หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
Manulife Strength-Asian Small Cap Equity FIF
(MS-ASIAN SM)

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีท่ี 10 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ระดับความเสี่ยงของกองทุน : ระดับ 6 เสี่ยงสูง
 เนื่องจากกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่ง
กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวลงทุนในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก จึงมีความเสี่ยงของกลุ่มประเทศที่กองทุนไปลงทุน
(Country Risk) เช่ น การเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ การเมือ ง สังคมหรือข้อจํากัดอื่ น ๆ เกี่ ยวกับการลงทุน ซึ่งอาจส่ งผลต่อ ราคาของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้
 โดยปกติ กองทุน เปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิ ค วิตี ้ เอฟไอเอฟ และกองทุน Manulife Global Fund-Asian Small Cap
Equity Fund (Share Class I) (กองทุนหลัก) จะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จึงอาจมีความ
เสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ นําเงินบาทไปลงทุนในหน่วย
ลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และกองทุนหลักนําเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ึงเป็ นสกุลเงินของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
เอเชีย และ/หรือแปซิฟิก ตามแต่ละประเทศที่ไปลงทุน ซึ่งอาจทําให้ผลู้ งทุนได้รบั เงินต้นคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทัง้ นี ้ ในบางช่วงเวลา
กองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีตน้ ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกัน
ความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้ ได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป
อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึน้ จากการลงทุนดังกล่าวได้
 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาํ หนดหรืออาจไม่สามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ตามที่มีคาํ สั่งไว้
 เนื่องจากกองทุนนีล้ งทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทํา
ให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลู้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนตามปกติ
 ผูล้ งทุนสามารถลงทุนในกองทุนนีใ้ นรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้ โดยผูล้ งทุนควรติดต่อบริษัทประกัน
ชีวิตที่เกี่ยวข้องและศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
 ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้ วนไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิงในอนาคต และผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูล
และทําความเข้าใจเกี่ ยวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรัพย์ท่ีจะลงทุน” “อัตราส่วนการลงทุน” “ความเสี่ยงในการลงทุนของ
กองทุนรวม” และ “คําเตือน/ข้อแนะนํา” ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และ/หรือในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการโดยละเอียด
และเมื่อมีขอ้ สงสัยให้สอบถามผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนซือ้ หน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

หน้า 1

 บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผูม้ ีสญ
ั ชาติอเมริกนั หรือ ผูม้ ี
ถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ่ีมี
หนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถ้ ือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้าง
หุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคําสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ
หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรือผูจ้ ดั การ ผูด้ ูแลผลประโยชน์
หรือทรัพย์สินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ตงั้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่าวตามข้อ 1-4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับ
ผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น
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ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนทีผ่ ู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน
ชื่อโครงการการจัดการ
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ชื่อโครงการการจัดการ (อังกฤษ)

Manulife Strength-Asian Small Cap Equity FIF

ชื่อย่อ

MS-ASIAN SM

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน
ประเภทรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบ
ปี บัญ ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ Manulife Global
Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนจัดตัง้
และซือ้ ขายในประเทศลักเซมเบิรก์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้า นหลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาดซื ้อ ขายหลั ก ทรัพ ย์ท่ี เ ป็ นสมาชิ ก สามั ญ ของ International
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุ น หลั ก ดั ง กล่ า วบริ ห าร
จัด การโดย Manulife Investment Management (Hong Kong) Ltd. ซึ่งกองทุน หลัก นี ้มี
นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่
มีมลู ค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก
สํา หรับ การลงทุ น ส่ วนที่ เหลื อ กองทุน อาจพิ จารณาลงทุน ในหรือ มี ไว้ซ่ึงหลัก ทรัพ ย์ห รือ
ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทัง้ ในและต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class ประเภทอื่นๆ และ/
หรือสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคตตามความเหมาะสม
เพื่อประโยชน์ในการดํารงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป็ นไปตามที่ได้ระบุ
ในหนังสือชีช้ วนนี ้ ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทาํ ให้
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญโดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ทราบโดยเร็ว ผ่ านทางเว็บ ไซต์ของบริษั ท จัด การและ/หรือ ช่ อ งทางอื่ น ตามความ
เหมาะสม

อายุโครงการ

ไม่มีกาํ หนดระยะเวลาสิน้ สุดของโครงการ

วันทีไ่ ด้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้ง
และจัดการกองทุนรวม

18 กุมภาพันธ์ 2553

วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุนรวม

31 มกราคม 2555

ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน

ผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนในรูปของกําไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) จากการลงทุนหาก
ผูล้ งทุนขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาที่สงู กว่าราคาที่ซอื ้ หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เงินกําไรดังกล่าวที่
ผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาได้รบั จากการลงทุนในกองทุนรวมจะได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งเสีย
ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับลักษณะทีส่ าํ คัญของกองทุน
1.

กองทุนมีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือ มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?


2.

กองทุนรวมนีม้ ีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่าใด ?


3.

4.



กองทุนรวมนีจ้ ดั ตัง้ ขึน้ เพื่อให้เป็ นช่องทางในการกระจายการลงทุนของผูล้ งทุนไปยังต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจาก
การกระจุกตัวของการลงทุนในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวและเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนในต่างประเทศ จึงเหมาะสมกับเงินลงทุนของผูล้ งทุนในส่วนที่สามารถรับ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ โดยสามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผันผวนเป็ นอย่างมากได้
และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทตราสารแห่งทุนในต่างประเทศได้



เนื่องจากเป็ นกองทุนที่ไม่กาํ หนดอายุโครงการ ดังนั้นจึงไม่ มีข้อจํากัดเรื่องระยะเวลา อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนควรวาง
แผนการลงทุนเป็ นการลงทุนระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี

ปั จจัยใดทีม่ ีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ท่กี องทุนลงทุน
การเพิ่มขึน้ หรือลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและกองทุนหลักที่เปลี่ยนแปลงไป
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนนีม้ ิได้เป็ นกองทุนรวมที่มีผปู้ ระกันเงินลงทุน และมิได้เป็ นกองทุนคุม้ ครองเงินต้น

กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ?


7.

1.
2.
3.
4.

กองทุ น รวมนี้เป็ นกองทุ น รวมที่มี ผู้ป ระกั น เงิน ลงทุ น หรือ เป็ นกองทุ น รวมที่มุ่ งเน้ น จะคุ้ ม ครองเงิน ต้น หรือ ไม่
อย่างไร ?


6.

8,600 ล้านบาท และบริษัทจัดการอาจยื่นขออนุมตั ิเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายหลังจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว

กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมทีจ่ ะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนีเ้ ป็ น
ระยะเวลาเท่าใด?



5.

กองทุนนีไ้ ม่มกี ารกําหนดประเภทของผูล้ งทุน หรือไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

วันที่สิน้ สุดรอบบัญชี : ทุกวันที่ 31 ธันวาคม

การลงทุนในกองทุนรวมนีค้ วรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ัด (Benchmark) ใด ?


ตัวชีว้ ดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน ได้แก่ ดัชนี MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
อันเป็ นตัวชีว้ ดั (benchmark) ที่กองทุนหลักใช้ในการวัดผลการดําเนินงานในปั จจุบนั ซึ่งเป็ นดัชนีท่ีจดั ทําโดย Morgan
Stanley Capital International Inc. โดยปรับเทียบเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กาํ หนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชีว้ ัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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8.

ท่านสามารถซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ด้หรือไม่?


9.

ได้ ทั้งนี ้ การซือ้ กรมธรรม์ประกัน ชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมี ขอ้ กําหนดและวิธีปฏิบัติท่ี แตกต่างไปจากการซือ้ ขาย
กองทุนเพี ยงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของ
กรมธรรม์ได้ท่บี ริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็ นตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต

การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) คืออะไร?


การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน คือ การที่ผูล้ งทุนขอทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต
และบริษัทประกันชีวิตจะนําเงินค่าเบีย้ ประกันชีวิตส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผลู้ งทุนเลือกจาก
รายชื่อกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบีย้ ประกันชีวิตที่จะนําไปลงทุนในกองทุนรวม
จะเป็ นเท่าใดขึน้ อยู่กับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในกรมธรรม์ ทั้งนี ้ เงินค่าเบีย้ ประกันชีวิตที่นาํ ไปลงทุนใน
กองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่ผลู้ งทุนเลือกไว้
อนึ่ง ผลการดําเนินการจากการซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซือ้ หน่วยลงทุน
ของกองทุนนีเ้ พียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน

10. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่างเดียวอย่างไร?


ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนปกติท่ซี ือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่างเดียว ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกําหนด ดังนี ้
1. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด
ทัง้ สิน้
2. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินาํ หน่วยลงทุนไปจํานําเป็ นหลักประกัน
3. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลา 15 วัน หลังจากวันที่ได้รบั กรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าํ เนินการ
ขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะ
ทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการรวบรวมและนําส่งคําสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัท
ประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้จริงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รบั ข้อมูลกองทุน
อาจมีความล่าช้ากว่าได้รบั จากบริษัทจัดการโดยตรง เป็ นต้น
5. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบีย้ ประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
6. สิทธิในการขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
7. สิทธิในการได้รบั ทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รบั จัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอ
ขายโดยบริษัทประกันชีวิตนัน้
8. สิท ธิ ในการรับ ทราบข้อ มูล เกี่ ย วกับ ชื่ อ ที่ อ ยู่ ของบริษั ท จัด การ บริษั ท ประกัน ชีวิ ต รวมทั้งชื่อ ที่ อยู่ และเลข
ประจําตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
9. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รบั คําแนะนําเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน
นัน้ ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
10. สิทธิในการได้รบั ข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้น ตอนการดําเนินการเพื่อ การควบ
กองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็ นต้น
11. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตวั แทน
ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รบั จากการซือ้ กรมธรรม์ รวมทัง้ การซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นต้น
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับข้อกําหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่วยลงทุน
1.

กองทุนรวมนีม้ ีวิธีการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ?
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุน


ผู้ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุนต้องลงทุนเป็ นจํานวนเงินขั้นตํ่า ดังนี้
สําหรับการลงทุนครั้งแรก
10,000.-บาท

สําหรับการลงทุนครั้งถัดไป
ไม่กาํ หนด

ทั้งนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลดมูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืนและจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้
ตํ่าได้ โดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี ้ บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทําการไว้ ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการหรือสถานที่ติดต่อ
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ


ราคาของหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะได้รับเมื่อมีการสั่งซือ้
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จะได้รบั



= มูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคํานวณราคาขาย บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
= จํานวนเงินที่ลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน
ณ สิน้ วันทํารายการขายหน่วยลงทุน

ช่องทางในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยจะ
เปิ ดรับคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทุกวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึง 15.30 น.
วันทําการซือ้ ขาย หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทําการของกองทุนหลัก และวันทําการของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ ขายหรือชําระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญและ
สงวนสิทธิท่จี ะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ
ที่ทาํ การทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ



วิธีการชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
ผูส้ ่งั ซือ้ สามารถชําระค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ
(ขึน้ อยู่ท่ีบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกําหนด) โดยเช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าวต้อง
ลงวันที่ส่งั ซือ้ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
“บัญชีซือ้ หน่วยลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์ ”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อธนาคาร
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน
บมจ.ธนาคารทิสโก้
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ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน

สาขา
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สํานักงานใหญ่
ถนนศรีอยุธยา
อโศก
สํานักงานใหญ่

เลขทีบ่ ัญชี
152-3-11758-6
038-3-08297-5
026-1-10268-4
123-0-04006-9
001-1-54916-9
013-6-11359-1
000 313 000000 91
0001-114-005056-7
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หรือ “SUB AFTER IPO FOR MAMT”
ชื่อธนาคาร
ธนาคารซิตีแ้ บงก์

ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน

สาขา
กรุงเทพมหานคร

เลขทีบ่ ัญชี
0-800516-331

หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดให้เป็ นบัญชีท่ีรบั ชําระค่าซือ้ หน่วยลงทุนในอนาคต ทัง้ นีบ้ ริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่จี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีท่รี บั ชําระค่าซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือว่าปฏิบตั ิผิดไป
จากรายละเอียดโครงการ และจะแสดงข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
การชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้รบั อนุมตั ิจากธนาคารให้ใช้บริการคําสั่งหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สามารถชําระเงินค่าซือ้ หน่วย
ลงทุนโดยวิธีส่งั หักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารที่ให้บริการได้แก่
•
•
•
•

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

•
•
•
•

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

และ/หรือธนาคารอื่นตามที่บริษัทจัดการกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(www.manulife-asset.co.th)
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึง 15.30 น. โดยกรอก
รายละเอียดในคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมลงลายมือชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (โดยมีมลู ค่าไม่ต่าํ กว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าในการสั่ง
ขายคืน หน่วยลงทุน) ส่ งมายังบริษั ทจัด การด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณี ย ์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่บ ริษั ทได้มี การ
พัฒนาขึน้ มาเพื่อรองรับการให้บริการแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั การแต่งตัง้
จากบริษัทจัดการ
วันทําการซือ้ ขาย หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทําการของกองทุนหลัก และวันทําการของประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการซือ้ ขายหรือชําระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญและสงวน
สิทธิท่ีจะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ที่ทาํ การ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั ที่บริษัทจัดการคํานวณราคารับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนได้ สําหรับกรณีการส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ให้ถือว่าเป็ นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทํา
การซือ้ ขายถัดไป
2.

กรณีใดทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?


บริษัท จัด การมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มี
สัญชาติอเมริกนั หรือผูม้ ีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก าครอบครอง) รวมถึ ง ผู้ ท่ี มี ห นั ง สื อ เดิ น ทางของประเทศสหรัฐ อเมริ ก าหรื อ ผู้ ถื อ Green Card
ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุ คล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึ งสาขาของนิ ติบุค คลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคําสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/
รับชําระเงินเกี่ ยวกับหน่วยลงทุน ดังกล่ าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแล
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ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กอง
ทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้อ 1-4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมสําหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น
3.

กองทุนรวมนี้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนตามคําสั่งทีร่ ับไว้แล้ว และการหยุดรับคําสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ?


การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ท่ีเข้าเหตุดังต่อไปนี ้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุท่ที าํ ให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาํ ระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถกู ต้องนัน้ ต่างจากราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขนึ ้ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(3) มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษทั จัดการพบว่าราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไป และคิดเป็ น
อัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อน
ได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับตัง้ แต่วันทําการถัดจากวันที่มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ประกาศการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาํ การทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาํ สั่งขายคืน
หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดง
เหตุผลและหลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคาจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจ
มอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดาํ เนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผูถ้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่งคําสั่งขายคืนก่อนหลัง
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การไม่ขาย หรือไม่รับซือ้ คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งทีร่ ับไว้แล้ว
(1) บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้
ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1.1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซือ้ ขายได้ตามปกติ
(1.2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาํ เป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือ
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ได้ไม่เกินหนึ่งวันทําการ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1.3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลัก ทรัพ ย์ห รือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุก ารณ์ดังต่ อไปนี ้เกิด ขึน้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซือ้ ขายได้ตามปกติ ทัง้ นี ้ เฉพาะใน
กรณีท่กี องทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีซอื ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละสิบ
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทาํ ให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุท่ีทาํ ให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัด การกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์
เห็นชอบด้วยแล้ว
(1.4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคําสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนแก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี ้
(1) การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผกู้ ่อการร้าย หรือ
(3) การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจ
ตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้
ในสาระสําคัญ
(1.5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
ของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และการค้า
หลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ัดการเงินทุนสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
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เมื่อปรากฏเหตุตามข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาํ สั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่
ขาย หรือไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ (1)(1.1) (1.2)
(1.3) หรือ (1.5) ข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งขาย
คืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิ ด
นัน้ ให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่ได้รบั ไว้แล้ว หรือ
หยุดรับ คําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุน ตามข้อ (1)(1.1) (1.2) (1.3) และ (1.5)
ข้างต้น เกิน 1 วันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือ
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน
ของกองทุนเปิ ด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
วันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาํ สั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
เปิ ดขาย หรือรับซือ้ คืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้
ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิ ดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน
(2) บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
ได้รบั มาแล้ว ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง โดยแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาํ สั่งซือ้ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบ
ถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่น และผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุด
รับคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) ในกรณีท่ีวนั ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สาํ นักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็ นวันหยุด
ทําการของบริษัทจัดการเป็ นกรณี พิเศษ ให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน และคําสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสั่งในกรณี
ดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่าห้าวันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิ ดประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาํ
การทุกแห่งของบริษัทจัดการ รวมทัง้ จัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็ นสถานที่ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ในกรณี ท่ีบ ริษั ทจัดการไม่ ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่ รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคื นหรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
อาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนก็ได้


การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการสามารถหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือ
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สาํ นักงานประกาศ ซึ่งไม่เกิน 20 วันทํา
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การติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน
หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
4.

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร ?


ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึง 15.30 น. โดย
กรอกรายละเอี ย ดในคํา สั่งสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่ น ใดที่ บ ริษั ท จัด การกําหนด พร้อ มเอกสาร
ประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) สําหรับทุกกองทุนที่เปิ ดบริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
และนําส่งเอกสารดังกล่าวได้ท่ีบริษัทจัดการหรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ้ ขาย หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทําการของกองทุนหลัก และวันทําการของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ ขายหรือชําระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญและ
สงวนสิทธิท่ีจะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ
ที่ทาํ การทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.

กองทุนรวมนีก้ าํ หนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดการโอนไว้อย่างไร ?


ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องทําตามขัน้ ตอนการโอนหน่วยลงทุนและชําระค่าธรรมเนียมการ
โอนตามที่บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด



บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
สําหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(1) พลเมืองหรือผูม้ ีสัญชาติอเมริกันหรือ ผูม้ ีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
ผูถ้ ือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
(2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
(3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
(4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคําสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผูจ้ ัดการ ผูด้ ูแลผลประโยชน์หรือ
ทรัพย์สินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ตงั้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว
(5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้อ (1)-(4)

6.

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด ?


บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ : www.manulife-asset.co.th
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นใดที่เหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
1.

กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?


2.

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจํากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงือ่ นไขอย่างไร?


3.

การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ : ในกรณีท่บี คุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วย
ลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งใน
สามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จํานวนที่ถืออยู่

ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิ
ออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวม?


4.

นายทะเบี ย นหน่ วยลงทุนจะออก “หนังสือ รับ รองสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน” ให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุนทุก รายหลังจากสิน้ สุด
ระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก และทุกครัง้ ที่มีการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เมื่อรายการขายและรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนสมบูรณ์ เพื่อเป็ นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์
หรือให้ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นผูม้ อบให้ ภายใน 15 วันนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก และภายใน 5 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่บี ริษัทจัดการหรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.manulife-asset.co.th

กองทุ น รวมนี้ มี ช่ อ งทางและวิ ธี ก ารร้ อ งเรี ย นของผู้ ล งทุ น และนโยบายการระงับ ข้ อ พิ พ าทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร?


ท่านสามารถนําส่งข้อร้องเรียนได้ท่ี
(1) บุคคลที่เป็ นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยท่านสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เป็ นผูข้ ายหน่วยลงทุนที่ได้รบั ความเห็นชอบได้จากเว็บไซต์ www.sec.or.th
(2) ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ (Compliance Department) ของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)
จํากัด โทรศัพท์ (66) 2844-0123 กด 2 ตามลําดับ
(3) สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท์ 1207



กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1. นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน
2. นายจีชู หลิว
3. นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

 รายชื่อกรรมการอิสระ
- ไม่มี  รายชื่อผู้บริหารของบริษัท
1. นายไมเคิล รีด
2. นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
3. นางสาวชัชฎดา เอกะหิตานนท์
4. นายจิรศักดิ์ กีรติไพบูลย์
5. นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายกฎหมายและกํากับดูแลกิจการ
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

 จํานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
มีจาํ นวน 14 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท
5,471,259,980.94 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
2.

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
 ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายไมเคิล รีด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
นายจิรศักดิ์ กีรติไพบูลย์
นายพีระสิษฐ์ ไตรรัตน์ผดุงผล
นายชุติพนธ์ อัศวธีระเกียรติ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายกฎหมายและกํากับดูแลกิจการ
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายตราสารทุน
เจ้าหน้าที่ ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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3.
ลําดับ
1

2

3

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

หน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบ
นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
- ปริญญาโท (M.Phil)
มีประสบการณ์ในธุรกิจการจัดการกองทุนมากว่า บริหารทีมงาน
สาขาเศรษฐศาสตร์
สายงานการลงทุน
10 ปี โดยลําดับตัง้ แต่ปัจจุบนั ไปถึงอดีต ดังนี ้
University of Oxford
1. รองประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ หารและประธาน
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
เจ้าหน้าที่ สายงานการลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) University
(ประเทศไทย)
of Melbourne
2. รองประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ หารและประธาน
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
เจ้าหน้าที่ การลงทุ น บลจ. เอ็ มเอฟซี จํากั ด
University of Melbourne
(มหาชน)
3. Country Head ประจําประเทศไทย
บจก. เทมเพิลตัน แอสเซท แมเนจเมนท์
นายอุ่นฮ้ง แซ่ลิม้
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
มีประสบการณ์ในธุรกิจการจัดการกองทุนมากว่า บริหารกองทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 ปี โดยลําดับตัง้ แต่ปัจจุบนั ไปถึงอดีต ดังนี ้
ตราสารหนี ้
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ 1. ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)
และการบัญชี
2. นักจัดการลงทุนอาวุโส กองทุนประกันสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. Head of Fund Management Unit, CS-Pension
ฝ่ ายบริหารกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ บจก. เอไอเอ
(ประเทศไทย)
นายพีระสิษฐ์ ไตรรัตน์ผดุงผล - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
มีประสบการณ์ในธุรกิจการจัดการกองทุนมากว่า บริหารกองทุน
สาขาการเงิน University of South 5 ปี โดยลําดับตัง้ แต่ปัจจุบนั ไปถึงอดีต ดังนี ้
ตราสารทุน
Florida, USA
1. ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
2. ผู้ ช่ วยผู้ อ ํานวยการอาวุ โส บลจ. เอ็ ม เอฟซี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จํากัด (มหาชน)
3. นักวิเคราะห์อาวุโส บจก. เทมเพิลตัน แอสเซท
แมเนจเมนท์
4. นักวิเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย

4.

รายชื่อ

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์การทํางาน

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
รายชื่อ

โทรศัพท์

 ธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ลูกค้า Precious)

0-2111-1111

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (Private Wealth)

0-2888-8811

ธนาคารซิตีแ้ บงก์ สาขากรุงเทพฯ

0-2081-0999

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

1558 กด 9
0-2633-6000
0-2231-3777, 0-2618-1000

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

0-2638-5500

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

0-2846-8689

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

0-2658-9500

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0-2658-8888
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รายชื่อ

โทรศัพท์

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)

0-2659-7000

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0-2658-6300

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

0-2305-9000

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0-2635-1718

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0-2648-1111

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

0-2949-1999

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

0-2633-6000 กด 5

 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

0-2680-1000

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)

0-2659-3456

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0-2862-9999

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด

0-2680-5033, 0-2680-5034

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน (บลน.)

0-2660-6677

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด

0-2026-5100

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์เมจิก จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการภายหลัง

0-2861-5508

5.

รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (66) 2296-5809, (66) 2296-4864 โทรสาร (66) 2283-1298
เว็บไซต์: www.krungsri.com

6.

รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (66) 2296-2625, (66) 2296-3582
นอกจากหน้าที่ตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว ผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมายใน
การรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย

7.

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวม
 นางสาวสมใจ คุณปสุต หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง หรือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (66) 2264-9090 โทรสาร (66) 2264-0789-90

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

หน้า 15

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับช่องทางทีผ่ ู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวม
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนผ่านช่องทางใด?


บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
1788 ชัน้ 18 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: (66) 2844-0123 โทรสาร: (66) 2056-9747 เว็บไซต์ : www.manulife-asset.co.th

ปั จจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ เป็ นกองทุนรวมประเภทขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (กองทุน
เปิ ด) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity
Fund (Share Class I) (“กองทุนหลัก” หรือ Master Fund) ซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ในประเทศลักเซมเบิรก์ โดยมีสดั ส่วนการลงทุนเฉลี่ย
ในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ทัง้ นี ้
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจจะผันผวนได้ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทุนหลักหรือทรัพย์สินที่ลงทุนและภาวะตลาด ณ
ขณะนัน้ และเกิดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ และเนื่องจากกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน แนวทางการบริหารจัดการลงทุนเพื่อ
ลดความเสี่ยงจะดําเนินการโดยผูจ้ ดั การกองทุนของกองทุนหลักเป็ นส่วนใหญ่ โดย บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)
จํากัด มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ บางประการโดย
สามารถสรุปได้ ดังนี ้
1.

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate Risk) :
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือการเพิ่มขึน้ หรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบ
กับ เงิน อีก สกุล หนึ่ ง เนื่ อ งจากกองทุน จะลงทุน ในหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน หลัก ที่ ออกเป็ น สกุล เงิน ต่ างประเทศ ซึ่งจะทํา ให้
ผลตอบแทนที่ได้รบั จากการลงทุนในต่างประเทศมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
โดยปกติก องทุน จะไม่มี การป้ องกัน ความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ แต่อย่ างไรก็ดี บริษั ทจัด การอาจ
พิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่
มี ตัวแปรเป็ น อัต ราแลกเปลี่ย น โดยจะใช้ก ารวิเคราะห์ท างเศรษฐกิ จ และการเงิน มหภาคเพื่ อ บริห ารความเสี่ ย งจากอัต รา
แลกเปลี่ยน

2.

ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (Market Risk) :
เป็ นความเสี่ยงที่มาจากปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกฎหมายของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านีเ้ ป็ น
ปั จจัยที่ลว้ นมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสารของประเทศนัน้ ๆ ทัง้ สิน้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทจัดการมีการพิจารณาการปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เงินสด และ/หรือตราสารหนี ้ ให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด

3.

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือตราสาร (Liquidity Risk) :
เนื่องจากอาจจะมีหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว้บางตัวที่มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดสภาพคล่องได้ การขาดสภาพ
คล่องนั้นก็คือ การซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือตราสารนัน้ ๆ มีปริมาณไม่มาก หรือในบางช่วงอาจจะขายหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น
ไม่ได้ หรือได้ในราคาที่ไม่เหมาะสม
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทจัดการได้มีการคัดเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มสี ภาพคล่องสูง โดยสามารถทําการซือ้ ขายได้ทกุ วัน
ทําการ ซึ่งจะช่วยให้กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการรองรับการขายคืนหน่วยลงทุนของผูล้ งทุนภายในประเทศ
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4.

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนีข้ องผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารทีก่ องทุนลงทุนไว้ (Credit Risk) :
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากผูอ้ อกหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ประสบปั ญหาทางการเงินจนไม่สามารถชําระเงินต้นและ/
หรือดอกเบีย้ ตามที่ตกลงไว้ หรืออาจจะชําระไม่ได้ครบตามจํานวนที่ได้ตกลงไว้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทจัดการมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงความสามารถในการชําระหนีข้ องผูอ้ อกตราสารที่จะลงทุนอย่างละเอียดถี่ถว้ นโดยจะมี
การกําหนดอันดับความน่าเชื่อถือขัน้ ตํ่าของตราสารที่สามารถลงทุนได้ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด รวมทัง้ มี
นโยบายการลงทุนในตราสารหนีอ้ ย่างเคร่งครัด เช่นลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีมีลกั ษณะคล้ายเงินฝาก

5.

ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) ทีม่ ีตัวแปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน :
โดยปกติการทําสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นการทําธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของ
ค่าเงิน ซึ่งกองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็ นไปตามที่กองทุน
คาดการณ์ไว้ และนอกจากนีก้ องทุนยังมีความเสี่ยงจากการที่ค่สู ัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาที่ได้ตก
ลงไว้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
จากความเสี่ยงตามข้อ 1 บริษัทจัดการอาจทําสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
การลงทุน (hedging) โดยบริษั ทจัด การจะทําการวิเคราะห์และศึก ษาข้อมูลเศรษฐกิจและแนวโน้ม อย่างละเอียดเพื่ อให้ได้
ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนที่จะทําการป้องกันความเสี่ยงที่อาจมีความใกล้เคียงกับที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตมากที่สดุ และเพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการไม่ป ฏิบัติตามสัญ ญาที่ ได้ตกลงไว้ของคู่สัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยกองทุนจะเข้าทํา
ธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 3 อันดับแรก จากสถาบันจัดอันดับที่ได้รบั การยอมรับ
จากสํานักงาน ก.ล.ต.

6.

ความเสี่ยงของประเทศทีก่ องทุนไปลงทุน (Country Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม รวมถึงนโยบายการกํากับดูแลตลาดเงิน ตลาดทุน ข้อจํากัด
กฎเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนอาจ
ไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ ทัง้ นี ้ กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหรือหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก ซึ่ง
บางประเทศเป็ นกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) จึงอาจมีความเสี่ยงดังนี ้
ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ : เนื่องจากประเทศในภูมิภาคเอเชียที่กองทุนลงทุนบางประเทศจัดอยู่ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ซ่ึงมี
ฐานเศรษฐกิจที่ตอ้ งพึ่งพิงการส่งออกไปยังประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก ทําให้อาจจะมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจโลก
โดยอาจได้รบั ผลกระทบหากประเทศอุตสาหกรรมซึ่งเป็ นตลาดส่งออกคู่คา้ หลักเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ประกอบกับการ
กีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงมากขึน้ นอกจากนี ้ ความผันผวนของราคานํา้ มันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ตลอดจนการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าและไหลออกจากภูมิภาคเอเชียอย่างรวดเร็วอาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศเกิดใหม่เหล่านี ้
ความเสี่ยงด้านสังคม : กลุ่มประเทศเกิดใหม่มกั มีความเหลื่อมลํา้ ทางเศรษฐกิจและความไม่เท่าเทียมในรายได้ของประชาชนใน
ประเทศค่อนข้างสูงซึ่งอาจทําให้เกิดความเหลื่อมลํา้ ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็ นด้านการศึกษา อาชีพการงาน ฐานะการเงิน การ
ครองชีพ ตลอดจนสวัสดิภาพและความมั่นคงทางสังคม ทัง้ นี ้ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่รวดเร็วอาจจะนําไปสู่
ความขัดแย้งในสังคมอันเป็ นสาเหตุหนึ่งของการเกิดปั ญหาอาชญากรรมหรือการก่อเหตุความรุ นแรงภายในประเทศได้ โดย
เหตุการณ์เหล่านีม้ กั จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและอาจส่งผลให้นกั ลงทุนชะลอการลงทุนหรือถอนเงินลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลของประเทศต่างๆโดยส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว โดยมีความพยายามในการลดความเหลื่อม
ลํา้ ทางเศรษฐกิจและการแก้ไขปั ญ หาด้านการกระจายรายได้และความเจริญ ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งมี
มาตรการต่างๆ ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนแผนงานเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความเสมอ
ภาค สวัสดิภาพและความมั่นคงทางสังคมของประชากร
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ความเสี่ยงด้านการเมือง : กลุ่มประเทศเกิดใหม่บางประเทศอาจมีเสถียรภาพทางการเมืองไม่ม่ ันคงมากนัก โดยอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึน้ บ่อยครัง้ ซึ่งความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจส่งผลให้นกั ลงทุน
เกิดความกังวลต่อความไม่ชดั เจนของแนวทางในการบริหารและพัฒนาประเทศ รวมทัง้ ความต่อเนื่องในการดําเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจและการคลัง ซึ่งเป็ นอุปสรรคสําคัญที่มีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว จึงอาจทําให้นกั
ลงทุนขาดความเชื่อมั่นหรือถอนเงินลงทุนได้
ทัง้ นี ้ ความเสี่ยงดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนหลักลงทุน สภาพคล่อง สภาวะตลาด อัตรา
เงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าวอย่างถี่ถว้ นรอบคอบ ตลอดจนบริหารจัดการลงทุนด้วยความระมัดระวัง โดยคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน
ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)

อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
1. ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จาํ กัดอัตราส่วน

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป

ไม่จาํ กัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่าํ กว่า 2 อันดับแรก
3. หน่วย CIS

ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 10% (กรณีเป็ นหน่วย CIS ต่างประเทศจะลงทุน
โดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่า 80% ของ NAV)
ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระผูกพันมีภูมิลาํ เนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national
scale)

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐั บาลเป็ นประกัน
5. ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ (1) 10% หรือ
ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (2) นํา้ หนักของตราสารที่ลงทุนใน
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
benchmark + 5%
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้อ อกมี การเปิ ดเผยข้อ มูล เป็ นการทั่วไปโดยมี รายละเอี ยดตามแบบ
filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาํ หนดวันชําระหนี ้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397
วัน นับ แต่วันที่ ล งทุน และไม่ได้มี ลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิ ชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ ขนาดย่ อ มแห่ ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาํ หนดวันชําระหนีม้ ากกว่า 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6. OTC Derivatives ที่ คู่ สั ญ ญ ามี Credit rating อยู่ ใ น ระดั บ Investment รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
grade
(1) 10% หรือ
(2) นํา้ หนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%
7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสาร หรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
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ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) *
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ น
คู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะ
สูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน
benchmark + 10%

อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)

อัตราส่วนทีค่ าํ นวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญ ญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติ รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี เว้นแต่
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก เป็ นกองทุน รวมที่มี อ ายุโครงการน้อ ยกว่า 1 ปี
ให้เฉลีย่ ตามรอบอายุกองทุน
ผูส้ ่งั จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญ ญาตาม reverse repo
หรือ securities lending หรือ derivatives)
2. ทรัพย์สินดังนี ้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 4 ของส่วนนี ้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนีท้ ี่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
2.3.1 มีลัก ษณะตาม 5.2 และ 5.5 ของข้อ 5 ในส่ วนของ “อัต ราส่ว นการลงทุน ที่
คํานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)”
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
(ข้อนีไ้ ม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของ
กองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)
3. หน่วย CIS ในประเทศ
4. total SIP ซึ่งได้แก่
4.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit)
4.2 ตราสารหนี ้ ที่ มี อัน ดับ ความน่ าเชื่อ ถื อ ที่ตัวตราสารและ/หรือ ผู้อ อกตราสารตํ่ากว่ า
อันดับที่ส ามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated)

ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 20%
รวมกันไม่เกิน 15%

5. Derivatives ดังนี ้
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
hedging limit : การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
**หมายเหตุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับ product limit
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ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)

อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
1. ตราสารหนี ้ ของผูอ้ อกราย
ใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ้
ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนีภ้ าครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน (financial liability)* ของผูอ้ อกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผอู้ อกตราสารมีหนีส้ ินทางการเงินที่ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ.อาจนํามูลค่าหนีส้ ินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูล ค่าหนีส้ ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูล หนีส้ ินทาง
การเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูล ที่มีการเผยแพร่เป็ นการทั่วไป และในกรณี ที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ ินทาง
การเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้ องผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผอู้ อกตรา
สารได้มี การยื่ น แบบ filing ในลักษณะเป็ น โครงการ (bond issuance program) ให้พิ จ ารณาเป็ นราย
โครงการ
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ ดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับตํ่า
กว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่
กรณี ที่ ผู้อ อกตราสารได้มี ก ารยื่ น แบบ filing ในลัก ษณะเป็ น โครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) บริษัทหลักทรัพย์
(10) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
(11) สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม (1) – (9)
หมายเหตุ :
* หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิ จารณาตามมาตรฐานการบัญ ชีที่ผู้อ อกตราสารดังกล่ าวได้
จัด ทํางบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญ ชีนั้น โดยเป็ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ ก ําหนดโดย
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ที่ เป็ น ที่ ย อมรับ ในระดับ สากล เช่ น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ
United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
** รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อกตราสาร

2. หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนัน้
อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนีโ้ ดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

ทัง้ นี ้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน(1)
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
รายการทีเ่ รียกเก็บ(2)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมด
ทีป่ ระมาณการได้
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ(4)
• ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
• ค่าที่ปรึกษาการลงทุน
• ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผป
ู้ ระกัน
• ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมการขายภาย
- ช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทีป่ ระมาณการไม่ได้
• ค่าตรวจสอบบัญชี
• ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ / ประกาศ NAV
• ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ รายงานประจําปี รายงาน 6 เดือน ฯลฯ
• ค่าอากรแสตมป์ และค่าไปรษณียากร
• ค่าธรรมเนียมธนาคาร
• ค่าการโอนหลักทรัพย์
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด (5)
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Trading Costs)
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ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน(3)
อัตราตาม
เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง
โครงการ
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
%ต่อปี ของ
NAV
1.5134

1.5133

1.5125

1.4118
0.0374
0.0642
ไม่มี
ไม่มี

1.4117
0.0374
0.0642
ไม่มี
ไม่มี

1.4110
0.0374
0.0641
ไม่มี
ไม่มี

-

-

-

0.0249

0.0273

0.0220

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

0.0226
0.0001
0.0018
0.0003
0.0001
-

0.0220
0.0002
0.0042
0.0008
0.0001
-

0.0139
0.0055
0.0002
0.0018
0.0005
0.0001
-

3.2100

1.5383

1.5406

1.5345

ตามที่จ่ายจริง

-

-

-

1.8725
0.0642
0.1070
ไม่มี
ไม่มี
1.0700
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 ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน
รายการทีเ่ รียกเก็บ

(2)

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
- กรณีซอื ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียง
อย่างเดียว (6)
- กรณีซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน (Unit-Link)
 ค่ า ธรรมเนี ย มการรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ย
ลงทุน
- กรณีซอื ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียง
อย่างเดียว
- กรณีซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน (Unit-Link)
 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
ปี 2563
ปี 2562

เรียกเก็บจริง
ปี 2561

ไม่เกิน 1.50%

ไม่เกิน 1.50%

ไม่เกิน 1.50%

ไม่เกิน 1.50%

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
ไม่เกิน 200 บาท
ต่อรายการ
ตามที่ธนาคาร
พาณิชย์เรียกเก็บ

ไม่มี
ไม่เกิน 200 บาท
ต่อรายการ
ตามที่ธนาคาร
พาณิชย์เรียกเก็บ

ไม่มี
ไม่เกิน 200 บาท
ต่อรายการ
ตามที่ธนาคาร
พาณิชย์เรียกเก็บ

ตามที่บริษัท
จัดการหรือนาย
ทะเบียนเรียกเก็บ

ตามที่บริษัท
ตามที่บริษัท
จัดการหรือนาย จัดการหรือนาย
ทะเบียนเรียกเก็บ ทะเบียนเรียกเก็บ

อัตราตามโครงการ

ไม่มี
ไม่เกิน 200 บาท
ต่อรายการ
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ตามที่ธนาคาร
พาณิชย์
เรียกเก็บ
 ค่าธรรมเนียมกรณี ท่ีผู้ถื อหน่ วยลงทุนร้อง ตามที่บริษัทจัดการ
ขอให้นายทะเบียนดําเนินการใดๆ ให้กรณี
หรือ
พิเศษ
นายทะเบียนเรียกเก็บ
หมายเหตุ :

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ โดยอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
(2) เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
(3) % ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมดหักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ณ วันที่คาํ นวณ
(4) อนึ่ง ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากกองทุนบางส่วนจะไม่ก่อให้เกิดค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนซํา้ ซ้อนจากการบริหารจัดการที่
เรียกเก็บโดยกองทุนหลัก เนื่อ งจากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนหลักทั้งหมดที่จะเรียกเก็บจากกองทุนในปั จจุบันนั้น กองทุนหลักจะคืน
ค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนให้แก่กองทุนเป็ นรายเดือน (โดยคืนเป็ นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) ทั้งนี ้ ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ส่วนที่
เหลือที่กองทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการเองแล้วจะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.8725 ต่อปี
(5) ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์
(6) บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนแต่ล ะรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผูส้ ่ ังซือ้ หน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตรา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
ของรอบระยะเวลา ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
-ไม่มี หมายเหตุ: กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซือ้ หรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซือ้ หรือไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนของผูล้ งทุน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมื เงินและการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อหลักทรัพย์

จํานวนหน่วย
(พันหน่วย)

มูลค่าตามราคา
ตลาด
(พันบาท)

ร้อยละของ
NAV

พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/91/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/87/63
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอืน่ ทีม่ ีกฎหมาย
เฉพาะ
จัดตั้งขึน้
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคาร ซิตแี ้ บงก์ เอ็น เอ
ตราสารแห่งหนีท้ บี่ ริษทั จํากัดเป็ นผู้ออก
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
หุน้ กูร้ ะยะสัน้ ของบริษัท ลีสซิง่ ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด ชุดที่ 8 ครบ
กําหนดไถ่ถอน วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะ
ซือ้ หน่วยลงทุน
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund
เงินฝากออมทรัพย์

15,000.00
8,000.00

14,993.08
7,995.31

2.09
1.12

144.11

0.02

6,000.00

5,985.86

0.84

12,021.37

676,120.59

94.45

12,652.87

1.77

2,540.29
4,612.08
715,820.03

0.35
0.64
100.00

ธนาคารซิตแี ้ บงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ
สินทรัพย์อื่น และหนีส้ นิ อืน่
สินทรัพย์อื่น
หนีส้ ินอื่น
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ อี่ อกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารทีเ่ สนอขายในประเทศไทย
รายงานสรุ ปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ ่งึ ทุน
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
กลุ่มของตราสาร

มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
22,988,124.25
พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนีท้ ่กี องทุนเพื่อการฟื ้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
หรือกระทรวงการคลัง เป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล หรือผูค้ าํ้ ประกัน
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน
เป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ าํ้ ประกัน
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รบั rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก
ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ าํ้ ประกัน

%NAV
3.22

144,105.91

0.02

5,985,744.24

0.84

-

-

(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่าํ กว่า investment
grade หรือไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ าํ้ ประกัน
สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

15 % NAV

รายละเอียดและอันดับความน่าเชือ่ ถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึง่ หนีก้ ง่ึ ทุนทีก่ องทุนลงทุนหรือมีไว้ทกุ ตัวใน
พอร์ต
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ประเภท

ผู้ออก

ผู้คาํ้ ประกัน/ วันครบอายุ อันดับ
ผู้รับรอง/
ความ
ผู้สลักหลัง
น่าเชื่อถือ

พันธบัตร
CB21204C

ธนาคารแห่งประเทศไทย

4 ก.พ. 64

CB21311B

ธนาคารแห่งประเทศไทย

11 มี.ค. 64

มูลค่าหน้าตั๋ว
(บาท)

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
(บาท)

15,000,000.0000 14,992,877.59
8,000,000.0000

7,995,246.66

7 พ.ค. 64 AAA (tha) 6,000,000.0000

5,985,744.24

หุน้ กู้
ICBCTL215
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)
เงินฝากในธนาคาร
พาณิชย์
CITI-GOLD SAVING ธนาคารซิตแี ้ บงก์ กรุงเทพฯ
CITI-SAVING-THB

ธนาคารซิตแี ้ บงก์ กรุงเทพฯ
(บ/ช เพื่อการดําเนินงาน)

144,105.91
12,653,637.09
รวม

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

41,771,611.49
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
Tris

Fitch
การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือของตราสารหนีร้ ะยะสั้น

Definition

T1

F1

ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีสถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินที่
แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ
ได้รับ ความคุ้ม ครองจากการผิ ด นั ด ชํา ระหนี ้ท่ี ดี ก ว่ า อัน ดั บ
เครดิตในระดับอื่น ผูอ้ อกตราสารที่ได้รบั อันดับเครดิตในระดับ
ดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้าน
การผิดนัดชําระหนีท้ ่ีสงู ยิ่งขึน้

T2

F2

ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีสถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินที่
แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนีร้ ะยะ
สัน้ ในระดับที่น่าพอใจ

T3

F3

ผูอ้ อกตราสารหนีม้ คี วามสามารถในการชําระหนีร้ ะยะสัน้ ใน
ระดับที่ยอมรับได้

T4

B, C

ผูอ้ อกตราสารหนีม้ คี วามสามารถในการชําระหนีร้ ะยะสัน้ ที่
ค่อนข้างอ่อนแอ

D

D

เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี ้ โดยผูอ้ อกตราสารหนี ้
ไม่สามารถชําระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
AAA
AAA(tha)
ความน่าเชื่อถือสูงที่สดุ และมีความเสี่ยงตํ่าที่สดุ
AA

AA(tha)

ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตํ่ามาก

A

A(tha)

ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสีย่ งตํ่า

BBB

BBB(tha)

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

BB

BB(tha)

ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง

B

B(tha)

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่าํ มาก

C

CCC,CC,C (tha)

มีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชําระหนีส้ งู สุด

D

DDD,DD,D (tha)

อยู่ในภาวะที่ผิดนัดชําระหนี ้

Notes

กลุ่มตราสารหนี ้
ระดับน่าลงทุน
(Investment grade
bonds)
กลุ่มตราสารหนี ้
ระดับเก็งกําไร
(Speculative grade
bonds)

ทัง้ Tris Rating และ Fitch Ratings ได้ใช้สญ
ั ลักษณ์บวก (+) และลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพ
เครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และน้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลําดับ ส่วนกรณีของ Fitch Ratings จะไม่มีการใช้สัญลักษณ์
ต่อท้ายสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือ AAA (tha) และอันดับที่ต่าํ กว่า CCC (tha)
ทีม่ า : สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย / www.trisrating.com / www.fitchrating.com
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ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ผลการดําเนินงานย้อนหลัง (%)
ผลการดําเนินงานและดัชนีชีว้ ดั ย้อนหลังตามปี ปฏิทนิ
40.00%

% ต่อปี ของ NAV

30.00%

27.35%

20.00%

11.21%

10.04%

10.00%

MS-ASIAN SM
Benchmark

22.80%

0.57%

0.00%

3.69% 5.11%

-2.32%

-10.00%

27.84%
20.62%

1.66% 1.72%

0.19%

-6.74%

-20.00%
-30.00%

2555

2556

2557

25.03% 25.96%

2558

2559

2560

-17.98%
-24.92%
2561
2562

2563

หมายเหตุ: ผลการดําเนินงานย้อนหลังของปี 2555 เริ่มตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน (31 ม.ค. 55) ถึงวันทําการสุดท้ายของปี
ปฏิทิน
30/12/2563
MS-ASAIN SM
ชื่อกองทุน /
เกณฑ์มาตรฐาน
MS-ASAIN SM
เกณฑ์มาตรฐาน*
Standard Deviation
ของกองทุน
Standard Deviation
ของเกณฑ์มาตรฐาน
Maximum Drawdown^

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน (บาท)
713,233,889.50

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
17.9285

%ตามช่วงเวลา
ตั้งแต่
3
6
ต้นปี
เดือน เดือน
25.03
9.33 23.56
25.96 13.96 31.06

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

25.03
25.96

-1.52
1.69

2.62
4.91

N/A
N/A

ตั้งแต่จดั ตั้งกองทุน
(31 ม.ค. 55)
6.83
5.45

22.68

12.08

14.74

22.68

16.58

14.78

N/A

14.22

23.75

11.11

12.99

23.75

16.37

14.13

N/A

13.13

ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึน้ จริง 5 ปี

%ต่อปี

MS-ASIAN SM
-39.64%

^แสดงผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนย้อนหลัง

ทีม่ า : Morningstar
หมายเหตุ: การนําเสนอผลการดําเนินงานที่เกิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตํ่ากว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็ นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
* MSCI AC Asia Pacific ex JP Small Cap Index เป็ นดัชนีท่ีจดั ทําขึน้ โดย Morgan Stanley Capital International Inc. เพื่อใช้ใน
การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของการลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปน)
ุ่
ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง นิวซีแลนด์และสิงคโปร์ และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ได้แก่ จีน
อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ไต้หวันและไทย ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็ นสกุลบาท
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ ด้จดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
โปรดทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือ่ นไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีต/ ผลการ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเ่ กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต การลงทุนใน
กองทุนรวมทีล่ งทุนในต่างประเทศมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ซึ่งอาจทําให้เกิดกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นและอาจ
ได้รบั เงินคืนสูงกว่าหรือตํ่ากว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
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คําเตือน / ข้อแนะนํา
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ เป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษั ท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์
เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ ทัง้ นี ้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
ไม่ได้ขนึ ้ อยู่กบั สถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
• ในกรณีท่ผี ลู้ งทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผูล้ งทุนสามารถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด ลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิด
ความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนสามารถขอดูขอ้ มูลการลงทุนดังกล่าวได้ท่บี ริษัทจัดการหรือสํานักงาน ก.ล.ต.
• ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ท่สี าํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแล
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
• ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีทาํ การของบริษัทจัดการหรือโดยผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.manulife-asset.co.th และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัท
จัดการ
• ผูล้ งทุนที่มีถ่ินที่อยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็ นผูร้ บั ภาระในเรื่องของข้อกําหนด กฎระเบียบและภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนเอง
• หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ นี ้ เป็ นเพียงการสรุ ปใจความสําคัญของหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการเพื่อความกระชับและ
เข้าใจง่ายเท่านัน้ ผูล้ งทุนจึงควรศึกษาหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญนี ้ ประกอบกับหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการด้วย ทัง้ นี ้ ใน
การบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่ได้รบั การอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เท่านัน้
• บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
เพิ่มเติมจากผูส้ นใจสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคําจํากัดความของ
กฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอาํ นาจกําหนด ทัง้ ก่อนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นีเ้ พื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบัติหรือการ
ตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ตอ้ งทํา
ความรู จ้ ักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผูส้ นใจสั่งซือ้
หน่วยลงทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู จ้ ักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการ
พิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตั ิของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจําเป็ นต้องดําเนินการ
ตามกฎหมายครอบคลุมทัง้ การเปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทําธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั
เป็ นระยะ ๆ รวมทัง้ การดําเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจกําหนดแนวทาง
• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้รบั รองถึงความถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
รวบรวมขึน้ โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2564
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ภาคผนวก
ลักษณะทีส่ าํ คัญของกองทุนหลัก :
ชื่อ

Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I)

อนุมัติจดทะเบียนจัดตั้ง
ประเภท

ประเทศลักเซมเบิรก์
กองทุนเปิ ด

อายุโครงการ
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

ไม่กาํ หนด

วันทีจ่ ัดตั้งกองทุน

กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาวสําหรับผูท้ ่สี ามารถ
ลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนได้อย่างมีนยั สําคัญ
โดยพอร์ตการลงทุนจะยึดหลักการกระจายการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่า
ทรัพย์สิน สุทธิ ในตราสารทุน และหลักทรัพ ย์ท่ีอ้างอิงกับ ตราสารทุนของบริษั ท ที่ มี
มูล ค่ า ตลาดขนาดเล็ ก ในภู มิ ภ าคเอเชี ย และ/หรื อ แปซิ ฟิ ก โดยตราสารทุ น และ
หลักทรัพย์ท่ีอ้างอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุน้ สามัญ หุน้ บุริมสิทธิและใบสําคัญ
แสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่เี กิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง
กองทุนจะลงทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย
และกฎเกณฑ์ท่ี เกี่ ยวข้อง ทั้งนี ้ อาจจะลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ งหรือกลุ่ม
อุต สาหกรรม (sector) ใดกลุ่ม อุต สาหกรรมหนึ่ งโดยไม่ จ ํา กัด สัด ส่ ว นของมูล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิ ดังนัน้ กองทุนอาจลงทุนมากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ในหลัก ทรัพ ย์ข องผู้ออกที่ อ ยู่ในสาธารณรัฐ ประชาชนจี น เกาหลี ใต้ ออสเตรเลี ย
ไต้หวันและฮ่องกง โดยอาจจะลงทุนในสกุลเงินใดก็ได้
กองทุนอาจลงทุนตรงในหุน้ จีน A-Shares ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้
(SSE) หรือเสินเจิน้ ผ่านโครงการเชื่อมโยงตลาดเซี่ยงไฮ้-ฮ่องกง (Shanghai-Hong
Kong Stock Connect) ห รื อ เสิ น เจิ ้ น -ฮ่ อ งก ง (Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect) (โดยรวมเรียกว่า “Stock Connect”) โดยกองทุนจะลงทุน ในสัดส่วนไม่
เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุน้ จีน A-Shares
ทัง้ นี ้ กองทุนจะไม่ลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ท่ี
ออกหรือรับประกันโดยภาครัฐใดภาครัฐหนึ่ง (รวมถึงรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน
ภาครัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่น) ซึ่งมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (เช่น ตํ่ากว่าอันดับ Baa3 ของ Moody’s หรือ BBB- ของ S&P หรือ Fitch)
31 มกราคม 2555

สกุลเงิน
ขนาดกองทุน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (US$)
39.63 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

1.8739 เหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)

มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครั้งแรก

ไม่กาํ หนด

มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครั้งถัดไป

ไม่กาํ หนด

ราคาทีเ่ สนอขายครั้งแรก

1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน

ไม่กาํ หนด

วันทีเ่ สนอขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการ ภายในเวลา 13.00 น. ของประเทศลักเซมเบิรก์

ผู้จัดจําหน่ายทั่วไป

Manulife Investment Management International Holdings Limited
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ผู้จัดการกองทุน

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้บริหาร นายทะเบียน Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
กองทุน และตัวแทนการจ่ายเงิน
ผู้สอบบัญชีกองทุน
PricewaterhouseCoopers Société Coopérative
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย :
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (Initial Sales Charge) ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Redemption Charge)
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Conversion Charge)
ไม่เกิน 1% ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)*
0.90%
ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน (Custodian)
ประมาณ 0.003% ถึง 0.40% ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขอื่นๆ 1
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหาร นายทะเบียนกองทุนและตัวแทนการจ่ายเงิน ไม่เกิน 0.5% ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั เงื่อนไขอื่นๆ 2
(Administrator, Registrar, Listing Agent, Paying Agent and
Transfer Agent)
ค่าธรรมเนียมการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing)
สูงสุดไม่เกิน 2.00% ของ NAV ต่อหน่วย (NAV per Share) 3
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (Other Expenses)
ขึน้ กับเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4
แหล่งข้อมูล : อ้างอิงข้อมูลใน Prospectus ของ Manulife Global Fund
*หมายเหตุ: กองทุนหลักได้มีการปรับปรุงหนังสือชีช้ วน โดยลดค่าธรรมเนียมการจัดการจากเดิม ไม่เกิน 1.10% เป็ น 0.90% ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2564 เป็ นต้นไป
ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนยั สําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้ง
ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
________________________________
1

กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สินโดยคํานวณอ้างอิงกับทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมดของกองทุนหลัก ณ วันที่เกี่ยวข้องในแต่ละวันและจะจ่ายในแต่ละเดือน
ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินและกองทุนหลักจะตกลงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็ นครัง้ คราวตามแต่อตั ราของตลาดในประเทศลักเซมเบิรก์ นอกจากนี ้ ยังมีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือและ
เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน ซึ่งกองทุนหลักมีหน้าที่ผูกพันค่าใช้จ่ายตามสมควรที่เกิดขึน้ จากผูร้ บั ฝากทรัพย์สินหรือธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี ้ ค่าธรรมเนียมผู้รบั ฝากทรัพย์สินโดยปกติจะรวมถึงค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมในการ
ดําเนินการธุรกรรมบางประการของธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในส่วนนีท้ ี่จะ
จ่ายให้กบั ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในแต่ละรอบปี บญ
ั ชีนนั้ จะเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของกองทุนหลัก
ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผูแ้ ทนที่ได้รบั การแต่งตัง้ ในเขตภูมิภาคอื่นๆ
ทัง้ นี ้ กองทุนหลักได้แต่งตัง้ Citibank Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิรก์ ) เป็ นผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน ตามสัญญาแต่งตัง้ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548
(ซึ่งมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2548) โดยผูร้ บั ฝากทรัพย์สินของกองทุนหลักจะเป็ นผูถ้ ือเงินสด หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทุนหลักในนามของกองทุน
หลัก ทัง้ นี ้ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินโดยการอนุมัติของกองทุนหลักอาจแต่งตัง้ ธนาคารและสถาบันการเงินแห่งอื่น ๆ ให้ถือสินทรัพย์ของกองทุนหลักแทนตนเองได้ อนึ่ง ผูร้ บั ฝาก
ทรัพย์สินเป็ นบริษัทย่อย (subsidiary) ของ Citigroup Inc.
ค่าธรรมเนียมผู้รบั ฝากทรัพย์สินอาจมีอัตราแตกต่างกัน ทั้งนี ้ ขึน้ อยู่กับตลาดที่สินทรัพย์ของกองทุนหลักถูกนําไปลงทุนและรักษาไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีอัตราตั้งแต่
0.003% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่กองทุนหลักมีอยู่ในตลาดที่พฒ
ั นาแล้ว (developed market) ถึง 0.40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่กองทุนหลักมี
อยู่ในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) ทัง้ นี ้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมในการดําเนินการธุรกรรมบางประการ (transaction charges) ค่าใช้จ่าย
ตามสมควร (reasonable disbursement) และค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket)
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ค่าธรรมเนียมการชําระเงินหรือส่งมอบในแต่ละธุรกรรม (settlement charges) คิดโดยคํานวณจากธุรกรรมแต่ละธุรกรรมเป็ นคราว ๆ ไป ซึ่งอาจจะแตกต่างกัน ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่
กับประเทศที่หลักทรัพย์นนั้ ถูกส่งมอบหรือมีการชําระหนี ้ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี ้ จะมีอัตราตัง้ แต่ 6 ดอลลาร์สหรัฐต่อธุรกรรมในตลาดที่พัฒนาแล้ว (developed
market) ถึง 130 ดอลลาร์สหรัฐต่อธุรกรรมในตลาดเกิดใหม่ (emerging market)
2
กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้กบั ตัวแทนการจ่ายเงินในอัตราที่ตกลงกันระหว่างคู่สญ
ั ญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ที่เกิดขึน้ ในการดําเนินงานใน
หน้าที่ตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาตามสมควร
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผูบ้ ริหาร นายทะเบียนกองทุน ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนการจ่ายเงินและตัวแทนการโอนหน่วยลงทุน
เป็ นไปตามที่ปรากฎด้านล่างนี ้
ภายใต้สญ
ั ญาบริการบริหารกองทุนหลัก ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2548)กองทุนหลักแต่งตัง้ Citibank Europe plc (สาขา
ประเทศลักเซมเบิรก์ ) เป็ นผูบ้ ริหาร นายทะเบียนกองทุน ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนจ่ายเงินและตัวแทนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดย Citibank
Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิรก์ ) เป็ นผูด้ าํ เนินการจอง การรับซือ้ คืน การสับเปลี่ยน และการโอนหน่วยลงทุน รวมถึง ลงทะเบียนธุรกรรมดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
นอกจากนี ้ Citibank Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิรก์ ) ยังให้บริการกองทุนหลักในการดําเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บรักษาบัญชีของกองทุน การคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ณ วันคํานวณ (valuation date) จ่ายเงินปั นผลให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน การ
เตรียมและแจกจ่ายรายงานผูถ้ ือหน่วยลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหลักอื่น ๆ
กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมสําหรับการบริการบริหารดังกล่าวที่อัตราตลาด (commercial rate) ซึ่งคู่สญ
ั ญาจะตกลงกําหนดเป็ นคราว ๆ บวกด้วยค่าใช้จ่ายตามจริง
(out-of-pocket) ตามสมควร โดยค่าธรรมเนียมสูงสุดสําหรับการบริการเหล่านีเ้ ท่ากับ 0.5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ซึ่งอัตรานีไ้ ม่รวมค่าใช้จ่ายตามจริง
(out-of-pocket) ตามสมควร
3
นโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing Policy)
เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนย่อย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปกป้องผูถ้ ือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนย่อยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์มีมลู ค่าเงินลงทุนสุทธิเข้า
หรือออกอย่างมีนัยสําคัญ บริษัทอาจมีการปรับปรุ งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนย่อยใดๆ ในแต่ละวันทําการตามนโยบาย Swing Price ตัง้ แต่วันที่
18 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป ซึ่งจะกําหนดไว้ในหนังสือชีช้ วนฉบับแก้ไข ดังต่อไปนี ้
"บริษัทอาจจําเป็ นต้องใช้เครื่องมือในการรองรับมูลค่าเงินลงทุนสุทธิไหลเข้าหรือไหลออกอย่างมีนัยสําคัญอันเป็ นผลมาจากการที่ผลู้ งทุนทํารายการซือ้ ขายคืน และ/หรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนมากจนส่งผลให้มีตน้ ทุนการทําธุรกรรมที่สงู ขึน้ จากการซือ้ ขายทรัพย์สินในพอร์ตการลงทุนของกองทุนย่อย ด้วยเหตุนี้ กองทุนย่อยจึงอาจมี
การลดลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (“Dilution”) ดังนัน้ เพื่อเป็ นการลดผลกระทบจากการปรับลดลงดังกล่าวและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเดิมที่
อยู่ในกองทุน บริษัทจะนํานโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน ("Swing Pricing Policy”) มาเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายการประเมินมูลค่ารายวัน (Daily Valuation Policy)
โดยนโยบาย Swing Price ดังกล่าวจะนํามาใช้กบั กองทุนย่อยทุกกองทุน
หากในวันทําการใด ผลรวมสุทธิจากการทํารายการของผูล้ งทุนในกองทุนย่อยเกินกว่าระดับที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้า โดยคํานวณจากเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องหรือจากจํานวนเงินในฐานสกุลเงิน (base currency) ของกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้อง (ตามที่คณะกรรมการหรือผูม้ ีอาํ นาจที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกําหนดและทบทวนเป็ นครัง้ คราว) โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของกองทุนย่อยอาจมีการปรับขึน้ หรือลงเพื่อสะท้อนต้นทุน (รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายและประมาณการส่วนต่างของราคาซือ้ / ขายคืน) จากมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิและมูลค่าเงินลงทุนไหลออกสุทธิตามลําดับ ("การปรับปรุงมูลค่า
หน่วยลงทุน" [“Adjustment”]) หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผูล้ งทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดังนี ้
(1) ผลรวมสุทธิจากการทํารายการของผูล้ งทุนในกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องจะถูกกําหนดโดยบริษัทตามข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ ณ เวลาที่ทาํ การคํานวณ NAV
(2) มูลค่าของการปรับปรุงฯ (Adjustment) ขึน้ อยู่กบั ต้นทุนการซือ้ ขายในอดีตและสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องนัน้ ๆ
(3) มูลค่าของการปรับปรุงฯ สําหรับกองทุนย่อยแต่ละกองทุนจะได้รบั การทบทวนอย่างน้อยปี ละสองครัง้ เพื่อสะท้อนถึงต้นทุนประมาณการของการซือ้ ขายทรัพย์สินที่ถือ
ครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องและสภาวะตลาดในขณะนัน้ โดยขัน้ ตอนในการประมาณการสําหรับมูลค่าของการปรับปรุงฯ จะคํานึงถึงปั จจัยหลักต่างๆ ที่ทาํ ให้เกิด
ต้นทุนในการซือ้ ขาย (เช่น ส่วนต่างราคาเสนอซือ้ /ขาย (bid/ask spreads) ภาษี หรืออากรที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรม ค่าธรรมเนียมนายหน้า (brokerage fees) เป็ น
ต้น) การปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวนีอ้ าจแตกต่างกันไปในแต่ละกองทุนย่อย โดยจะไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเดิม (NAV per Share)
(“อัตราสูงสุดในการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุน”) ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ กรรมการอาจพิจารณาเพิม่ อัตราสูงสุดในการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจากที่ระบุไว้
ข้างต้นเป็ นการชั่วคราวเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดยจะต้องแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนและผูล้ งทุนทราบล่วงหน้า ทัง้ นี ้ มูลค่าของการปรับปรุงฯ จะถูก
กําหนดขึน้ โดยคณะกรรมการหรือผูม้ ีอาํ นาจทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) ของกองทุนย่อยจะถูกคํานวณแยกต่างหากจากกัน แต่การปรับปรุงฯ ใดๆ ในรูปของเปอร์เซ็นต์
จะมีผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนย่อยเหมือนกัน
(5) อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่อิงกับผลการดําเนินงาน (Performance fee) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่คิดจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV-based fee) จะคํานวณตาม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ก่อนการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนใดๆ"
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จากผลของการใช้นโยบาย Swing Price นี ้ กองทุนย่อยจะต้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของนโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing Risk) ซึ่งสรุปได้ดงั นี ้ :
 ขนาดของผลกระทบจากการปรับปรุ งมูลค่าหน่วยลงทุนจะถูกกําหนดโดยต้นทุนประมาณการของทรัพย์สินที่ซือ้ ขายแต่ละประเภทที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่
เกี่ยวข้องและสภาวะตลาดในขณะนัน้ โดยมูลค่าของการปรับปรุงฯ นีส้ ะท้อนถึงต้นทุนการซือ้ ขายโดยประมาณของกองทุนย่อยที่ถกู กําหนดโดยต้นทุนการซือ้ ขาย
ในอดีตและสภาวะตลาดซึ่งอาจไม่ใช่ตน้ ทุนการซือ้ ขายที่เกิดขึน้ จริง
 การเคลื่อนไหวของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในส่วนของกองทุนย่อยอาจไม่สะท้อนถึงผลการดําเนินงานของพอร์ตการลงทุนที่แท้จริงอันเป็ นผลมาจากการใช้
นโยบาย Swing Price โดยปกติ การปรับ ปรุ งมูลค่ าหน่วยลงทุนที่เกิ ดจากนโยบาย Swing Price จะทําให้มูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิ ต่อหน่ วย (NAV per Share)
เพิ่มขึน้ เมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสุทธิจาํ นวนมากไหลเข้ากองทุนย่อยและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยจะลดลงเมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสุทธิไหลออกจํานวนมาก ซึ่ง
การปรับปรุงฯ เดียวกันนีจ้ ะถูกนํามาใช้กบั ทุกชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนย่อย ดังนัน้ ผูล้ งทุนที่ทาํ ธุรกรรมทัง้ หมดในกองทุนย่อยไม่ว่าจะทํารายการซือ้ หรือขาย
คืนจะได้รบั ผลกระทบจากการปรับปรุงฯ ดังกล่าว
 เนื่องด้วยการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจากนโยบาย Swing Price เกี่ยวข้องกับการไหลเข้าและการไหลออกของเงินจากกองทุนย่อยจึงไม่สามารถคาดการณ์
แน่นอนได้ว่าจะเกิดการปรับลดในช่วงเวลาใดในอนาคต ดังนั้น จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยําเช่นกันว่าบริษัทจะมีความจําเป็ นที่ตอ้ งใช้นโยบาย
Swing Price มากน้อยเพียงใด
4

กองทุนหลักจะจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึน้ และเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการของกองทุนหลัก รวมถึงค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอื่นๆ
ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารหนังสือชีช้ วนฉบับปั จจุบนั ของกองทุนหลัก และเอกสารหนังสือชีช้ วนอื่นใดภายหลัง ตลอดจน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการตีพมิ พ์ และแจกจ่ายเอกสารรายงานประจําปี และรายงานผลการดําเนินการรอบหกเดือน นอกจากนี ้ กองทุนหลักจะรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายนายหน้า
ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการหรือผู้บริหารกองทุนหลักบางท่านและค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ที่
เกิดขึน้ ในการดําเนินงานในหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ กองทุนหลักจะไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับ
การขายหรือตัวแทนการตลาดและกองทุนหลักจะไม่มีสิทธิที่จะได้รบั ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการขายหรือตัวแทนการตลาดไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก
Calendar Year Performance (%)
Fund /Benchmark (USD)

2020

2019

2018

2017

2016

Asian Small Cap Equity (Share Class I)

28.86

9.74

-24.70

44.03

-5.54

MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap Index

25.99

10.57

-17.89

32.53

0.68

Cumulative Performance (%)
YTD

1 yr.

3 yr.

5 yr.

Since Launch
(31/01/2012)

Asian Small Cap Equity (Share Class I)

28.86

28.86

6.48

44.87

106.00

MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap Index

25.99

25.99

14.38

52.62

65.69

Fund /Benchmark (USD)

Cumulative Performance Chart Since Launch

MGF Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I)
MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
Source: Morningstar, NAV to NAV, USD, dividends reinvested, as of 31/12/2020.

Top 10 Holdings (%)
Minth Group Limited

2.69%

NICE Information Service Co., Ltd.

2.69%

I-MAB Sponsored ADR

2.41%

Haitian International Holdings Limited

2.28%

SK Materials Co., Ltd

2.22%

Bapcor Ltd

2.18%

SEOJIN SYSTEM CO.,LTD

2.10%

Pentamaster Corp. Bhd.

2.06%

Cathay Media and Education Group Inc.

2.00%

VITZROCELL Co., Ltd.

1.98%
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Portfolio Breakdown (%)
Market Breakdown
China
Taiwan
Korea
India
Australia
Hong Kong
Thailand
Singapore
Malaysia
[Cash]
Indonesia
Philippines

Sector Allocation
20.17%
18.57%
15.39%
13.08%
11.43%

5.62%
4.98%
4.45%
2.55%
1.75%
1.39%
0.61%

Information Technology

18.86%

Consumer Discretionary

17.40%

Industrials

17.08%

Materials

13.57%

Communication Services

9.23%

Financials

6.15%

Health Care

6.07%

Consumer Staples
Real Estate
[Cash]

4.56%
3.20%
1.75%

Utilities

1.11%

Energy

1.00%

Source: Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited. ©Morningstar, Inc. All Rights Reserved. The Morningstar sourced
information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed;
and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor Manulife and its affiliates are responsible for
damages or losses arising from any use of this information.
This fund invests in emerging markets and smaller companies, which may involve liquidity, volatility, political, regulatory,
concentration and currency risks. Investors may potentially expose to capital loss. Investment involves risk. Fund price may go down
as well as up. Past performance information presented is not indicative of future performance.
Visit website at www.manulife.com.hk.

“การลงทุนในกองทุนรวมทีล่ งทุนในต่างประเทศมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ซึ่งอาจทําให้ได้รบั เงินคืนสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเงิน
ลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดําเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ น
สิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต”
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คําจํากัดความ / คํานิยาม :
โครงการ

หมายถึง

โครงการจัดการกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

กองทุนรวม/กองทุน

หมายถึง

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

กองทุนรวมต่างประเทศ

หมายถึง

กองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนจัดตัง้ และจัดการอยู่ในต่างประเทศ

กองทุนหลัก

หมายถึง

กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุน

หน่วยลงทุน

หมายถึง

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

บริษัทจัดการ

หมายถึง

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

หมายถึง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

หมายถึง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ผู้แนะนําการลงทุน

หมายถึง

บุ ค คลธรรมดาที่ ไ ด้รับ ความเห็ น ชอบตามประกาศสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยการติดต่อ การชักชวน การให้คาํ แนะนํา หรือวาง
แผนการลงทุนให้ผู้ลงทุน เพื่อ การซื อ้ ขายหรือ ลงทุน ในหลักทรัพ ย์ห รือ สัญ ญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า

ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

หมายถึง

บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทาํ หน้าที่ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
แล้วแต่กรณีของกองทุน

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มูลค่าหน่วยลงทุน

หมายถึง

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดเมื่อ
สิน้ วันทําการที่คาํ นวณ โดยคํานวณตามหลักสากล เป็ นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและ
ตัดตําแหน่งที่ 5 ทิง้

มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้
คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน

หมายถึง

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิง้ และปั ดทศนิยมตําแหน่งที่ 4 ขึน้

ราคาขายหน่วยลงทุน

หมายถึง

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คาํ นวณราคาขายหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หมายถึง

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทําการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

วงเงินลงทุน

หมายถึง

วงเงินลงทุนที่ได้รบั การจัดสรรให้นาํ ไปลงทุนยังต่างประเทศ

วันทําการ

หมายถึง

วันเปิ ดทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

วันทําการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุน

หมายถึง

วันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวม

วันทําการรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน

หมายถึง

วันทําการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุน

คําเสนอซือ้

หมายถึง

คําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการเป็ นการทั่วไปที่ผทู้ าํ คําเสนอซือ้ ต้องปฏิบตั ิตามประกาศ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ
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แก้ไขราคาย้อนหลัง

หมายถึง

การแก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคา
ย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องจนถึงปั จจุบนั

การชดเชยราคา

หมายถึง

การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ือ้ หรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องแทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุน

เงินสํารอง

หมายถึง

จํานวนเงินที่ตงั้ สํารองเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี ้
ด้วยทรัพย์สินอื่น ๆ

บัญชีกองทุน

หมายถึง

บัญชีกองทุนเปิ ดที่บนั ทึกจํานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน

สิทธิเรียกร้อง

หมายถึง

สิท ธิ เรีย กร้องที่ เกิ ด จากการประกอบธุ รกิ จ ของสถาบัน การเงิน ตามกฎหมายว่าด้ว ย
ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน

กิจการ

หมายถึง

บริษั ทจดทะเบีย น บริษั ทที่ มีห ลักทรัพ ย์ซื อ้ ขายในศูน ย์ซือ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ หรือบริษั ท
มหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน

หมายถึง

สถาบันการเงินตามกฎหมายดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน

สมาคม

หมายถึง

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

มติพิเศษ

หมายถึง

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก

หมายถึง

มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วย
ลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทประกันชีวิต

หมายถึง

บริษั ท ประกัน ชี วิต ที่ ได้รบั อนุญ าตให้ป ระกอบการประกันภัย ประเภทประกันชี วิต ใน
ประเทศไทยตามความในกฎหมายว่าด้วยการประกอบการประกันภัย

กรมธรรม์ประกันชีวิต

หมายถึง

กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รบั การอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย

กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบ
หน่วยลงทุน

หมายถึง

กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับผลการดําเนินงานของกองทุน

ผู้ลงทุนทีซ่ อื้ กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน

หมายถึง

ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับผลดําเนินงานของกองทุน

คําอธิบายศัพท์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภท
ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ทีจ่ ะลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม
“กลุ่มกิจการ”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีกาํ หนดให้จดั ทํางบ
การเงินรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ”

กองทุนที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลกั ษณะเป็ นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทัง้ นี ้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือ รู ป อื่ น ใดแต่ ไม่ ร วมถึ ง กองทุ น property กองทุ น infra กองทุ น private equity ที่
จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
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หน้า 2

“การลดความเสี่ยง”

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก”

“ตราสารภาครัฐไทย”

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนโดยการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives ที่
มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
1. ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ตอ้ งการลดความ
เสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทรัพย์สินดังนี ้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพ ย์ท่ี อ อกตามกฎหมายว่า ด้วยธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน
ตราสารดังนี ้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุน้ กู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื ้ นฟูเป็ นผูม้ ีภาระ
ผูกพัน
ตราสารที่ มี รู ป แบบทํ า นองเดี ย วกั บ ตราสารภาครัฐ ไทยที่ รัฐ บาลต่ า งประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหว่า งประเทศ เป็ น ผู้อ อกหรือ ผู้ค า้ํ ประกัน แต่ ไม่ รวมถึ งตราสารที่ อ อกโดยองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนัน้

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ท่ีได้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั การอนุญาตให้ทาํ การซือ้ ขายได้ใน
SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตาม
งบการเงินรวมที่มีการจัดทําและเปิ ดเผยล่าสุด ทัง้ นี ้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณา
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ปรากฎในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตาม
งบการเงินที่มีการจัดทําและเปิ ดเผยล่าสุด ทัง้ นี ้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ที่ปรากฎในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด

“แบบ filing”

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงซึ่งกําหนดให้เป็ นหลักทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภท
หลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผู้ท่ี มี ภาระผูกพัน ในการชําระหนีต้ ามตราสารทางการเงิน ในฐานะผู้อ อก ผู้ส่ ังจ่าย ผู้
รับรอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ าํ้ ประกัน แล้วแต่กรณี

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง
“หน่วย property”
ดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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“หน่วย CIS”

“หุ้นกู้ระยะสั้น”

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริม ทรัพ ย์ท่ี จัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่ อ
ธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT
หุน้ กูท้ ่ีมกี าํ หนดเวลาชําระหนีไ้ ม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ที่ออกหุน้ กู้

“concentration limit”

บุคคลดังนี ้
(1) บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2) ผูท้ าํ หน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ
อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่ค่สู ญ
ั ญา

“credit rating”

อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ จั ด ทํ า โดย Credit Rating Agency ซึ่ ง เป็ นการประเมิ น
ความสามารถในการชําระหนีต้ ามตราสารหรือสัญญา

“GMS”

ประเทศกลุ่ ม อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น ํ้ า โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่ ง ได้ แ ก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑล
ยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผูม้ ีภาระผูกพันในฐานะผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผู้
คํา้ ประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“national scale”

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็ นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุน
ในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นผลให้กองทุนมี
ความเสี่ยงในทรัพย์สินนัน้

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซือ้ ขายนอกศูนย์ซอื ้ ขาย derivatives

“regulated market”

ศูนย์กลางที่จดั ช่องทางการสื่อสารระหว่างผูค้ า้ เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซือ้ ขายตรา
สารระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทาํ หน้าที่กาํ กับดูแลด้านหลักทรัพย์
หรือตราสารที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้ งอิง

“CIS operator”
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โครงการจัดการ “กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ”
ชื่อบริษทั จัดการ

:

ทีอ่ ยู่บริษทั จัดการ :

1.

บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
1788 ชัน้ 18 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. (66)2844-0123 โทรสาร (66) 2056-9747
เว็บไซต์: www.manulife-asset.co.th

ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)

:
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1.2

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)

:

Manulife Strength-Asian Small Cap Equity FIF

1.3

ชื่อย่อ

:

MS-ASIAN SM

1.4
1.5

ประเภทโครงการ
ประเภทการขาย

:
:

กองทุนเปิ ด
ขายหลายครัง้

1.6

การกําหนดอายุโครงการ

:

ไม่กาํ หนด

1.7

อายุโครงการ

:

ปี -เดือน-วัน

1.8

อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาํ หนดอายุเป็ นช่วงเวลา) :-

1.9

เงื่อนไข (อายุโครงการ)

:

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยไม่ตอ้ งนําทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
โดยไม่ตอ้ งขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
(1) กรณีกองทุนรวมระดมเงินมีจาํ นวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้ กองทุนเพื่อ
ส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นาํ เงินไปลงทุนยังต่างประเทศ เช่นกองทุนไม่
สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ทงั้ หมดหรือบางส่วนที่เป็ นสาระสําคัญ เป็ นต้น
(3) ผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภัยพิบตั ิ สภาวะ
การลงทุนในต่างประเทศผันผวนอย่างมาก ทําให้ผลตอบแทนที่อาจได้รบั จากการลงทุนในอนาคตไม่คมุ้ ค่า
กับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ และ/หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็ นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้
ถือหน่วยลงทุน
1.10 ลักษณะโครงการ

:

กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป

1.11 ลักษณะการขาย

:

เสนอขายในไทย
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2.

จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ ราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอ
ขาย :
2.1

จํานวนเงินทุนของโครงการ

:

2.2

เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ)

:

8,600,000,000 บาท

ในระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการขอวงเงินลงทุนจัดสรรเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจตามกฎหมายในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการ ตลอดจน
สงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการและหรือการดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ตอ้ งขอมติความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดที่จะเกิดขึน้ แก่กองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
2.3

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

:

10 บาท

2.4

จํานวนหน่วยลงทุน

:

860,000,000 หน่วย

2.5

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก

:

10 บาท

2.6

มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก

:

10,000 บาท

2.7

มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป

:

ไม่กาํ หนด

2.8

มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน

:

ไม่กาํ หนด

2.9

จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน

:

ไม่กาํ หนด

2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ตํ่า

:

ไม่กาํ หนด

2.11 จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ตํ่า

:

ไม่กาํ หนด

2.12 รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลดมูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป
มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืนและจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั้นตํ่าได้ โดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทําการไว้ ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการ
หรือสถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3.

วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุน ในต่ างประเทศ การลงทุน ในสั ญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า ประเภทและอัตราส่ วนการลงทุ นใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีจ่ ะลงทุน :
3.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ :
โครงการมีวตั ถุประสงค์เพื่อระดมเงินลงทุนจากผูล้ งทุนประเภทประชาชนทั่วไปและ/หรือสถาบันไปลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศประเภทตราสารแห่ง
ทุนเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ภายใต้นโยบายที่กาํ หนดไว้ เพื่อลดความเสี่ยงของการลงทุนเฉพาะในประเทศ
ไทย และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่ตอ้ งการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยแสวงหา
โอกาสทํากําไรจากการลงทุนที่มากกว่าการลงทุนในประเทศ

3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารทุน
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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3.3

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund)
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซือ้ ขายในประเทศ : ลักเซมเบิรก์ (LUXEMBOURG)

3.4

ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยง
ต่างประเทศ

3.5

นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี)

3.6

การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

: ไม่มี

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า : เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)
3.7

การลงทุนในตราสารทีม่ ีลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

3.8

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่นๆ
1. กองทุ น เปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชี ย น สมอลแคป อิ ค วิ ตี ้ เอฟไอเอฟ มุ่งหวังให้ผ ลการดํา เนิ น งาน
เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)
2. Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิง
รุก (active management)

3.9 ดัชนีชีว้ ัด/อ้างอิง (Benchmark) :
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap สัดส่วน (%) : 100.00
ตัว ชีว้ ัด ที่ ใช้เปรีย บเที ย บผลการดําเนิ น งานของกองทุน ได้แก่ ดัช นี MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap
Index อันเป็ นตัวชีว้ ดั (benchmark) ที่กองทุนหลักใช้ในการวัดผลการดําเนินงานในปั จจุบัน ซึ่งเป็ นดัชนีท่ีจดั ทํา
โดย Morgan Stanley Capital International Inc. โดยปรับเทียบเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กาํ หนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชีว้ ัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ัดดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือเปลี่ยนแปลงตามกองทุนหลัก และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้
เปรียบเทียบในกรณี ท่ีผูอ้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้จัดทําหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัท
บริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :

จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน

3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
(1) กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity
Fund (Share Class I) (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนจัดตัง้ และซือ้ ขายในประเทศลักเซมเบิรก์ ซึ่งอยู่ภายใต้
การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่ีเป็ นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการ
โดย Manulife Investment Management (Hong Kong) Ltd. ซึ่งกองทุนหลักนีม้ ีนโยบายการลงทุนในตรา
สารแห่งทุน โดยกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชีย
และ/หรือแปซิฟิก
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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(2) สําหรับการลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
(3) เนื่องจากเป็ นกองทุนที่มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ดังนัน้ การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้อง ในการนี ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาถึงความจําเป็ น
ของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน ตลอดจนการเลือกสรรมาตรการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและ/หรืออัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
โดยปกติกองทุนจะไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หากบริษัทจัดการจะ
ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงิน จะ
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ท่สี าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั้ ง นี ้ กองทุ น อาจพิ จ ารณาลงทุ น ในตราสารทุ น ที่ ไม่ ได้จ ดทะเบี ย นอยู่ ใ นตลาดหลั ก ทรัพ ย์ (unlisted
securities) รวมถึงตราสารหนีท้ ่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและที่ผูอ้ อกตราสารตํ่ากว่าที่สามารถ
ลงทุ น ได้ (non-investment grade) และตราสารหนี ้ท่ี ไ ม่ ได้รับ การจัด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (unrated
securities) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class ประเภทอื่นๆ และ/หรือสกุลเงินอื่นใด
หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงโดยกองทุ น หลัก ในอนาคตตามความเหมาะสม เพื่ อ ประโยชน์ใ นการดํา รง
วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป็ นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชีช้ วนนี ้ ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทาํ ให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยสําคัญโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนทราบโดยเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม
(5) ในภาวะปกติ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน อย่างไรก็ดี การดํารงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น จะ
ไม่นาํ มาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุน ดังนัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กําหนดไว้ขา้ งต้นได้
(6) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น เมื่อผลตอบแทนของ
กองทุนหลักตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายในการบริหารจัดการใกล้เคียง
กันติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายในการ
บริหารจัดการใกล้เคียงกันอย่างเห็นได้ชดั และ/หรือ เมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนหลัก ไม่เป็ นไป
ตามที่ ระบุไว้หรือที่สัญ ญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือเมื่อกองทุน หลัก ดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดย
หน่ วยงานกํากับดูแลในประเทศนั้น ๆ ให้ความเห็น ว่าได้กระทําความผิด ดังกล่าวจริง และ/หรือเมื่ อเกิ ด
เหตุการณ์หรือสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุน
ในกองทุนหลัก เป็ นภาระต่อผูล้ งทุนเกินความจําเป็ น และ/หรือกองทุนหลักปิ ดหรือยกเลิก ไม่ว่าด้วยใจสมัคร
หรือด้วยเหตุตามกฎหมายก็ตาม เป็ นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งอาจเป็ น
กองทุนต่างประเทศที่บริหารจัดการโดยผูจ้ ดั การกองทุนกลุ่มอื่นๆ ที่มิใช่ผจู้ ดั การกองทุนหลักในปั จจุบนั ก็ได้
และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครัง้ เดียวหรือทยอยโอนย้าย
เงินทุนซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า
1 กองทุน โดยถือว่าได้รบั มติเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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(7) ในกรณี ท่ีกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสาร SIP (Specific Investment Products) เกินกว่าอัตราส่วนการ
ลงทุนตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจัดการจะทําการปรับลดสัดส่วนการลงทุนใน
กองทุนหลัก เพื่อให้การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวมีอตั ราส่วนการลงทุนรวมกันทัง้ หมดไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ ดังนี ้
บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity
Fund (Share Class I) ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันที่รบั ทราบเหตุการณ์ดงั กล่าว ยกเว้นกรณีท่ีเกิดจาก
ปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาํ เป็ นและสมควรที่ทาํ ให้ไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น
บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิน้ โดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี ้ เพื่อไม่ให้อตั ราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าว
เกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟ
ไอเอฟ
ทัง้ นี ้ หากการดําเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักข้างต้น ส่งผลให้การลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สิน
ในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีนอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเปลี่ยนกองทุนหลักใหม่โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการทํานองเดียวกับที่กาํ หนดไว้
ในข้อ (5) ข้างต้น
หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทาํ ให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่
แทนกองทุน เดิ ม ได้ บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ท่ี จ ะดําเนิ น การเลิ ก กองทุน โดยจะดํา เนิ น การจําหน่ า ย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อคืนเงินตามจํานวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและ
สํารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายแล้วทัง้ หมด
(8) ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักนัน้
หากปรากฏว่ากองทุนหลักดังกล่าวมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้ บริษัท
จัดการจะดําเนิ นการตามหลัก เกณฑ์และวิธีก ารที่ สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(8.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(8.2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน
คิดเป็ นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื่อนไข ในกรณี ท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดําเนินการ
ดังต่อไปนี ้
(1) แจ้งเหตุท่กี องทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ท่ีดี
ที่สดุ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สาํ นักงานและผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่
วันที่ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สาํ นักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วนั ที่ดาํ เนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ (1) ต่อผูท้ ่สี นใจจะลงทุนเพื่อให้ผทู้ ่ีสนใจ
จะลงทุนรับรูแ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าว
ด้วย
ทัง้ นี ้ ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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(9) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นบั ช่วง
ระยะเวลาดังนีร้ วมด้วย ทัง้ นี ้ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รบั คําสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี ้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
สรุ ปสาระสําคัญของกองทุนหลัก Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I)
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อ

Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I)

ประเภท

กองทุนเปิ ด
กองทุ น มี เป้ า หมายที่ จ ะสร้า งมูล ค่ า เงิน ลงทุ น ให้เติ บ โตในระยะยาว
สําหรับ ผู้ท่ีส ามารถลงทุน ในระยะยาวและยอมรับ ความผัน ผวนของ
มูลค่าเงินลงทุนได้อย่างมีนยั สําคัญ โดยพอร์ตการลงทุนจะยึดหลักการ
กระจายการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตรา
สารทุนและหลักทรัพย์ท่ีอา้ งอิงกับตราสารทุนของบริษัทที่มีมลู ค่าตลาด
ขนาดเล็ ก ในภู มิ ภ าคเอเชี ย และ/หรื อ แปซิ ฟิ ก โดยตราสารทุ น และ
หลักทรัพย์ท่ีอา้ งอิงกับตราสารทุนนัน้ รวมถึงหุน้ สามัญ หุน้ บุรมิ สิทธิและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน

กองทุนจะลงทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุนซึ่งอยู่
ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ อาจจะลงทุนในประเทศ
ใดประเทศหนึ่ งหรือกลุ่ม อุต สาหกรรม (sector) ใดกลุ่ม อุต สาหกรรม
หนึ่งโดยไม่จาํ กัดสัดส่วนของมูลค่าทรัพ ย์สินสุท ธิ ดังนั้น กองทุนอาจ
ลงทุนมากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ของผู้
ออกที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ไต้หวันและ
ฮ่องกง โดยอาจจะลงทุนในสกุลเงินใดก็ได้
กองทุ น อาจลงทุ น ตรงในหุ้ น จี น A-Shares ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (SSE) หรือเสินเจิน้ ผ่านโครงการเชื่อมโยงตลาดเซี่ยงไฮ้ฮ่องกง (Shanghai-Hong Kong Stock Connect) หรือเสินเจิน้ -ฮ่องกง
(Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) (โดยรวมเรี ย กว่ า “Stock
Connect”) โดยกองทุนจะลงทุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุน้ จีน A-Shares
ทัง้ นี ้ กองทุนจะไม่ลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิใน
หลัก ทรัพ ย์ท่ี อ อกหรื อ รับ ประกั น โดยภาครัฐ ใดภาครัฐ หนึ่ ง (รวมถึ ง
รัฐบาลที่เกี่ ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่น) ซึ่งมีการจัด
อัน ดับ ความน่ าเชื่ อถื อตํ่ากว่าระดับ ที่ส ามารถลงทุน ได้ (เช่น ตํ่ากว่ า
อันดับ Baa3 ของ Moody’s หรือ BBB- ของ S&P หรือ Fitch)
อายุโครงการ
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสั่งซือ้ ครั้งแรก

ไม่กาํ หนด

มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครั้ง
ถัดไป
ราคาทีเ่ สนอขายครัง้ แรก

ไม่กาํ หนด

มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน

ไม่กาํ หนด

ไม่กาํ หนด

1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ
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วันทีเ่ สนอขายและรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน
ผู้จัดจําหน่ายทัว่ ไป

ทุกวันทําการ ภายในเวลา 13.00 น. ของประเทศลักเซมเบิรก์

ผู้จัดการกองทุน

Manulife Investment Management (Hong Kong) Ltd.

ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้บริหาร นาย
ทะเบียนกองทุน และตัวแทนการ
จ่ายเงิน

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch

ผู้สอบบัญชีกองทุน

PricewaterhouseCoopers Société Coopérative

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee)
ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุนครั้งแรก (Initial Sales
Charge)
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน (Redemption Charge)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน (Conversion Charge)

ไม่เกิน 1.10% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน
(Custodian)

ประมาณ 0.003% ถึง 0.40% ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขอื่นๆ 1

Manulife Investment Management International Holdings Limited

ไม่มี

ไม่มี
ไม่เกิน 1% ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร นาย
ไม่เกิน 0.5% ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั เงื่อนไขอื่นๆ 2
ทะเบียนกองทุน และตัวแทนการ
จ่ายเงิน
(Administrator, Registrar, Listing
Agent, Paying Agent and Transfer
Agent)
ค่าธรรมเนียมการปรับมูลค่าหน่วย สูงสุดไม่เกิน 2.00% ของ NAV ต่อหน่วย (NAV per Share) 3
ลงทุน (Swing Pricing)
ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ (Other
ขึน้ กับเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4
Expenses)
แหล่งข้อมูล

อ้างอิงข้อมูลใน Prospectus ของ Manulife Global Fund

ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนยั สําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิ ท่ีจะแก้ไขเพิ่ม เติม โครงการให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของกองทุน หลักโดยถื อว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

________________
1

กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สินโดยคํานวณอ้างอิงกับทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมดของกองทุนหลัก ณ วันที่เกี่ยวข้องในแต่ละวัน
และจะจ่ายในแต่ละเดือน ผู้รบั ฝากทรัพย์สินและกองทุนหลักจะตกลงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็ นครัง้ คราวตามแต่อัตราของตลาดใน
ประเทศลักเซมเบิรก์ นอกจากนี ้ ยังมีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือและเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน ซึ่งกองทุนหลักมีหน้าที่ผูกพัน
ค่าใช้จ่ายตามสมควรที่เกิดขึน้ จากผูร้ บั ฝากทรัพย์สินหรือธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สินโดยปกติจะรวมถึงค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมในการดําเนินการธุรกรรมบาง
ประการของธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในส่วน
นีท้ ี่จะจ่ายให้กบั ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในแต่ละรอบปี บญ
ั ชีนนั้ จะเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของกองทุนหลัก
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ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผูแ้ ทนที่ได้รบั การแต่งตัง้ ในเขตภูมิภาคอื่นๆ
ทัง้ นี ้ กองทุนหลักได้แต่งตัง้ Citibank Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิรก์ ) เป็ นผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน ตามสัญญาแต่งตัง้ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 16 ธันวาคม 2548) โดยผูร้ บั ฝากทรัพย์สินของกองทุนหลักจะเป็ นผูถ้ ือเงินสด
หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทุนหลักในนามของกองทุนหลัก ทั้งนี ้ ผู้รบั ฝากทรัพย์สินโดยการอนุมัติของกองทุนหลักอาจแต่งตั้ง
ธนาคารและสถาบันการเงินแห่งอื่น ๆ ให้ถือสินทรัพย์ของกองทุนหลักแทนตนเองได้ อนึ่ง ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินเป็ นบริษัทย่อย (subsidiary) ของ
Citigroup Inc.
ค่าธรรมเนียมผูร้ ับฝากทรัพย์สินอาจมีอัตราแตกต่างกัน ทั้งนี ้ ขึน้ อยู่กับ ตลาดที่สินทรัพย์ของกองทุนหลักถูกนําไปลงทุนและรักษาไว้ ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วจะมีอตั ราตัง้ แต่ 0.003% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่กองทุนหลักมีอยู่ในตลาดที่พฒ
ั นาแล้ว (developed market) ถึง
0.40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่กองทุนหลักมีอยู่ในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) ทัง้ นี ้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวม
ค่า ธรรมเนี ย มในการดําเนิ นการธุร กรรมบางประการ (transaction charges) ค่ าใช้จ่า ยตามสมควร (reasonable disbursement) และ
ค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket)

2

ค่าธรรมเนียมการชําระเงินหรือส่งมอบในแต่ละธุรกรรม (settlement charges) คิดโดยคํานวณจากธุรกรรมแต่ละธุรกรรมเป็ นคราว ๆ ไป ซึ่ง
อาจจะแตกต่างกัน ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ประเทศที่หลักทรัพย์นนั้ ถูกส่งมอบหรือมีการชําระหนี ้ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี ้ จะมีอตั ราตัง้ แต่ 6 ดอล
ล่าร์สหรัฐต่อธุรกรรมในตลาดที่พฒ
ั นาแล้ว (developed market) ถึง 130 ดอลล่าร์สหรัฐต่อธุรกรรมในตลาดเกิดใหม่ (emerging market)
กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้กบั ตัวแทนการจ่ายเงินในอัตราที่ตกลงกันระหว่างคู่สญ
ั ญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket)
ที่เกิดขึน้ ในการดําเนินงานในหน้าที่ตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาตามสมควร
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผูบ้ ริหาร นายทะเบียนกองทุน ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนการจ่ายเงินและ
ตัวแทนการโอนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามที่ปรากฎด้านล่างนี ้
ภายใต้สญ
ั ญาบริการบริหารกองทุนหลัก ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2548)กองทุนหลักแต่งตัง้
Citibank Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิรก์ ) เป็ นผูบ้ ริหาร นายทะเบียนกองทุน ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนจ่ายเงินและ
ตัวแทนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดย Citibank Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิรก์ ) เป็ นผูด้ าํ เนินการจอง การรับซือ้ คืน การ
สับเปลี่ยน และการโอนหน่วยลงทุน รวมถึง ลงทะเบียนธุรกรรมดังกล่าวในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
นอกจากนี ้ Citibank Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิรก์ ) ยังให้บริการกองทุนหลักในการดําเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บรักษาบัญชี
ของกองทุน การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ณ วันคํานวณ (valuation date) จ่ายเงินปั นผลให้กับผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนที่มีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน การเตรียมและแจกจ่ายรายงานผูถ้ ือหน่วยลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการ
บริหารกองทุนหลักอื่น ๆ

3

กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมสําหรับการบริการบริหารดังกล่าวที่อตั ราตลาด (commercial rate) ซึ่งคู่สญ
ั ญาจะตกลงกําหนดเป็ นคราว ๆ
บวกด้วยค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ตามสมควร โดยค่าธรรมเนียมสูงสุดสําหรับการบริการเหล่านีเ้ ท่ากับ 0.5% ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก ซึ่งอัตรานีไ้ ม่รวมค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ตามสมควร
นโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing Policy)
เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผูถ้ ือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนย่อยในกรณี ที่เกิด
เหตุการณ์มีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิเข้าหรือออกอย่างมีนัยสําคัญ บริษัทอาจมีการปรับปรุ งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน
ย่อยใดๆ ในแต่ละวันทําการตามนโยบาย Swing Price ตัง้ แต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป ซึ่งจะกําหนดไว้ในหนังสือชีช้ วนฉบับแก้ไข
ดังต่อไปนี ้
"บริษัทอาจจําเป็ นต้องใช้เครื่องมือในการรองรับมูลค่าเงินลงทุนสุทธิไหลเข้าหรือไหลออกอย่างมีนัยสําคัญอันเป็ นผลมาจากการที่ผลู้ งทุนทํา
รายการซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนมากจนส่งผลให้มีตน้ ทุนการทําธุรกรรมที่สูงขึน้ จากการซือ้ ขายทรัพย์สินใน
พอร์ตการลงทุนของกองทุนย่อย ด้วยเหตุนี้ กองทุนย่อยจึงอาจมีการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (“Dilution”) ดังนัน้ เพื่อเป็ นการ
ลดผลกระทบจากการปรับลดลงดังกล่าวและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเดิมที่อยู่ในกองทุน บริษัทจะนํานโยบายการปรับ
มูลค่าหน่วยลงทุน ("Swing Pricing Policy”) มาเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายการประเมินมูลค่ารายวัน (Daily Valuation Policy) โดยนโยบาย
Swing Price ดังกล่าวจะนํามาใช้กบั กองทุนย่อยทุกกองทุน
หากในวันทําการใด ผลรวมสุทธิจากการทํารายการของผูล้ งทุนในกองทุนย่อยเกินกว่าระดับที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้า โดยคํานวณจากเปอร์เซ็นต์
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องหรือจากจํานวนเงินในฐานสกุลเงิน (base currency) ของกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้อง (ตามที่
คณะกรรมการหรือผูม้ ีอาํ นาจที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการกําหนดและทบทวนเป็ นครัง้ คราว) โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV
per Share) ของกองทุนย่อยอาจมีการปรับขึน้ หรือลงเพื่อสะท้อนต้นทุน (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายและประมาณการส่วนต่างของราคา
ซือ้ / ขายคืน) จากมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิและมูลค่าเงินลงทุนไหลออกสุทธิตามลําดับ ("การปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุน" [“Adjustment”])
หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผูล้ งทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดังนี ้
(1) ผลรวมสุทธิจากการทํารายการของผูล้ งทุนในกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องจะถูกกําหนดโดยบริษัทตามข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ ณ เวลาที่ทาํ การ
คํานวณ NAV
(2) มูลค่าของการปรับปรุ งฯ (Adjustment) ขึน้ อยู่กับต้นทุนการซือ้ ขายในอดีตและสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่
เกี่ยวข้องนัน้ ๆ
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(3) มูลค่าของการปรับปรุ งฯ สําหรับกองทุนย่อยแต่ละกองทุนจะได้รบั การทบทวนอย่างน้อยปี ละสองครัง้ เพื่อสะท้อนถึงต้นทุนประมาณการ
ของการซือ้ ขายทรัพย์สินที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องและสภาวะตลาดในขณะนัน้ โดยขัน้ ตอนในการประมาณการสําหรับมูลค่า
ของการปรับปรุ งฯ จะคํานึงถึงปั จจัยหลักต่างๆ ที่ทาํ ให้เกิดต้นทุนในการซือ้ ขาย (เช่น ส่วนต่างราคาเสนอซือ้ /ขาย (bid/ask spreads)
ภาษี หรืออากรที่ เกี่ยวข้องกับ การทําธุรกรรม ค่าธรรมเนีย มนายหน้า (brokerage fees) เป็ นต้น) การปรับปรุ งมูล ค่าหน่ วยลงทุ น
ดังกล่าวนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละกองทุนย่อย โดยจะไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่ วยเดิม (NAV per
Share) (“อัตราสูงสุดในการปรับปรุ งมูลค่าหน่วยลงทุน”) ในกรณีท่เี กิดสถานการณ์ไม่ปกติ กรรมการอาจพิจารณาเพิ่มอัตรา
สูงสุดในการปรับปรุ งมูลค่าหน่วยลงทุนจากที่ระบุไว้ข้างต้นเป็ นการชั่วคราวเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ทัง้ นี ้ มูลค่าของการปรับปรุ งฯ จะถูกกําหนดขึน้ โดยคณะกรรมการ
หรือผูม้ ีอาํ นาจที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) ของกองทุนย่อยจะถูกคํานวณแยกต่างหากจากกัน แต่การปรับปรุ งฯ
ใดๆ ในรู ป ของเปอร์เซ็ นต์จ ะมี ผลต่ อ มู ลค่ า ทรัพ ย์สิน สุทธิ ต่อ หน่ วย (NAV per Share) ของแต่ ละชนิ ดหน่ วยลงทุน ของกองทุนย่ อ ย
เหมือนกัน
(5) อัตราค่ าธรรมเนี ยมการจัดการที่อิงกับ ผลการดําเนินงาน (Performance fee) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ คิดจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV-based fee) จะคํานวณตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ก่อนการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนใดๆ"
จากผลของการใช้นโยบาย Swing Price นี ้ กองทุนย่อยจะต้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของนโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing
Risk) ซึ่งสรุปได้ดงั นี ้ :
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ขนาดของผลกระทบจากการปรับปรุ งมูลค่าหน่ วยลงทุนจะถูกกําหนดโดยต้นทุนประมาณการของทรัพ ย์สินที่ซื อ้ ขายแต่ละ
ประเภทที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องและสภาวะตลาดในขณะนัน้ โดยมูลค่าของการปรับปรุงฯ นีส้ ะท้อนถึงต้นทุนการซือ้
ขายโดยประมาณของกองทุนย่อยที่ถูกกําหนดโดยต้นทุนการซือ้ ขายในอดีตและสภาวะตลาดซึ่งอาจไม่ใช่ตน้ ทุนการซือ้ ขายที่
เกิดขึน้ จริง
การเคลื่อนไหวของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในส่วนของกองทุนย่อยอาจไม่สะท้อนถึงผลการดําเนินงานของพอร์ตการลงทุนที่
แท้จริงอันเป็ นผลมาจากการใช้นโยบาย Swing Price โดยปกติ การปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนที่เกิดจากนโยบาย Swing Price
จะทําให้มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) เพิ่มขึน้ เมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสุทธิจาํ นวนมากไหลเข้ากองทุนย่อยและ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยจะลดลงเมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสุทธิไหลออกจํานวนมาก ซึ่งการปรับปรุงฯ เดียวกันนีจ้ ะถูกนํามาใช้
กับทุกชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนย่อย ดังนัน้ ผูล้ งทุนที่ทาํ ธุรกรรมทัง้ หมดในกองทุนย่อยไม่ว่าจะทํารายการซือ้ หรือขายคืนจะ
ได้รบั ผลกระทบจากการปรับปรุงฯ ดังกล่าว
เนื่องด้วยการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจากนโยบาย Swing Price เกี่ยวข้องกับการไหลเข้าและการไหลออกของเงินจากกองทุน
ย่อยจึงไม่สามารถคาดการณ์แน่นอนได้ว่าจะเกิดการปรับลดในช่วงเวลาใดในอนาคต ดังนัน้ จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
แม่นยําเช่นกันว่าบริษัทจะมีความจําเป็ นที่ตอ้ งใช้นโยบาย Swing Price มากน้อยเพียงใด

กองทุนหลักจะจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึน้ และเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการของกองทุนหลัก รวมถึงค่าธรรมเนียมผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมายและที่ปรึกษาอื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารหนังสือชีช้ วนฉบับปั จจุบนั ของกองทุนหลัก และ
เอกสารหนังสือชีช้ วนอื่นใดภายหลัง ตลอดจน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารรายงานประจําปี และรายงานผลการ
ดําเนินการรอบหกเดื อน นอกจากนี ้ กองทุนหลัก จะรับผิ ดชอบในบรรดาค่ าใช้จ่ายนายหน้า ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการหรือผูบ้ ริหารกองทุนหลักบางท่านและค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ที่เกิดขึน้ ในการ
ดําเนินงานในหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ทั้งนี ้ กองทุนหลักจะไม่ มีหน้าที่ในการรับ ผิดชอบหรือจ่ายค่ าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับการขายหรือตัวแทนการตลาดและกองทุนหลักจะไม่มีสิทธิที่จะได้รบั ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการขายหรือ
ตัวแทนการตลาดไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน

3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามวงเงินที่ได้รบั อนุมตั ิให้นาํ ไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั ิวงเงินเพิ่มเติม
3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีจ่ ะลงทุน :
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีผูอ้ อกตราสารหรือคู่สัญญาเป็ นกิจการที่
จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ดังนี ้
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
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1.1 ตราสารแห่งหนีใ้ นประเทศ ได้แก่
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตั๋วเงินคลัง
1.1.3 หุน้ กู้ (ไม่รวมหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.1.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ กู้
1.1.7 ตราสารหนี ้อื่ น ที่ มี ลักษณะทํา นองเดี ย วกับ ตราสารหนี ้ต าม 1.1.1 - 1.1.6
ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ่มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพ ย์สิ น ที่ บ ริษั ท จัด การจะสามารถลงทุ น ได้ต ามข้อ 1 ข้า งต้น ต้อ งมี คุณ สมบัติ ข อง
ตราสารตามหลักเกณฑ์ท่ีครบถ้วน ดังนี ้
2.1 ไม่มีขอ้ กําหนดหรือเงื่อนไขที่ทาํ ให้ผูล้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสาร
2.2 สามารถเปลีย่ นมือได้ (รวมถึงกรณีท่เี ป็ น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุ น ได้ด ํา เนิ น การให้มี ก ารรับ โอนสิ ท ธิ เรี ย กร้อ งในตราสารได้ต ามวิ ธี ก ารที่
กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
2.3 มีขอ้ มูลเกี่ ยวกับตราสารที่บริษั ทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนํามาประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสมํ่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซ่งึ จัดทําตามหลักวิชาการ
อันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีท่เี ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชําระหนีก้ ารค้า
B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี ้
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.4.1 2.4.7
ทัง้ นี ้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ ่งั จ่ายหรือ
ผูอ้ อกตั๋ว ทัง้ จํานวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็ นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการ
ลงทุน ดังนี ้
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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1. มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร
ทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณี ท่ีกองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมดังกล่าว ต้องมี
นโยบายการลงทุนดังนี ้ (ไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที่ลงทุนใน
ทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคาํ นวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคาํ นวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับทรัพย์สินที่เป็ น SIP ของกองทุนนัน้
2.4 มีการลงทุน ใน derivatives ที่เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของ
กองทุนนัน้
3. ในกรณี ท่ี ก องทุน รวมฟี ดเดอรไปลงทุน ในหน่ ว ย CIS ของกองทุน รวมอื่ น กองทุน รวม
ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ดเดอร์
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝาก ดังนี ้
1. ธนาคารพาณิ ชย์ บริษั ทเงิน ทุน หรือบริษั ทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้
1. ประเภท underlying
derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ตอ้ งมี underlying เป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อา้ งอิงดังกล่าวต้อง
เป็ นราคาปั จจุบัน (spot price) หรือราคาสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า (future price) เท่านั้น
ทัง้ นี ้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี
ดังกล่าว ต้องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กองทุ น รวมได้ ร ะบุ เ กี่ ย วกั บ การลงทุ น ใน derivatives และ underlying ของ
derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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2.2.1 Derivatives on organized exchange
2.2.2 กรณีเป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ น
ธนาคารพาณิ ช ย์ ธนาคารที่ มี ก ฎหมายเฉพาะจัด ตั้ง ขึ น้ ตัว แทนซื ้อ ขาย
derivatives หรือผูค้ า้ derivatives
2.3 ในกรณี ท่ี จ ะต้องมี การชําระหนี ้ด ้วยการส่งมอบสิน ค้าเมื่ อ derivatives สิ น้ สุด ลง
สินค้านัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี ้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ ี
สิทธิรบั มอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชําระหนีต้ ามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที่
เพี ยงพอต่อ ภาระที่กองทุน อาจต้องชําระหนีต้ ามข้อตกลงเมื่ อ derivatives สิน้ สุดลงไว้
ตลอดเวลาที่ ได้ล งทุน ใน derivatives นั้น และเป็ น ไปตามที่ ส าํ นัก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะ
ลดความเสี่ ย ง การลงทุ น ใน derivatives ดั ง กล่ า วต้ อ งเป็ นไปตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัท
จัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีวนั ดังกล่าว
เป็ นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คาํ นวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทํา
การถัดไป
5.2 ในกรณี ท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัท
จัดการทราบทันที
5.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอ
ได้
3.13.2 ประเภทของหลั ก ทรั พ ย์ห รื อ ทรั พ ย์สิ น อื่ น หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อ่ื น ที่ จ ะลงทุ น ใน
ต่างประเทศ :
บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญาเป็ นกิจการที่
จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ ทัง้ นี ้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือ
สัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็ นการทําสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ท่เี ป็ นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions
(IOSCO) หรือที่มีการซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เป็ นสมาชิกของ World Federation
of Exchanges (WFE) หรือเป็ นตราสารของบริษัทที่จัดตัง้ และเสนอขายในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่นาํ้ โขง (GMS)
ส่วนที่ 1 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ
กรณี เป็ น หน่ ว ยที่ ก ารออกอยู่ ภ ายใต้บัง คับ กฎหมายต่ า งประเทศ ต้อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
หลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี ้
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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1. มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตรา
สารทางการเงินทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ท่คี รบถ้วนดังนี ้
1.1 ไม่มีขอ้ กําหนดหรือเงื่อนไขที่ทาํ ให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนํามาประกอบการ
พิ จ ารณาตัด สิ น ใจลงทุ น ได้อ ย่ า งสมํ่า เสมอ และมี ข้อ มูล ราคาที่ ส ะท้อ นมูล ค่ า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถื อได้ซ่ึงจัดทําตาม
หลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
2. เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่มีลกั ษณะดังนี ้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่
กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ซ่ึงเป็ นสมาชิกสามัญ ของ
IOSCO หรือเป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่มีการซือ้ ขายในตลาดซือ้
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับ
ดูแลที่เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO
2.3 ในกรณีท่ีกองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS
ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอ
ขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื่อผูล้ งทุนรายย่อยของประเทศนัน้
3. ประเทศที่กาํ กับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุน
อย่างเพียงพอ ทัง้ นี ้ ตามรายชื่อประเทศที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
4. ในกรณีเป็ นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการ
จํากัดการกู้ยื มไว้เฉพาะกรณี มี เหตุจาํ เป็ น ในการบริห ารสภาพคล่อ งเป็ นการชั่วคราว
เท่ า นั้น และมี น โยบายการลงทุน ดังนี ้ (ไม่ ใช้กั บ การลงทุ น ในหน่ วยของกองทุ น CIS
ต่างประเทศซึ่งเป็ นกองทุนรวมทองคําที่ลงทุนในทองคําแท่ง)
4.1 มีการลงทุน ในทรัพ ย์สินซึ่งเป็ นประเภทและชนิ ดเดียวกับ ที่กองทุนรวมสามารถ
ลงทุ น ได้ ใ นสั ด ส่ ว นมากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 80% ของ NAV ของกองทุ น CIS
ต่างประเทศนัน้
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคาํ นวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนรวม นั้น ทั้งนี ้ หลักเกณฑ์ดังกล่าว
ไม่ใช้กบั กรณีทรัพย์สนิ ที่เป็ น SIP
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคาํ นวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับทรัพย์สินที่เป็ น SIP ของกองทุนรวม นัน้
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
กองทุนรวมนัน้
5. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS
ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์
เว้นแต่เป็ นกรณี ท่ีมีความจําเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยก่อนการลงทุนบริษัทจัดการต้อง
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็ น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชีช้ วนด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก
ของผูร้ บั ฝากดังนี ้
1. ธนาคารพาณิ ชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
2. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
3. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 2
3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ:
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สนิ

1

ตราสารภาครัฐไทย

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
แต่ต่าํ กว่า 2 อันดับแรก

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS

ไม่เกิน 10% (กรณีเป็ นหน่วย CIS
ต่างประเทศจะลงทุนโดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชี
ไม่นอ้ ยกว่า 80% ของ NAV)

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อก
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร
ที่รฐั บาลเป็ นประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการ
ลงทุนในต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระผูกพันมี
ภูมิลาํ เนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale)

5

ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
(1) 10% หรือ
หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาต (2) นํา้ หนักของตราสารที่ลงทุนใน
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
benchmark + 5%
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณี ท่ี เป็ น ตราสารที่ มี กาํ หนดวัน ชําระหนี ้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
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และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผู ก พั น ตามตราสารดั ง กล่ า วต้อ งเป็ น
บุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิ ชย์ บริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒ นาวิสาหกิจขนาดกลาง
และ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและนํา เข้า
แห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีท่ีเป็ นตราสารที่มกี าํ หนดวันชําระหนีม้ ากกว่า
397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ใน
ระบบของ regulated market
6

7

OTC Derivatives ที่ คู่สัญ ญามี Credit rating อยู่ ในระดับ รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะ
Investment grade
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํา้ หนักของทรัพย์สินใน benchmark
+ 5%
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณี เป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กําหนดเกี่ ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสาร
หรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) *
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่ม
กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทาง
การเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน
benchmark + 10%

*หมายเหตุ: ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี ้ ไม่มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับ group limit
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1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ - รวมกัน ไม่ เกิ น 45% เฉลี่ ย ในรอบปี
บัญชี เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมที่มีอายุ
ตั๋ว สัญ ญาใช้เงิ น (P/N) ที่ นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายไทย (ไม่
โครงการน้อ ยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ ยตาม
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก
รอบอายุกองทุน
ผูส้ ่งั จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ - อัต ราข้า งต้น ไม่ ใช้กั บ กองทุ น รวมที่
อายุ ก องทุ น คงเหลื อ น้ อ ยกว่ า หรื อ
1.2 ธนาคารพาณิชย์
เท่ ากับ 6 เดื อ น ทั้งนี ้ เฉพาะกองทุน
1.3 บริษัทเงินทุน
รวมที่ มี อ ายุ โครงการมากกว่ า หรื อ
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
เท่ากับ 1 ปี
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่ รวมถึ งทรัพย์สิ นที่ กองทุ นรวมได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์ มาจาก
คู่ สั ญ ญ าต าม reverse repo ห รื อ securities lending ห รื อ
derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี ้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มี
เงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาํ เนินการให้มีการ
รับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 4 ของส่วนนี ้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนีท้ ่ี
มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 5.2 และ 5.5 ของข้อ 5 ในส่วนที่ 1
: อั ต ราส่ ว นการลงทุ น ที่ ค ํ า นวณ ตามผู้ อ อก
ทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับ ตํ่ากว่ า investment
grade หรือไม่มี credit rating
(ข้อนีไ้ ม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน
หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)
3

หน่วย CIS ในประเทศ
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4

total SIP ซึ่งได้แก่
4.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุน ที่
คํานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity
limit)
4.2 ตราสารหนี ้ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและ/
หรือผูอ้ อกตราสารตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (noninvestment grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (unrated)

5

Derivatives ดังนี ้
hedging limit : การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง

รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

**หมายเหตุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มี
ข้อกําหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
1 ตราสารหนี ้ ของผูอ้ อกรายใดรายหนึง่
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
หรือตราสารหนีภ้ าครัฐต่างประเทศ)

อัตราส่วน
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ิ นทางการเงิน (financial
liability) * ของผูอ้ อกตราสารรายนั้น ตามที่เปิ ดเผยไว้ใน
งบการเงิน สํา หรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี ล่ า สุด ทั้งนี ้ ใน
กรณีท่ีผอู้ อกตราสารมีหนีส้ ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบัญ ชีถัด ไปและยังไม่ ป รากฏในงบ
การเงิ น ล่ า สุด บลจ. อาจนํา มู ล ค่ า หนี ้สิ น ทางการเงิ น
ดั ง กล่ า วมารวมกั บ มู ล ค่ า หนี ้สิ น ทางการเงิ น ตามงบ
การเงิน ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีส้ ินทางการเงินนั้น
จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทั่วไป และใน
กรณี ที่ ผู้ อ อกตราสารไม่ มี ห นี ้ สิ น ทางการเงิ น ตามที่
เปิ ดเผยไว้ใ นงบการเงิ น สํา หรับ รอบระยะเวลาบั ญ ชี
ล่า สุด ** ให้ใช้อัต ราส่ วนไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของมูลค่ าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ้ของผู้อ อกรายนั้น
เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณี ท่ีผูอ้ อกตราสารได้มีการยื่น
แบบ filing ในลัก ษณะเป็ น โครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณี ท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ ดยเป็ นตรา
สารที่ ออกใหม่ แ ละมี credit rating อยู่ในระดับ ตํ่า กว่ า
investment grade หรื อ ไม่ มี credit rating ให้ บ ลจ.
ลงทุ น เพื่ อ กองทุ น ภายใต้ก ารจั ด การของ บลจ. ราย
เดี ยวกัน รวมกัน ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณี ท่ีผู้
ออกตราสารได้ มี ก ารยื่ น แบบ filing ในลั ก ษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิ จารณาเป็ น
รายโครงการ
อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็ นตราสารที่ออกโดย
บุคคลดังนี ้
(1) ธน าคารพ าณิ ชย์ บ ริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บ ริ ษั ท
เครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
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2

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

การเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) บริษัทหลักทรัพย์
(10) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
(11) สถาบัน การเงิน ต่ า งประเทศที่ มี ลัก ษณะทํา นอง
เดียวกับบุคคลตาม (1) – (9)
หมายเหตุ :
* หนี ้ สิ น ทางการเงิ น (financial liability) ให้ พิ จ ารณาตาม
มาตรฐานการบั ญ ชี ท่ี ผู้ออกตราสารดังกล่ าวได้จัดทํางบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็ นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นที่ ก ําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เป็ นที่ ยอมรับในระดับ
สากล เช่ น International Financial Reporting Standards
(IFRS) ห รื อ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้
แรกของผูอ้ อกตราสาร
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํา นวนหน่ว ย CIS ทั้ง หมดของกองทุน
รวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น
อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มี
ลัก ษ ณ ะค รบ ถ ว้ น ดัง นี ้ โด ยได ร้ บั ความ เห็น ชอบ จาก
สํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

ทัง้ นี ้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 : การดําเนินการเมื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณี ท่ี ก องทุ น มี ก ารลงทุ น เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ท่ี ก ํา หนด แต่ ต่ อ มาทรัพ ย์สิ น ที่ ล งทุ น มี
คุณสมบัติท่ีเปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถ
ลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัด ทํา รายงานโดยระบุ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ชื่ อ จํานวน อัต ราส่ ว นการลงทุ น และวัน ที่
ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
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แต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ท่บี ริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ น
สําคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณี
ตามข้อ 5 ในส่วนนี ้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ
มีคณ
ุ สมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้
จําหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณี
และจะจัด ส่ งรายงานต่ อ ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วัน ทํา การนับ แต่ วัน ที่ เกิ ด กรณี
ดังกล่าว
ในกรณี ท่ี บริษั ทจัด การไม่สามารถจําหน่ ายทรัพย์สินที่ขาดคุณ สมบัติให้เป็ นไปตาม (2)
บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุท่ีไม่สามารถจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาํ หนด แต่ต่อมา
การลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการ
ลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่
การลงทุน ไม่ เป็ น ไปตามอัต ราส่ว นการลงทุน และจัด ส่ งรายงานต่ อ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ท่ี
บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาํ หนด
(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาํ หนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์
ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญแต่ตอ้ งไม่เกินระยะเวลาดังนี ้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 5 ในส่วนนี ้
(ก) 30 วันนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตรา
สารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณี อื่นใดนอกเหนือจากกรณี ตาม
(3)(ก)
(4) เมื่อบริษั ทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ กาํ หนดแล้ว บริษั ท
จัด การต้อ งจัด ทํา รายงานข้อ มูล เกี่ ย วกับ ชื่ อ จํา นวน อัต ราส่ ว นการลงทุ น ในทรัพ ย์สิ น
ดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนแล้วแต่กรณี และจัดส่ง
รายงานดังกล่าวต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่สามารถแก้ไขให้
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาํ หนดตาม (3)
(ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุท่ีไม่สามารถ
แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
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3.

ในกรณีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ท่ีได้รบั อนุมัติให้จัดตัง้ ก่อนวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัท
จัดการดําเนินการดังต่อไปนี ้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่
การลงทุ น ไม่ เป็ นไปตามอัต ราส่ ว นการลงทุ น และจั ด ส่ ง รายงานดั ง กล่ า วต่ อ ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ท่บี ริษัทจัดการ
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ่ มเติม โครงการเพื่ อขยายวงเงิน สําหรับ การเสนอขายหน่วยลงทุน ของ
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ดังกล่าวที่ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่กาํ หนด
(3) ในกรณีท่ีมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มี
ผูร้ บั ผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวเป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับ
บริษัทจัดการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟี ดเดอร์หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนในลักษณะที่ซาํ้ ซ้อนกับ
กองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความ
จํา เป็ น ในการเรีย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มหรือ ค่ า ใช้จ่ า ยนั้น ภายใน 30 วัน นับ แต่ วัน ครบ
ระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีท่ีอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟี ดเดอร์เป็ นไปตามที่กาํ หนดแล้วให้จัดทํา
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่
อัตราส่วนเป็ นไปตามที่กาํ หนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วนั ที่อตั ราส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่กาํ หนด

4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาํ หนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี ้
จนเป็ นเหตุให้ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็ นไปตามข้อ 2 ใน
ส่วนนี ้ โดยอนุโลม
(1) กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนัน้
(2) กรณีท่ีกองทุนได้รบั ทรัพย์สินมาจากการบริจาค
5. ในกรณีท่ีมีเหตุสดุ วิสยั หรือเหตุจาํ เป็ นอื่นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อให้
การลงทุ น เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ท่ี ก ํา หนดในข้อ 1(2) หรื อ ข้อ 2(3)(ข) หรือ บริษั ท จัด การมี
ความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลย
พินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ และต้อง
ส่งรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ผูถ้ ือหน่วยลงทุน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ตอ้ งแก้ไข
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่ าว ทั้งนี ้ ในการจัด ส่งรายงานดังกล่าวให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
การดําเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ

ส่วนที่ 6 :
กองทุน
1.

ในกรณีท่กี องทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี ้
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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(1) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลที่ทาํ ให้มี
การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่ไม่เป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ท่บี ริษัทจัดการ
(2) ดํา เนิ น การแก้ไขให้สั ด ส่ ว นการลงทุ น ของกองทุ น เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุ น หรื อ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดในข้อ 2 ในส่วนนี ้
2.

ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการ
ลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการ
ให้สิทธิแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผู้
ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
แล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกราย
จนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี ท่ีครบกําหนด 90 วันนับแต่วนั ที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยัง
ไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เพิ่มเติม

4.

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
ไม่มี

5.

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1

ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
 บริษัทจัดการ
 ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
 หรือช่องทางอืน่ ใดที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต

5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน ใบคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีและยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนรวมที่สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิ ด แมนู
ไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วย
ลงทุน ใบคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน (ใช้สาํ หรับผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ยงั ไม่มบี ญ
ั ชี
กองทุน) ได้ ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการ และ/หรือ ณ ที่ทาํ การของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ โดยสามารถทําการจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ในราคาหน่วยลงทุนละ
10 บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามวัน เวลา และเงื่อนไขการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้ แรกที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
ในกรณีท่มี ียอดจองซือ้ หน่วยลงทุนซึ่งเมื่อแปลงเป็ นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที่
บริษัทจัดการได้รบั อนุมตั ิให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีท่ีมีการจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็ม
ตามจํานวนเงินทุนโครงการก่อนสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการปิ ดรับคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดย
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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บริษัทจัดการจะดําเนินการปิ ดประกาศแจ้งให้ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนทราบที่สาํ นักงานของบริษัทจัดการและ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
5.2.2 วิธีการเปิ ดบัญชีกองทุน
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ยงั ไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดการ จะต้องดําเนินการเปิ ดบัญชีกองทุน พร้อมกับการ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนในครัง้ แรกกับบริษัทจัดการก่อน การเปิ ดบัญชีกองทุน ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้อง
(1) กรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “แบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน” “แบบสอบถามข้อมูลพิสูจน์ทราบผูล้ งทุน
และแบบการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผูซ้ ือ้ หน่วยลงทุน” และ/หรือ
เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนดให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
(2) ลงลายมือชื่อใน “แบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน” “แบบสอบถามข้อมูลพิสจู น์ทราบผูล้ งทุนและแบบการ
ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile)” พร้อมทัง้ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสาร
สําคัญประกอบการพิจารณาการขอใช้บริการกองทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือ
กําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
การให้ขอ้ มูลในส่วนของ “แบบสอบถามข้อมูลพิสจู น์ทราบผูล้ งทุน” บริษัทจัดการมีความจําเป็ นที่จะต้องให้
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันการใช้การลงทุนในกองทุนเพื่อการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามมาตรการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็ นช่องทางในการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด สําหรับ
ส่วนของ “แบบการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผูล้ งทุน” ผูซ้ ือ้ หน่วยลงทุนทุก
รายจะต้องทําแบบสอบถามนีต้ ามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อประเมินระดับความ
เสี่ยงและรับทราบถึงความเสี่ยงที่ตนเองสามารถรับได้ก่อนตัดสินใจลงทุน ในกรณีท่ีผลู้ งทุนปฏิเสธการทํา
แบบประเมินนี ้ บริษัทจัดการจะไม่สามารถให้คาํ แนะนําการลงทุนแก่ผู้ลงทุนได้และจะทําให้ผูล้ งทุนไม่
สามารถทํารายการซือ้ หน่วยลงทุน รวมถึงการสับเปลี่ยนหรือโอนกองทุนใดๆ ได้
นอกจากนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาใช้เป็ นหลักฐานในการซือ้ ขายหน่วยลงทุน หรือเป็ น
หลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทําธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือ เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบลายมือชื่อของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสาํ หรับการขอมติใดๆ จากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน
5.2.3 วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนสามารถจองซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนได้โดยติดต่อผ่าน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน โดยจะต้อง
สั่งซือ้ เป็ นจํานวนเงินไม่นอ้ ยกว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรกตามที่กาํ หนด โดยผูส้ ่งั ซือ้ ที่เปิ ด
บัญชีกองทุนแล้วจะต้อง
(1) กรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
(2) ชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่ระบุไว้ในคําสั่งซือ้ โดยชําระเป็ นเงินสด คําสั่งหัก
บัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ ให้บริษัทจัดการ หรือนําฝาก/โอนเงินเข้าบัญชีจองซือ้ หน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการได้เปิ ดไว้ ด้วยตนเอง แล้วจึงส่งหลักฐานการนําฝาก/โอนเงินมายังบริษัท
จัดการภายในวันและเวลาทําการที่บริษัทจัดการกําหนดให้ส่งคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือชําระ
ด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ
บริษัทจัดการยินยอมให้ผสู้ ่งั ซือ้ ส่งคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้นนั้ จะต้องเป็ นผูส้ ่งั ซือ้ ที่มี
บัญชีกองทุนอยู่ก่อนหน้านี ้ และได้เคยทําแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile)
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ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการไว้แล้ว กรณีท่ีมีบญ
ั ชีกองทุนแต่ไม่เคยทําแบบประเมินระดับ
ความเสี่ยงดังกล่าว จะต้องตอบแบบประเมินเพื่อรับทราบระดับความเสี่ยงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ก่อน จึงจะสามารถส่งคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนมาพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสาร
สําคัญ แสดงถึงการทํานิ ติกรรมในนามของนิ ติบุคคล (แล้วแต่กรณี ) หรือเอกสารอื่นใดที่บ ริษั ท
จัดการยอมรับหรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเอง
โดยหลังจากที่บริษัทจัดการได้รบั คําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน พร้อมทัง้ เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนทั้งจํานวน
จากผูส้ ่ ังซือ้ หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะส่งสําเนาคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ่ ังซือ้ หน่วย
ลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีท่ผี สู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนส่งคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร
5.2.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน โดยจะต้อง
สั่งซือ้ เป็ นจํานวนเงินไม่นอ้ ยกว่า มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรกตามที่กาํ หนด โดยผูส้ ่งั ซือ้ ที่เปิ ด
บัญชีกองทุนแล้วจะต้อง
(1) กรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
(2) ชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่ระบุไว้ในคําสั่งซือ้ โดยชําระเป็ นเงินสด คําสั่งหัก
บัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ ให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือนําฝาก/
โอนเงินเข้าบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้เปิ ดไว้ ด้วยตนเอง แล้วจึงส่งหลักฐาน
การนําฝาก/โอนเงินมายังผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทํา
การที่บริษัทจัดการกําหนดให้ส่งคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือชําระด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษั ท
จัดการยอมรับ
บริษัทจัดการยินยอมให้ผูส้ ่งั ซือ้ ส่งคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารไปยังผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้นั้น จะต้องเป็ นผูส้ ่ ังซือ้ ที่มีบัญชีกองทุนอยู่ก่อนหน้านี ้ และได้เคยทํา
แบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว กรณีท่ีมีบัญชีกองทุนแต่ไม่เคยทําแบบประเมินระดับความ
เสี่ยงดังกล่าว จะต้องตอบแบบประเมินเพื่อรับทราบระดับความเสี่ยงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนก่อน จึง
จะสามารถส่งคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนมาพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารสําคัญ
แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี ) หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ยอมรับหรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเอง
โดยหลังจากที่ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้รบั คําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน พร้อมทัง้ เงิน
ค่าซือ้ หน่วยลงทุนทั้งจํานวนจากผูส้ ่ ังซือ้ หน่วยลงทุนแล้ว ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนจะส่งสําเนาคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีท่ีผู้
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนส่งคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร
5.2.4 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผูส้ ่ งั ซือ้ สามารถชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงิน
โอน คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีการซือ้
หน่วยลงทุนที่ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ซือ้ สามารถชําระเงินค่าซือ้ หน่วย
ลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่ผสู้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรับ โดยเช็คหรือดราฟต์สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขต
หักบัญชีเดียวกันกับที่ทาํ การของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ภายในวันเดียวกับวันที่ส่ ังซือ้ เท่านั้น โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ท่ีส่ ังซือ้ และขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
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ก. กรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น ๆ ที่มิใช่
สาขาของธนาคารต่างประเทศ
สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์ ” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บญ
ั ชี
1.
2.
3.
4.

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ 152-3-11759-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ 038-3-08296-7
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ 026-1-10270-6
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ 123-0-04007-7

ข. กรณี ที่ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น คื อ สาขาของธนาคาร
ต่างประเทศ
สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์ ” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บญ
ั ชีขนึ ้ อยู่กบั สาขาของธนาคารต่างประเทศนัน้ ๆ
หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดให้เป็ นบัญชีท่รี บั ชําระค่าซือ้ หน่วยลงทุนในอนาคต ทัง้ นี ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีท่ีรบั ชําระค่าซือ้ หน่วย
ลงทุนดังกล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือเป็ นการแก้ไข
โครงการ โดยจะแสดงข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปสาระสําคัญ
โดยในการชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนโปรดระบุ ชื่อ ที่
อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนไว้ดา้ นหลังเช็คหรือดราฟต์นั้น เพื่อความ
สะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุน
5.2.4.2 หักบัญชีเงินฝาก
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้รบั อนุมตั ิจากธนาคารให้ใช้บริการคําสั่งหักบัญชีเงินฝาก สามารถชําระเงิน
ค่ าซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น ที่ บ ริษั ท จัด การ ผู้ส นับ สนุน การขายหรือ รับ ซื อ้ คื น หน่ วยลงทุน หรือ ผ่ า นสื่ อ
อินเทอร์เน็ต โดยวิธีส่ งั หักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารที่ให้บริการ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด (มหาชน) และธนาคารอื่นตามที่บริษัทจัดการกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดได้ท่เี ว็บไซด์
ของบริษัทจัดการ (www.manulife-asset.co.th)
เงือ่ นไขเพิ่มเติม :
(1) ในการชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน ผูส้ ่ ังซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็ม
จํานวนโดยจะหักกลบลบหนีก้ ับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหนึ่งเพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการ
บริษัทจัดการอาจดําเนินการให้มีการหักกลบลบหนีก้ นั ก็ได้
(2) ในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินตามคําสั่งหักบัญชีธนาคาร
เช็คหรือดราฟต์ และได้รบั เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่ระบุไว้ในคําสั่งซือ้ หากการชําระเงิน
ค่าซือ้ หน่วยลงทุนไม่ว่าจะเป็ นคําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตาม
คําสั่งจากธนาคารของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงับการขายหน่วยลงทุน
แก่ผสู้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนนั้น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนแก่ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนภายใน
15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี ้ หากมีดอกเบีย้ รับเกิดขึน้ ในบัญชีจองซือ้
หน่วยลงทุนที่ระบุไว้ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็ นผลประโยชน์ของกองทุน
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(3) ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ทาํ การสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และได้ชาํ ระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มตามจํานวน
แล้วจะเพิกถอนการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั
อนุมตั ิจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
5.2.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนทุกรายจะได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ส่งั ซือ้ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รบั ชําระ
เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีท่ีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้จาํ นวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการที่ได้รบั อนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ โดยใช้หลักการ “สั่งซือ้ ก่อนได้ก่อน” ซึ่งพิจารณาตามวันที่
ได้รบั คําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและได้รบั ชําระค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
อนึ่ง ในกรณีท่มี ีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่จองซือ้ (pro rata) ให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้นก็ได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า
ในกรณี ท่ีจาํ นวนเงินที่ระบุไว้ในใบคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ไม่ ตรงกับจํานวนเงินที่บ ริษัทจัดการได้รบั ชําระ
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผลู้ งทุนตามจํานวนเงินที่ได้รบั ชําระเป็ นเกณฑ์
บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ท่ี จ ะดํา เนิ น การตามวรรคหนึ่ งหรือ จะจัด สรรหรือไม่ จัด สรรหน่ วยลงทุ น แต่
บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ ถ้าหากพบว่าจะเกิดผลเสียต่อกองทุน โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผูส้ ่ ังซือ้ หน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า
ทัง้ นี ้ สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซือ้ หน่วย
ลงทุนของผูส้ ่ งั ซือ้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย ์ ภายใน 15 วันนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
5.2.6 การคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
5.2.6.1 เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หากปรากฎว่าไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผลู้ งทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีท่ีมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด ให้การอนุมตั ิจดั ตัง้
และจัดการกองทุนสิน้ สุดลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดพร้อมทัง้ ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ ในช่วงดังกล่าว (ถ้า
มี) เป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผูส้ ่งั ซือ้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ ตามที่อยู่ท่ีระบุใน
แบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนภายใน 1 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน
ทั้งนี ้ หากบริษัท จัดการไม่สามารถคื นเงิน และผลประโยชน์ท่ี เกิ ดขึน้ ในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อัน
เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบีย้ ในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ
เจ็ดครึง่ ต่อปี นบั แต่วนั ที่ครบกําหนดเวลานัน้ จนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซือ้ จนครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์
5.2.6.2 กรณีอื่นๆ นอกจากที่กาํ หนดในข้อ 5.2.6.1
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บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรแต่ทงั้ หมดหรือบางส่วน เป็ นเช็ค
ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อ-นามสกุลของผูส้ ่งั ซือ้ โดยจัดส่งให้ทางไปรษณียล์ งทะเบียน ตามที่อยู่ท่ี
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
อนึ่ง สําหรับดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากเงินที่ได้รบั จากการซือ้ หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการจะนําเข้ารวมเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
5.2.7 เงือ่ นไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ต้องไม่เป็ นไปตามกรณีขอ้ 5.2.6.1
(2) บริษัทจัดการถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทาํ การศึกษาและยินดีท่ีจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุ
ไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชีช้ วนนีแ้ ล้ว
(3) ผู้ส่ ัง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี ถ่ิ น ฐานอยู่ ในต่ า งประเทศ จะต้อ งเป็ น ผู้รับ ภาระในเรื่อ งของข้อ กํา หนด
กฎระเบียบและภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน ใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
(4.1) กรณี ท่ีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนั้นมี ผลทําให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวน
หน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รบั อนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4.2) กรณีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้จาํ นวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนวงเงินที่บริษัท
จัดการได้รับอนุญ าตให้นาํ ไปลงทุน ณ ต่ างประเทศ จนอาจเป็ น เหตุให้ไม่สามารถบริห าร
จัดการกองทุนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน ซึ่งมีนโยบายที่จะนําเงินลงทุนส่วน
ใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
(4.3) กรณีท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/
หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ
ปฏิบัติขอ้ กําหนด เงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงเงินรับ
อนุญ าต และ/หรือ วงเงิน คงเหลื อที่ บ ริษั ทจัด การได้รบั อนุญ าตให้ส ามารถนําไปลงทุน ณ
ต่างประเทศ จนอาจเป็ นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
หลักของกองทุน ซึ่งมีนโยบายที่จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
(4.4) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รบั จากผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ น
จริงหรือไม่ครบถ้วน
(4.5) กรณี บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ ่ ังซือ้ หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น
อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้น
(4.6) บริษั ทจัด การอาจขอสงวนสิทธิ ท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในบางกรณี ต ามที่บ ริษั ท
จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วย
ลงทุ น หรือ กรณี ท่ี ก ารสั่งซื ้อ หน่ ว ยลงทุ น อาจก่ อ ให้เกิ ด ปั ญ หาในการบริห ารกองทุ น หรื อ
ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้น ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็ น
หลัก
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6.

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
 บริษัทจัดการ
 อินเตอร์เน็ต (internet)
 การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบรายเดือน
(Manulife Savings Plan)

 ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
 ไปรษณีย ์
 หรือช่องทางอืน่ ใดที่บริษัทจัดการประกาศกําหนด
เพิ่มเติมในอนาคต

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญและหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาํ การของ
บริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยผูท้ ่ีสนใจลงทุน
สามารถขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญหรือหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
และแบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ได้ท่ีท่ีทาํ การของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซือ้ หน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก สามารถส่งคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ทุก
วันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึง 15.30 น. ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ้ ขาย หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทําการของกองทุนหลัก และวันทําการของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ ขายหรือชําระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
และสงวนสิทธิท่ีจะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ ที่ทาํ การทุกแห่งของบริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ ซือ้ คืนและในเว็บไซต์ของบริษั ท
จัดการ
ยกเว้นกรณีตามข้อ 10. “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน” ข้อ 11. “การ
ไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่ง” ข้อ 12. “การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน”
หรือ ข้อ 16. “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง” และ/หรือกรณีอื่นใด
ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด เห็นชอบ ผ่อนผัน หรือสั่งการ เป็ น
อย่างอื่น ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนสามารถทําการซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปนี ้
6.2.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(1) ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องสั่งซือ้ หน่วยลงทุนโดยระบุเป็ นจํานวนเงินไม่นอ้ ยกว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าของการ
สั่งซือ้ ครัง้ แรกและครัง้ ถัดไป โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วน
ถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ จํานวนให้บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2) ในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ผูส้ ่ ังซือ้ หน่วยลงทุนที่ยงั ไม่มีบัญชีกองทุนจะต้องขอเปิ ดบัญชีกองทุน โดย
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ และลงลายมือชื่อใน “แบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน” “แบบสอบถาม
ข้อมูลพิสจู น์ทราบผูล้ งทุนและแบบการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผูซ้ ือ้
หน่วยลงทุน” “ใบคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน” ใบคําขอใช้บริการอื่นๆ ของกองทุน และ/หรือเอกสารอื่นใด
ตามที่บริษัทจัดการกําหนดให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
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(3) บริษัทยินยอมให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนสามารถส่งคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทางโทรสารหรือ
โดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกําหนดหรือตามที่เห็นสมควร
(4) การสั่งซื อ้ หน่ วยลงทุน ที่ บ ริษั ท จัด การหรือ ผู้สนับ สนุ น การขายหรือ รับ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุน ผู้ส่ ังซื อ้
สามารถชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือ
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรับ ทัง้ นี ้
การชําระเงิน ด้วยเช็คหรือดราฟต์ห รือ คําสั่งหักบัญ ชีต ้องสามารถเรียกเก็ บ เงิน ได้ในเขตหัก บัญ ชี
เดียวกันกับที่ทาํ การของบริษัทจัดการหรือสถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนที่รบั คําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนนั้นๆ โดยเช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าว
จะต้องลงวันที่ก่อนหรือภายในวันเดียวกันกับวันทําการขายหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายใน
นาม “บัญชีซือ้ หน่วยลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์ ” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน โดยเข้าบัญชีดงั ต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศจีน จํากัด

สาขาสยามสแควร์
สาขาสยามสแควร์
สาขาสยามสแควร์
สาขาสยามสแควร์
สาขาสํานักงานใหญ่
สาขาถนนศรีอยุธยา
สาขาอโศก
สํานักงานใหญ่
สาขาสํานักงานใหญ่

152-3-11758-6
038-3-08297-5
026-1-10268-4
123-0-04006-9
001-1-54916-9
013-6-11359-1
000 313 000000 91
0001-114-005056-7
609493-2312-000

หรือ สั่งจ่ายในนาม “SUB AFTER IPO FOR MAMT” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เข้าบัญชี
ธนาคารซิตีแ้ บงก์ สาขากรุงเทพมหานคร 0-800516-331
หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดให้เป็ นบัญชีท่ีรบั ชําระค่าซือ้ หน่วยลงทุนในอนาคต ทัง้ นี ้ บริษัท
จัด การขอสงวนสิท ธิ ท่ีจ ะปรับ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงข้อ มูลเกี่ ย วกับ บัญ ชีท่ี รับ ชํา ระค่ าซือ้ หน่ วยลงทุน
ดังกล่าวโดยไม่ ถือ ว่าปฏิ บัติผิ ดไปจากรายละเอี ยดโครงการ โดยจะแสดงข้อมูลที่ เป็ น ปั จ จุบันใน
หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
โดยในการชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนโปรดระบุ ชื่อ ที่อยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผูส้ ่ ังซือ้ หน่วยลงทุนไว้ดา้ นหลังเช็คหรือดราฟต์นั้น เพื่อความสะดวกในการ
ติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุน
(5) หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ได้รบั คําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
พร้อมทัง้ เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนทั้งจํานวนจากผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสําเนาคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนไว้เป็ น
หลักฐาน ยกเว้นในกรณี ท่ีผูส้ ่ ังซือ้ หน่วยลงทุนส่งคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทางโทรสารหรือเป็ นไปตาม
วิธีการที่ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกําหนด
(6) บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผสู้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ส่งคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทําการที่บริษัทจัดการ
กําหนดให้ส่งคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นอย่างอื่น โดยใช้ราคา
ขายหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ สิน้ วันทําการขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้
เมื่อสิน้ วันทําการขายหน่วยลงทุนวันนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขาย
หน่วยลงทุนตามอัตราที่กาํ หนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็ นราคาที่รบั รอง
โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์
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6.2.2 วิธีการขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์
(1) ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทางไปรษณียไ์ ด้ โดยระบุเป็ นจํานวน
เงินไม่นอ้ ยกว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรกและครัง้ ถัดไป โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน
“คําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ จํานวนให้
บริษัทจัดการ
(2) การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผูส้ ่งั ซือ้ สามารถชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินโอน คําสั่งหัก
บัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีการซือ้ หน่วยลงทุนที่
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ซือ้ สามารถชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด
เงินโอน คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรับ ทั้งนี ้ การชําระเงินด้วยดราฟต์ตอ้ งสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยสั่งจ่ายในนาม “บัญชีซื้อ
หน่ ว ยลงทุ น บลจ.แมนู ไ ลฟ์ ” หรือ “SUB AFTER IPO FOR MAMT” หรื อ บัญ ชี อื่ น ใดที่ บ ริษั ท
จัดการกําหนดให้เป็ นบัญชีท่รี บั ชําระค่าซือ้ หน่วยลงทุนในอนาคต
(3) ผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องส่งคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจนให้บริษัท
จัดการทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ พร้อมดราฟต์ หรือหลักฐานการโอนเงิน หรือหลักฐานการ
ชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนและแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกําหนดหรือเอกสารหลักฐาน
อื่นๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่เห็นสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป็ นกรณีไป โดย
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องเก็บสําเนาคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนฉบับผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ส่งคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่มีขอ้ มูล
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนมาทางไปรษณี ย ์ ภายในวันและเวลาทําการที่บริษัทจัดการประกาศ
กําหนดให้เป็ นวันขายหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รบั อนุญ าตจากบริษัท จัด การเป็ นอย่างอื่น บริษั ท
จัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ สิน้ วันทําการขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มลู ค่าหน่วย
ลงทุน ที่ ค าํ นวณได้เมื่ อ สิ น้ วัน ทํา การขายหน่ วยลงทุน วัน นั้น เป็ น เกณฑ์ในการคํานวณ บวกด้ว ย
ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่กาํ หนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
จะต้องเป็ นราคาที่รบั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์
6.2.3 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
6.2.3.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)
เมื่ อบริษั ทจัด การจะเปิ ด ให้ใช้บริการดังกล่ าว บริษั ทจัด การจะจัด ให้มี รายละเอียดหลัก เกณฑ์
เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกําหนดเวลาในการใช้บริการให้ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนทราบและ
ปฏิ บัติ ต าม โดยบริษั ท จัด การจะติ ด ประกาศดังกล่ า วที่ ส าํ นัก งานของบริษั ท จัด การและ/หรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
15 วันก่อนเริ่มให้บริการ
โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษี อากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น
ใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผูส้ ่ งั ซือ้
หน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง
6.2.3.2 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet)
(1) ผู้ส่ ั ง ซื ้อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี บั ญ ชี ก องทุ น สามารถขอใช้บ ริก ารสั่ ง ซื ้อ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นสื่ อ
อินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนได้ ภายใต้รายละเอียด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ ตอนวิธีการใช้บริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตที่บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนกองทุนกําหนด โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนจะจัดส่ง
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รหัสประจําตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทาํ รายการผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet) ต่อไป ทัง้ นี ้
ผูถ้ ือรหัสประจําตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ทัง้ สิน้ ในกรณี ท่ีบุคคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจําตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทํารายการผ่านสื่อ
อินเตอร์เน็ตดังกล่าว
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะสามารถทํารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้โดยต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขต่างๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่ ม เติ ม ในอนาคต ทั้งนี ้ บริษั ท จัด การจะถื อ ว่า ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ยอมรับ และผูก พัน ตาม
เงื่อนไขและวิธีการที่กาํ หนดไว้ดงั กล่าว
(3) ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนสามารถทํารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตได้ทุกวันทําการ
ถึง 15.30 น. โดยถือว่าเป็ นรายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของวันทําการนั้น ในราคาขายหน่วย
ลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ สิน้ วันทําการ ซึ่งเป็ นราคาที่รบั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(4) ในกรณี ท่ี ผู้ถื อหน่วยลงทุน สั่งซือ้ หน่ วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. หรือนอกเหนื อจาก
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด หรือมีการทํารายการในวันหยุดทําการ ให้ถือเป็ นรายการ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ สิน้ วันทําการ
ถัดไปนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจขยายหรือเปลี่ยนแปลงเวลาการรับคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่าน
ช่องทางดังกล่าว โดยจะประกาศให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ
(5) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ
ภาษี อากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรม
ทางอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) จากผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง
6.2.3.3 วิธีการขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุน สามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ ภายใต้รายละเอียด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ ที่บริษัทจัดการจะ
กําหนดขึน้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิ ดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกําหนดเวลาในการใช้บริการให้ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนทราบและ
ปฏิ บัติ ต าม โดยบริษั ท จัด การจะติ ด ประกาศดังกล่ า วที่ ส าํ นัก งานของบริษั ท จัด การและ/หรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
15 วันก่อนเริ่มให้บริการ
โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษี อากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น
ใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผูส้ ่ ังซือ้
หน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง
6.2.4 เงือ่ นไขอื่น ๆ ในการขายหน่วยลงทุน
(1) ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนต้องชําระค่าซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ จํานวนด้วยเงินจนเต็มจํานวน จะหักกลบลบหนีก้ ับ
บริษัทจัดการมิได้ เว้นแต่ ในกรณี ท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ บริษัทจัดการอาจดําเนินการให้มีการหัก
กลบกันก็ได้
(2) ผูส้ ่งั ซือ้ ที่ได้ทาํ การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและได้ชาํ ระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ จํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั่งซื อ้ หน่ วยลงทุนและ/หรือขอคืน เงินค่ าซือ้ หน่วยลงทุน ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญ าตจากบริษั ท
จัดการเป็ นกรณีพิเศษ
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

หน้า 34

(3) บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนได้รบั เป็ นคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
ตามคําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอืน่ ใดที่บริษัทจัดการยอมรับ หรือได้รบั เงินโอน
หรือได้รบั เงินจากการนําฝากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการเข้าบัญชีซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีอ้ ันเกิดจากการหักกลบของบริษัทจัดการ และ
ได้รบั เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ จํานวนแล้ว
(4) การทํารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ ให้ถือเป็ นรายการของวันทํา
รายการซื ้อ นั้ น ในราคาขายหน่ ว ยลงทุ น ของวัน ทํา การซื ้อ นั้น ซึ่ ง เป็ น ราคาที่ รับ รองโดยผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์แล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนของวันทํารายการซือ้ เป็ นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้
ในข้อ 15. “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
การทํารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ ให้ถือเป็ นรายการของวันทําการ
ซือ้ ถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ ถัดไปนัน้
(5) ในกรณีท่ีการชําระเงินด้วยคําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจาก
ธนาคารของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ่งั ซือ้
หน่วยลงทุนนัน้ และจะดําเนินการนําส่งเช็คหรือดราฟต์นนั้ คืนแก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที่ได้รบั เช็คหรือดราฟต์นนั้ คืนจากธนาคารผูเ้ รียกเก็บ อย่างไรก็ตาม หากการที่บริษัทจัดการ
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนรายใด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน และผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนอืน่ ๆ ในวันที่ทาํ รายการซือ้ หน่วยลงทุนในวันเดียวกัน บริษัท
จัดการอาจมีความจําเป็ นที่จะต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากผูส้ ่งั ซือ้ รายนัน้ ตามความเสียหายที่เกิดขึน้
จริงมาชดเชยให้แก่กองทุน
(6) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ส่งั ซือ้ และบริษัทจัดการได้รบั ชําระเงิน
ค่าซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีท่กี ารสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้จาํ นวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเมื่อ
แปลงเป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที่บริษทั จัดการได้รบั อนุมตั ใิ ห้สามารถ
นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษั ทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ ังซือ้ โดยใช้หลัก การ
“สั่งซือ้ ก่อ นได้ก่อ น” ตามวัน ที่ ได้รับ คําสั่งซือ้ หน่ว ยลงทุน และได้ช ําระค่ าซือ้ หน่ว ยลงทุน เต็ ม ตาม
จํานวนแล้ว
ในกรณีท่ีมีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการ
จะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนเงินที่ส่ งั ซือ้ ให้แก่ผสู้ ่ งั ซือ้ (pro rata) ทั้งนี ้ บริษัทจัดการสงวน
สิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้า
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่
มีดอกเบีย้ เป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของ
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่บญ
ั ชีท่ีผสู้ ่งั ซือ้ ได้แจ้งไว้กบั บริษัทจัดการหรือโดยให้ผสู้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เป็ นผูม้ อบให้ภายใน 5 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทําการขาย
หน่วยลงทุนนัน้
(7) กรณี ท่ี บ ริษั ท จัด การได้เพิ่ ม เงิ น ทุ น โครงการและ/หรือ ได้รับ การจัด สรรวงเงิน ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม จาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดทะเบียน
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ผูถ้ ือหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการจองซือ้ หน่วยลงทุนเพิ่มเติมในลําดับก่อนก็ได้ ในราคาขายหน่วย
ลงทุน ณ สิน้ วันทําการขายหน่วยลงทุน
(8) การเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการใน
วันทําการถัดจากวันคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจํานวนนัน้ และสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้
หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซือ้ หน่วยลงทุนของผู้ส่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรอง
สิทธิ ในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี แก่ผู้ส่ ังซือ้ หน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณี ยห์ รือให้ผู้สนับ สนุนการขายหรือรับซือ้ คื นหน่ วยลงทุนเป็ นผู้มอบให้ ภายใน 5 วันทําการ
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนนัน้
(9) บริษัทจัดการอาจพิจารณาปฏิเสธคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุน หากการสั่งซือ้ ดังกล่าวจะมีผลให้ผู้
ลงทุนรายนัน้ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือกรณีท่ีคาํ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมและ
กรณีตามหัวข้อการไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่ง
(10) กรณี ผู้ส่ ังซือ้ หน่วยลงทุนส่งคําสั่งซือ้ และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ
หรือไม่ชดั เจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดาํ เนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วย
ลงทุน
(11) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับ หรือเพื่อประโยชน์แก่ 1)
พลเมืองหรือผูม้ ีสญ
ั ชาติอเมริกันหรือผูม้ ีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของ
ประเทศสหรัฐ อเมริก า หรือที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึ งผู้ท่ีมี หนังสือ เดิ นทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถ้ ือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึง
บริษัทหรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา
ของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4)
ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคําสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระ
เงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผูจ้ ัดการ
ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ห รือ ทรัพ ย์สิ น ของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ตั้ง อยู่ ในประเทศสหรัฐ อเมริก าในการ
ดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้อ 1-4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ ท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วย
ลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น
(12) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน ใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
(12.1) กรณี ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่ งประเทศไทย
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ประกาศ
ระเบียบปฏิบัติขอ้ กําหนด เงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
วงเงิน รับอนุญ าต และ/หรือวงเงินคงเหลือที่ บริษั ทจัดการได้รบั อนุญ าตให้สามารถนําไป
ลงทุน ณ ต่างประเทศ จนอาจเป็ นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็ นไปตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของกองทุ น ซึ่ ง มี น โยบายที่ จ ะนํ า เงิ น ลงทุ น ส่ ว นใหญ่ ไ ปลงทุ น ใน
ต่างประเทศ
(12.2) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น
เข้าข่ายตามกฎหมายฟอกเงิน เป็ นต้น
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(12.3) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในบางกรณี ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน หรือ กรณี ท่ี ก ารสั่งซื อ้ หน่ วยลงทุ น อาจก่ อ ให้เกิ ด ปั ญ หาในการบริห ารกองทุน หรือ
ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้น ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็ น
หลัก
(13) บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า 15
วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ีทาํ การของบริษัทจัดการและ/หรือสถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(14) บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการซือ้ หน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
เป็ นประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้
ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ีทาํ การของบริษั ทจัดการและ/หรือสถานที่
ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เช่น การ
เพิ่มเติมวิธีการซือ้ หน่วยลงทุน ดังต่อไปนี ้
(14.1) การซือ้ หน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Manulife Savings Plan) เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้สมํ่าเสมอแบบรายเดือน
(14.2) การซือ้ หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั้ หมดหรือบางส่วน เช่น บัตรเครดิต หรือสื่ออื่นใดที่มีลกั ษณะ
เดียวกัน หรือที่บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมในอนาคต โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่สี าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(14.3) การซือ้ หน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาํ ได้
7.

การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
7.1

ช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
 บริษัทจัดการ
 ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
 อินเตอร์เน็ต (internet)
 ไปรษณีย ์
 หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต

7.2

รายละเอียดช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขอรับ“คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ท่ที ่ีทาํ การของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุก
แห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทําการตามรายละเอียดในหนังสือชีช้ วนส่วน
สรุปข้อมูลสําคัญ และสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปนี ้

7.3

วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
 แบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน

7.4

รายละเอียดวิธกี ารรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ยกเว้นกรณีตามข้อ 10. “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน” ข้อ 11. “การ
ไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่ง” ข้อ 12. “การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน”

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

หน้า 37

หรือข้อ 16. “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง” และ/หรือกรณีอื่นใด
ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั่งการ และ/หรือผ่อนผัน
เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
7.4.1 วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(1) ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็ นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุน ที่
ประสงค์จะขายคืนอย่างใดอย่างหนึ่งให้ชดั เจน โดยจะต้องไม่ต่าํ กว่ามูลค่าขั้นตํ่าในการสั่งขายคืน
หน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วน
ถูก ต้อ งและชัด เจน และสามารถส่ ง คํา สั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ า วไปยัง บริษั ท จัด การหรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนด้วยตนเอง หรือโดยทางโทรสารหรือโดยวิธีการอื่นใด
ตามที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกําหนด
(2) กรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คื น หน่ วยลงทุน ผู้ถือ หน่ วยลงทุนจะต้อ งแสดงเอกสารหลัก ฐานให้กับ บริษั ทจัดการ หรือ ตอบ
คําถามข้อมูลส่วนบุคคลกรณีทาํ รายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื่นใดเมื่อได้รบั การร้อง
ขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ เพื่อประโยชน์ในการ
ยืนยันตัวตนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(3) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทําการที่บริษัท
จัดการประกาศกําหนดให้เป็ นวันรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ น
อย่างอื่น โดยใช้ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ สิน้ วันทําการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(4) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านัน้
7.4.2 วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณียไ์ ด้ โดยระบุเป็ นจํานวนเงินหรือจํานวน
หน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนอย่างใดอย่างหนึ่งให้ชดั เจน โดยจะต้องไม่ต่าํ กว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าในการ
สั่งขายคื น หน่วยลงทุน และกรอกรายละเอี ยดต่างๆ ใน “คําสั่งขายคื น หน่ วยลงทุน” ให้ค รบถ้ว น
ถูกต้องและชัดเจน
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบ
รับ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกําหนดหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมหรือ
ทดแทนตามที่เห็นสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป็ นกรณี ไป โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เก็บสําเนาคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนฉบับผูถ้ ือหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่จี ะปฏิเสธคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่มีรายละเอียดและเอกสารดังกล่าวครบถ้วน ถูกต้องและ
ชัดเจน
(3) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย ์ ภายในวันและเวลาทําการที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดให้เป็ นวันรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นอย่างอื่น โดยใช้ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้
ณ สิน้ วันทําการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
7.4.3 วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(1) วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)
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บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic
Teller Machine) เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือเป็ น
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้ นี ้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิ ดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มี
รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการใช้บริการและกําหนดเวลาในการใช้บริการให้ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สาํ นักงานของบริษัท
จัด การและ/หรือ ผู้ส นับ สนุน การขายหรือ รับ ซื อ้ คื น หน่ วยลงทุน หรือ ในเว็บ ไซต์ข องบริษั ท จัด การ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ
โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่
เกิดจากวิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง
(2) วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet)
(2.1) ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี บั ญ ชี ก องทุ น สามารถขอใช้บ ริก ารสั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นสื่ อ
อิน เตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษั ทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนได้ ภายใต้รายละเอีย ด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ ตอนวิธีการใช้บริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตที่บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนกองทุนกําหนด โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนจะจัดส่ง
รหัสประจําตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทาํ รายการผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet) ต่อไป ทัง้ นี ้ ผู้
ถื อรหัสประจําตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ โดยบริษั ทจัดการจะไม่รับผิ ดชอบใดๆ
ทั้งสิน้ ในกรณี ท่ีบุคคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจําตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการผ่านสื่อ
อินเตอร์เน็ตดังกล่าว
(2.2) ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น จะสามารถทํา รายการสั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ได้โ ดยต้อ งปฏิ บั ติ ต าม
หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขต่ า งๆ ตามที่ บ ริ ษั ท จั ด การกํา หนด รวมถึ ง เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ที่ อ าจ
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนยอมรับและ
ผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาํ หนดไว้ดงั กล่าว
(2.3) ผูส้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตได้ทกุ วัน
ทําการ ถึง 15.30 น. โดยถือว่าเป็ นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการนัน้ ในราคารับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ สิน้ วันทําการ ซึ่งเป็ นราคาที่รบั รองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
แล้ว
(2.4) ในกรณีท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. หรือนอกเหนือจาก
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด หรือมีการทํารายการในวันหยุดทําการ ให้ถือเป็ นรายการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ในราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ สิน้ วัน
ทําการถัดไปนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจขยายหรือเปลี่ยนแปลงเวลาการรับคําสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะประกาศให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ
(2.5) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ
ภาษี อากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรม
ทางอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) จากผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง
(3) วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อเป็ นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ ผู้ถื อ หน่ วยลงทุน ในอนาคต โดยผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน สามารถขายคื น หน่ วยลงทุน ทาง
โทรศัพท์ได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ ตอนวิธีการใช้บริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทาง
โทรศัพท์ท่ีบริษัทจัดการจะกําหนดขึน้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ทั้งนี ้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิ ดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษั ทจัดการจะแจ้งสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่นอ้ ยกว่า 15 วันโดยจะติดประกาศดังกล่าว
ที่สาํ นักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่
เกิดจากวิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง
7.4.4 เงือ่ นไขอื่น ๆ ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
ตัง้ แต่เวลาเริ่มทําการถึง 15.30 น. สําหรับกรณีการส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30
น. บริษัทจัดการจะถือเป็ นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ ขายถัดไป
(2) ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนระบุจาํ นวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที่ตอ้ งการได้รบั จากการขายคืนใน
“คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน หักด้วย
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่บนั ทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้รบั คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการยังไม่
สามารถชําระเงินค่าขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนิน การของบริษั ท
จัดการตามข้อ 10. “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน” ข้อ
11. “การไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่ง” หรือข้อ 12. “การหยุดขาย
หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน” ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ย่ืน
“คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ไว้ ทางโทรศัพท์หรือสามารถติดต่อที่บริษัทจัดการโดยตรงตามที่อยู่ท่รี ะบุ
ในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ การยกเลิกคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ
ได้รบั การอนุมตั ิจากบริษัทจัดการก่อน
(4) บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
จํานวนทัง้ หมดที่มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11.
“การไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่ง” หรือข้อ 12. “การหยุดขายหรือ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน” หลังจากบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้รบั ใบคําสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขาย หรือรับซือ้ คืนได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนและชัดเจนของใบคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะส่งมอบสําเนาใบคําสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนส่งคําสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนทางโทรสาร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเอกสารประกอบคําสั่งขายเพื่อ
ประกอบในการทํารายการเพิ่มเติมในกรณีท่บี ริษัทจัดการเห็นสมควร
(5) บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะทําการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็ นเงินบาทให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเท่านัน้ โดยสั่งจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนหรือโดยนําเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามที่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นผูม้ อบให้
หรือดําเนินการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทัง้ หมดให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณี
ที่ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะนําเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ปซือ้ หน่วยลงทุนของ
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กองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั ถัดจากวันทําการรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(5.1) บริษัทจัดการขอผ่อนผันระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับ
กรณีมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั คํานวณ
มูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รบั การผ่อนผัน
(5.2) บริษั ท จัด การเลื่ อ นกํา หนดการชํา ระเงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตามข้อ 10. “การเลื่ อ น
กําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน”
(5.3) บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามข้อ 11. “การไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่
รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่ง”
(5.4) บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามข้อ 12. “การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน”
(6) การลดจํานวนหน่ วยลงทุน ที่รับซือ้ คืน ในทะเบี ยนผู้ถือ หน่ วยลงทุน จะทําในวัน ทําการถัดจากวัน
คํานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจํานวนนัน้ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10. “การเลื่อนกําหนดการชําระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน” ข้อ 11. “การไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนตามคําสั่ง” หรือข้อ 12. “การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน”โดยนายทะเบียนจะออก
และจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี )
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ หรือวิธีอื่นใดที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้
ดําเนินการได้ ภายใน 5 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันคํานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้
(7) กรณี เอกสารหลักฐานการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และ
บริษัทจัดการไม่สามารถให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดาํ เนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
(8) บริษั ท จัดการขอสงวนสิ ทธิ ท่ีจ ะปรับ ปรุ งเปลี่ ยนแปลงวัน ทํา การรับ ซือ้ คืน หน่ วยลงทุน เพื่ อ ความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ีทาํ การทุกแห่งของบริษัทจัดการและ/หรือ
สถานที่ ติดต่อของผู้สนับสนุน การขายหรือรับซือ้ คืน หน่วยลงทุน หรือในเว็บไซต์ของบริษัท จัดการ
พร้อมทัง้ แจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป
(9) บริษั ทจัด การอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุ ง เพิ่ มเติม วิธีการรับซือ้ คืน หน่วยลงทุน เพื่อเพิ่ม ความ
สะดวกและประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะแจ้งสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ท่ีทาํ การทุกแห่งของบริษัทจัดการและ/หรือสถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(10) ในกรณีท่ชี ่วงระยะเวลาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการประกาศไว้นนั้ ตรงกับวันที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจตามกฎหมายมีคาํ สั่งให้เป็ นวันหยุดการ
รับซือ้ คืน หน่วยลงทุน (ซึ่งเป็ น วัน ที่บริษั ทจัด การเปิ ดทําการแต่มีคาํ สั่งให้เป็ นวันหยุด รับซือ้ หน่วย
ลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการรับซือ้ หน่วยลงทุนออกไปเป็ นวันทําการถัดไป
(11) บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทาํ การศึกษาและยินดีท่ีจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่
ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชีช้ วนนีแ้ ล้ว
7.5 ระยะเวลาในการรับซือ้ คืน : ทุกวันทําการ
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7.6

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้ คืน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทกุ วันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตัง้ แต่เวลาเริ่มทําการถึง 15.30 น.
โดยบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะเปิ ดรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอ
ขายครัง้ แรกในช่วงเวลาไม่เกิน 15 วัน
วันทําการซือ้ ขาย หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทําการของกองทุนหลัก และวันทําการของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ ขายหรือชําระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
และสงวนสิทธิท่ีจะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ ที่ทาํ การทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ ซือ้ คืนและในเว็บไซต์ของบริษั ท
จัดการ

7.7

การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า

7.8

รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : ไม่มี

7.9

รายละเอียดเพิ่มเติม :
การชําระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ
ระบุช่ือผูถ้ ือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณียห์ รือนําส่งโดยผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ ตามที่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามข้อ 10. “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน”

8.

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1

ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
 บริษัทจัดการ
 อินเตอร์เน็ต (internet)

8.2

 ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
 หรือช่องทางอืน่ ใดที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ ประสงค์จ ะสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุน รวมภายใต้การจัดการของบริษั ทจัด การ
สามารถขอรับหนังสือชีช้ วน คู่มือผู้ลงทุน คําสั่งสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่น ใดที่บริษั ทจัดการ
กําหนด (ถ้ามี) ได้ท่ี ที่ทาํ การทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ในวันและ
เวลาทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้นทาง”)
เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ
จัดการและ/หรือหนังสือชีช้ วน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้หกั ค่าธรรมเนียม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนขาออกจากกองทุนเปิ ดต้นทาง (ถ้ามี) ไปชําระค่าซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง โดยเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวนีจ้ ะถูกหักค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมการขายขาเข้าของกองทุนเปิ ดปลายทางไว้ดว้ ย (ถ้ามี)
8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
และ/หรือเอกสารอื่นใดที่ บริษัทจัดการกําหนด พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัท
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จัดการกําหนด (ถ้ามี) สําหรับทุกกองทุนที่เปิ ดบริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยนําส่งเอกสารดังกล่าวได้ท่ี
บริษัทจัดการหรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับ สนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และสามารถ
ดําเนินการได้ตามวิธีการต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทกุ วันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตัง้ แต่เวลาเริ่มทํา
การถึง 15.30 น. โดยบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะเปิ ดรับคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรกในช่วงเวลาไม่เกิน 15 วัน
วันทําการซือ้ ขาย หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทําการของกองทุนหลัก และ
วันทําการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ ขายหรือชําระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญและสงวนสิทธิท่ีจะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ที่ทาํ การทุกแห่งของบริษทัจดั การหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ โดยนําเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จาก
การขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่น เพื่อชําระเป็ นค่าซือ้ หน่วย
ลงทุนของกองทุนนีด้ ว้ ยวิธีหกั กลบ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้
ได้ ตามวิธีการในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก เว้นแต่บริษัทจัดการ
จะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น หากจํานวนเงินที่สบั เปลี่ยนเข้ามาเพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีม้ ีจาํ นวน
ไม่เพียงพอที่จะซือ้ หน่วยลงทุน ตามข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 (แล้วแต่กรณี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ยกเลิกคําสั่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนครัง้ นี ้
(3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนนีเ้ พื่อนําเงินที่ได้บางส่วนหรือทั้งหมดจาก
การขายคืนไปชําระเป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นด้วยวิธีหักกลบ สามารถสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเพื่อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ โดยระบุเป็ นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยที่ตอ้ งการ
สับเปลี่ยน อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่นอ้ ยกว่าจํานวนขัน้ ตํ่าในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ได้ตามวิธีการในหัวข้อการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น โดย
บริษัทจัดการจะนําฝากเงินที่ได้จากการขายคืนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้เพื่อรับ
เงินค่าซือ้ หน่ วยลงทุน ของกองทุนอื่น ให้ต ามความประสงค์ของผู้ถือหน่ วยลงทุน หากจํานวนเงิน
ดังกล่าวตํ่ากว่าที่กองทุนปลายทางกําหนด บริษัทจัดการจะไม่นาํ เงินดังกล่าวไปซือ้ หน่วยลงทุน แต่จะ
ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบคําขอเปิ ดบัญ ชี
กองทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุนตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 16 “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณี ท่ี
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง”
(4) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะนําเงินที่ได้จากการเลิกกองทุน ตามข้อ “การเลิกกองทุนรวม” หรือ “การ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” หรือข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม
และวิธีการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ” ตามรายละเอียดที่ระบุในรายละเอียด
โครงการของกองทุนนีไ้ ปชําระเป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นด้วยวิธีหักกลบ สามารถสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็ นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยที่ตอ้ งการจะสับเปลี่ยน อย่างใด
อย่างหนึ่ง ไม่นอ้ ยกว่าจํานวนขัน้ ตํ่าในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะนําฝาก
เงินที่ได้ดงั กล่าวเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อื่นให้ตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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(5) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ส่งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและขอคืน
เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนหรือเงินที่ได้รบั จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณี พิเศษ และ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับคําสั่ง
สับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณี ท่ีคาํ สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม และกรณี ตามข้อ 11 “การไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่ง” และ/หรือตามข้อ 12 “การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน”
(6) หากบริษั ท จัด การจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ ปรับ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลง และหรือเพิ่มเติมวันเวลา วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เป็ นต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน หรือเพื่อประโยชน์ หรือลดความเสี่ยงแก่กองทุน
โดยรวม บริษัทจัดการจะปิ ด ประกาศรายละเอียดการให้บ ริการดังกล่าวล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ท่ีทาํ การทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนที่ใช้ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ
8.2.2 ราคาขายและรับซือ้ คืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษั ท จัด การจะดํา เนิ น การสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน ให้แ ก่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ที่ ส่ ง คํา สั่งสับ เปลี่ ย น โดยมี
หลักเกณฑ์ในการคํานวณดังนี ้
(1) กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้เมื่อสิน้ วัน
ทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุนต้นทาง เป็ นตัวคํานวณในการจัดสรรลดหน่วย
ลงทุนที่มีอยู่
(2) กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้เมื่อสิน้ วัน
ทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของกองทุนปลายทาง เป็ นตัวคํานวณในการจัดสรรเพิ่มหน่วย
ลงทุนที่มีอยู่โดยจํานวนเงินที่ได้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการจะโอนเข้าบัญ ชี
กองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุนตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 16 “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูล ค่ า ทรัพ ย์สิ น สุท ธิ มูล ค่ า หน่ ว ยลงทุน และราคาหน่ ว ยลงทุ น หลัก เกณฑ์แ ละวิ ธีก าร
ดําเนินการในกรณีท่มี ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง”
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คาํ นวณราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น
จะต้องเป็ นมูลค่าที่ได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
8.2.3 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น จะเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มในการสับ เปลี่ ย นการถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามที่ ได้ระบุ ไว้ในข้อ 15
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
9.

การชําระค่ารับซือ้ คืน สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อืน่ แทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะต้องได้รบั มติพิเศษให้ชาํ ระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงินได้

10.

การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีท่ีเข้าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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(ก) มี เหตุจ ํา เป็ น ทํา ให้ไม่ ส ามารถจํา หน่ า ย จ่ า ยโอน หลัก ทรัพ ย์ห รื อ ทรัพ ย์สิ น ของกองทุน รวมเปิ ด ได้อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุท่ีทาํ ให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาํ ระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5
ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(3) มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไป และคิดเป็ นอัตรา
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ทําการถัดจากวันที่มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ประกาศการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาํ การทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาํ สั่งขายคืน
หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผล
และหลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษั ท จัดการอาจ
มอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดาํ เนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดการชําระค่ าขายคื นหน่ วยลงทุน หากมี ผู้ถือหน่วยลงทุน สั่งขายคื นหน่ วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่งคําสั่งขายคืนก่อนหลัง
11.

การไม่ขาย ไม่รับซือ้ คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่ง :
11.1 บริษั ท จัด การอาจไม่ ข าย ไม่ รับ ซื อ้ คื น หรือ ไม่ รับ สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน ตามคํา สั่งซื อ้ คําสั่งขายคื น หรือ คําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ใน
กรณีท่ีปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1)

ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซือ้ ขายได้ตามปกติ

(2)

บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดังต่อไปนี ้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็ น ทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก ทรัพ ย์ห รือทรัพ ย์สินของกองทุน เปิ ดได้อ ย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาํ เป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือ
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ได้ไม่เกินหนึ่งวันทําการ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(3)

กองทุ น รวมได้ล งทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ห รื อ ทรัพ ย์สิ น ในต่ างประเทศ และมี เหตุ ก ารณ์ดังต่ อ ไปนี ้เกิ ด ขึ น้ ซึ่ ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซือ้ ขายได้ตามปกติ ทั้งนี ้ เฉพาะใน
กรณี ท่ีกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละสิบ
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทาํ ให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุท่ีทาํ ให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ
ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วย
แล้ว

(4)

เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
แก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี ้
(1) การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผกู้ อ่ การร้าย หรือ
(3) การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจ
ตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสําคัญ

(5)

อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ
ตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์
และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึ่งให้
กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาํ สั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่
ขาย หรือไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ
(5) ข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซือ้
หรือคําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืน
หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิ ดนั้นให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
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(3) ในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่ได้รบั ไว้แล้ว หรือหยุดรับคํา
สั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) ข้างต้น เกิน 1 วันทําการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนเปิ ด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทํา
การก่อนวันเปิ ดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาํ สั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ด
ขาย หรือรับซือ้ คืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้
ทราบถึงการเปิ ดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
11.2 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั
มาแล้ว ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้อง
นัน้ ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดยแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาํ สั่งซือ้ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการหยุด
ขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่น และผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซือ้ หรือ
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
11.3 ในกรณีท่วี นั ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สาํ นักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็ นวันหยุดทํา
การของบริษัทจัดการเป็ นกรณี พิเศษ ให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน และคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสั่งในกรณีดงั กล่าว
ไม่นอ้ ยกว่าห้าวันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิ ดประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาํ การทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการ รวมทัง้ จัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนที่ใช้เป็ นสถานที่ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ในกรณีท่ีบริษทั จัดการไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนก็ได้
12.

การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการสามารถหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือ
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สาํ นักงานประกาศ ซึ่งไม่เกิน 20 วันทําการ
ติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือ
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13.

เงือ่ นไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
สําหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(1) พลเมืองหรือผูม้ ีสญ
ั ชาติอเมริกันหรือ ผูม้ ีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือผูถ้ ือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

(2) นิติบคุ คลรวมถึงบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
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(3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
(4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่ อหรือรับข้อมูลหรือส่งคําสั่งเกี่ ยวกับ หน่วยลงทุน ของบริษั ทจัด การ หรือชําระ/รับชําระเงิน
เกี่ ย วกั บ หน่ ว ยลงทุ น ดังกล่ า วในประเทศสหรัฐ อเมริก า รวมถึ ง ผู้ล งทุ น ที่ ใช้ตัว แทนหรือ ผู้จัด การ ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ตงั้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว
(5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้อ (1) - (4) ข้างต้นนี ้
14.

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล :
ไม่จ่าย

15.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1 ค่าธรรมเนี ยมรวม (เพดานค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทัง้ หมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : ตามรายละเอียดด้านล่าง
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 3.2100 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน (อัตราดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว)
15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
บริษัทจัดการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั้งหมดหัก ด้วยมูลค่ าหนี ้สิ น ทั้งหมด ก่ อ นหัก ค่ าธรรมเนี ย มการจัด การ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ และนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน
หากบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะกระทําโดยไม่เกินอัตราที่ได้กาํ หนดไว้ และ
จะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการก่อนวันที่มีผลเริ่มใช้ โดยจะติดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง
อนึ่ง ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากกองทุนบางส่วนจะไม่ก่อให้เกิดค่าธรรมเนียมการจัดการ
ลงทุนซํา้ ซ้อนจากการบริหารจัดการที่เรียกเก็บโดยกองทุนหลัก เนื่องจากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
หลักทัง้ หมดที่จะเรียกเก็บจากกองทุนในปั จจุบนั นัน้ กองทุนหลักจะคืนค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน
ให้แก่กองทุนเป็ นรายเดือน (โดยคืนเป็ นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) ทั้งนี ้ ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ใน
ส่วนที่กองทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการเองแล้วจะ
ไม่เกินอัตราร้อยละ 1.8725 ต่อปี
15.2.2 ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมดหักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียม
การจัดการ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน
15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
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ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมดหักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียม
การจัดการ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน
15.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
15.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย :
ไม่มี
15.2.6 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง มีดงั ต่อไปนี ้
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม
เผยแพร่ความรู ้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ที่จดั ขึน้ ตลอดจน
การจัดสัมมนาแนะนํากองทุน ทั้งนี ้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของ
จํานวนเงินกองทุนที่จดั ตัง้ ได้ แต่ไม่เกิน 1,000,000.- บาท
(1.2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนิน การขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน รวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุน ได้แก่
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม
เผยแพร่ความรู ้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ที่จดั ขึน้ ตลอดจน
การจัดสัมมนาแนะนํากองทุน ทั้งนี ้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2.2) ค่า อากรแสตมป์ ค่ านายหน้าซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ห รือ ตราสารต่ างๆ ค่ าใช้จ่ ายในการโอน
หลักทรัพย์รวมทัง้ การจัดทําหนังสือหรือเอกสารการเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การเบิกใบหุน้ กู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นนายทะเบียน
เป็ นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ
(2.3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของ
กองทุน เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการใน
การนําเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนจากบัญชีซือ้ หน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียม
การใช้ Telebanking เป็ นต้น
(2.4) ค่าธรรมเนียมผูช้ าํ ระบัญชี ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สิน
อื่ น คื น แก่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เมื่ อ เลิ ก กองทุ น ค่ า ใช้จ่ า ยในการจดทะเบี ย นเลิ ก กองทุ น กั บ
สํา นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่ าใช้จ่ ายอื่ น ๆ ในระหว่างการชํา ระบัญ ชีแ ละเลิ ก
กองทุน
(2.5) ค่าใช้จ่ายที่เกิด จากการติ ดตามทวงถามหรือการดําเนิน คดีเพื่ อการรับชําระหนีใ้ ดๆ ของ
กองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื่อรักษา
สิทธิของกองทุน รวมถึง ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการรับชําระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นแทนการ
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ชําระหนีต้ ามตราสารแห่งหนี ้ และ ค่าธรรมเนียมผูป้ ระเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เกิดขึน้ ในการประเมินทรัพย์สินอื่น
(2.6) ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้จ่ า ยต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การชํา ระค่ าขายคื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ น
หลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
(2.7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบคําขอ
เปิ ด บัญ ชีกองทุน คําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน คําสั่งขายคืน หน่วยลงทุน คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หนังสือ รับ รองสิ ท ธิ ในหน่ วยลงทุน ใบยื น ยัน /ใบเสร็จ รับ เงิน /ใบกํากับ ภาษี (ถ้ามี )
รายงานการถือหน่วยลงทุน และเอกสารและแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
(2.8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ่ง
รวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่บริษัทจัดการจัดทําขึน้ หรือมีหน้าที่จดั ทําขึน้ ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมาย
กําหนด
(2.9) ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชี
(2.10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ และเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติขอ้ มูลของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2.11) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผูด้ ูแลผลประโยชน์ ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื่อได้รบั คําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี)
(2.12) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2.13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร หรือภาษี อื่นใดที่เกี่ยวข้องทัง้ ในประเทศไทย
และต่ า งประเทศ (ถ้า มี ) ที่ เกิ ด ขึ น้ หรือ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การลงทุ น หรือ มี ไว้ในทรัพ ย์สิ น หรื อ
หลักทรัพย์ทงั้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล
เก็ บ รัก ษา ป้ อ งกัน ผลประโยชน์ ค่ าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ ายในการแลกเปลี่ ย นเงิน ตรา
ต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใช้จ่ายของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการ
ทั่วไป ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา ค่าประกันความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทัง้ ที่เกิดในประเทศไทย
และต่ า งประเทศ หรือ ความเสี่ ย งอื่น ใดที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ทั้งในและ
ต่างประเทศ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร
อื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จา่ ยและค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนใน
หลักทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้น
(2.14) ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ ้น ในการจั ด การกองทุ น ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ที่เกิดขึน้ ตามกฎหมาย ค่าใช้จา่ ยด้าน
กฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนีข้ องกองทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิตามคําสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จา่ ยต่าง
ๆ ในการประสานงาน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่า
เบีย้ เลีย้ ง ค่าประกันการเดินทาง เป็ นต้น
(2.15) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือ
โต้ตอบกับผูถ้ ือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ฯลฯ
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(2.16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวกับการชําระราคา รับ ชําระราคา ส่งมอบหรือรับมอบ
หลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื่อ
ชํ า ระราคาหลั ก ทรัพ ย์ (Settlement Advance/Contractual Settlement) จากผู้ รั บ ฝาก
ทรัพย์สินต่างประเทศ กรณี เกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรัพย์ตามที่จ่าย
จริง เป็ นต้น
(3) ค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการกองทุน ซึ่งมิได้ระบุไว้ (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที่
เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ทัง้ นีก้ ารเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0107 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุน
หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ข้างต้นเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
15.3 ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุนที่ใช้คาํ นวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทํารายการขายหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มและ/หรือ
แต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากันก็ได้ โดยผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้
บริษัท จัด การจะแจ้งให้ทราบรายละเอียดต่อไป โดยติด ประกาศไว้ท่ี สาํ นัก งานของบริษั ทจัด การและ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :
ไม่มี
15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : ไม่มี
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ไม่มี
15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที่บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนกําหนด โดย
บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูโ้ อนหน่วยลงทุนในวันที่ย่ืนคําขอโอน
หน่วยลงทุน
15.3.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกิน 50 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที่บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนกําหนด
15.3.6 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาํ หนดในโครงการ (Exit Fee) :
ไม่มี
15.3.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

หน้า 51

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
(1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์
กําหนดเป็ นการทั่วไป
(2) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนกองทุน อาทิเช่น ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกเช็คค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณี สญ
ู หายหรือในกรณี ท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่
ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
ความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุนใหม่แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีสญ
ู หายหรืออื่นๆ ที่เกิดขึน้ จริงซึ่งพิสจู น์ได้ว่าเป็ นความ
ประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถื อหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนี ยมการออกใบหน่วยลงทุน เพื่ อนําไปใช้เป็ น
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณี พิเศษอื่นๆ โดยบริษัทจัดการหรือนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดเป็ นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื่นใดแล้ว
15.4 วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
การคํานวณค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1 ข้อ 15.2.2 ข้อ 15.2.3 และข้อ 15.2.4 จะคํานวณเป็ น
รายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 15 วันทําการถัดไปจากวันสิน้ เดือน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่เรียกเก็บตามข้อ 15.2.6 (1) และ (2) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัท
จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลา
ที่จะได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นหรือในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี ้ การตัดค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกาํ หนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศ
ไทย
15.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตาม ข้อ 15.2 และ 15.3 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
(1.1) ในกรณี ท่ีบริษั ทจัดการประสงค์จะลดค่ าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วนั ที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี ้ การเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทําโดย
วิธีการที่เหมาะสมอันทําให้ม่นั ใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
(1.2) การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดาํ เนินการตามข้อ (1.1) แล้ว
(2) กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการจะดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม ขึน้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ และ
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ต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) ในกรณีท่กี องทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้
(2.2) ในกรณีท่กี องทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยเพิ่มขึน้ เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ชดั เจนในโครงการว่าสามารถกระทําได้
ทัง้ นี ้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ที่บริษัทประสงค์จะขึน้ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัท
จัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) ในกรณีท่เี รียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูง บริษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ ดังกล่าว
(ข) ในกรณี ท่ีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ เกินกว่าร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัท
จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ ได้ตอ้ งได้รบั มติพิเศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตาม (2) วรรคหนึ่ง มิให้นาํ มาใช้กบั กรณีท่บี ริษัทจัดการได้รบั มติพิเศษ
ทั้งนี ้ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) (1.2) หรือข้อ (2) (2.2) ข้างต้น บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ส าํ นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับ แต่ วัน เปลี่ ย นแปลงค่ าธรรมเนี ย มหรือ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
15.6 หมายเหตุ :
-ไม่มี 16.

วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2 เงือ่ นไขพิเศษ :
(1) บริษั ท จัด การจะคํา นวณมูล ค่ าทรัพ ย์สิ น สุท ธิ ข องกองทุ น รวมตามหลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารที่ ส าํ นัก งาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่
วันทําการนัน้ ตรงกับวันหยุดของกองทุนหลักและวันทําการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การ
ซือ้ ขายหรือชําระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติม
หรือในกรณีท่มี ีเหตุการณ์ไม่ปกติ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการถัดไป ทัง้ นี ้ ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ให้ใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิน้ วันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนั้นเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
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(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการ
ถัดไป
(ข) วันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีเป็ น
กองทุนรวมที่ไม่เปิ ดให้ซอื ้ ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ จะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนของวันดังนีเ้ พิ่มเติมด้วย
1. วันทําการก่อนวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน โดยจะประกาศภายในวันทําการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุน
2. วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั้งนี ้ เฉพาะใน
กรณีท่ีกองทุนรวมกําหนดวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันเกินกว่า 1 เดือน
3. วันที่ปรากฏเหตุการณ์ท่ีน่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่าสุด
โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
ทั้งนี ้ กองทุนอาจดําเนินการไม่เป็ นไปตามกรอบระยะเวลาตามข้อ (2.1) - (2.4) ได้ในกรณี ท่ีกรอบระยะเวลาที่
กําหนดตามข้อ (2.1) – (2.4) นัน้ ตรงกับวันหยุดของกองทุนหลักหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การซือ้ ขาย
หรือชําระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลักหรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดหรือในกรณีอื่นใดๆ ก็ตามที่
เป็ นเหตุให้กองทุน ไม่ได้รบั ข้อ มูล ราคาหรือ มูล ค่าหน่วยลงทุน ของกองทุน หลัก จนเป็ นเหตุให้บ ริษั ท จัด การไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการ
ได้รบั ข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักครบถ้วน และประกาศข้อมูลดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที่คาํ นวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิฯ
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดเมื่อสิน้ วันทํา
การที่คาํ นวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center)
หรือช่องทางอื่นที่สาํ นักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4
วันทําการถัดไปอีกก็ได้
การประกาศข้า งต้น บริษั ท จัด การจะประกาศทางเว็บ ไซต์ของบริษั ท หรือ ประกาศทางหนังสื อพิ ม พ์ห รืออาจ
พิจารณาประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสม และจะจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาํ การทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และสถานที่ติดต่อทุกแห่งที่ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนใช้ซือ้ ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เว้นแต่ใน
กรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ในกรณี ท่ีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืน
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เปิ ด ไม่ ถูก ต้อ ง บริษั ท จัด การจะดํา เนิ น การตามหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารที่ ส ํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริษัทจัดการอาจไม่คาํ นวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับ ซือ้ คืน หน่วยลงทุนของกองทุน รวม เมื่ อมี เหตุก ารณ์ดังต่อ ไปนี ้ หรือ เหตุอื่น ใดที่ได้รับ การผ่อนผันจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รบั ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ที่ปรากฎเหตุดงั กล่าว
(3) การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยม
ตําแหน่ งที่ 4 ขึ น้ ส่ ว นมูล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ ใช้ในการคํานวณราคารับ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุน จะตัด
ทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คาํ นวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามที่คาํ นวณได้ใน
(3.2)
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณี ท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั้น
รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
(4) ในการคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลล่าร์สหรัฐ บริษัทจัดการจะใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินดอลลาร์
(สหรัฐต่อบาท) ระหว่างธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ของธนาคารพาณิชย์ ณ วันทําการก่อนหน้าวันทําการที่คาํ นวณ
และในกรณีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวหรือกรณีท่ีบริษัทจัดการโดย
ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนนั้นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นใดแทนได้ โดยไม่ถือว่าปฏิบตั ิ
ผิดไปจากที่กาํ หนดไว้ในโครงการ
16.3 แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการได้เปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวไว้ท่ีบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/
หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
16.4 หลักเกณฑ์และวิธกี ารดําเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัท
จัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่
พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสาํ เนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการเพื่อให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(3) สาเหตุท่ที าํ ให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
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(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทัง้ นี ้ เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซอื ้ ขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง
ในกรณี ท่ีเหตุของความผิด พลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้อ งตามวรรคหนึ่ งมี ผลต่ อเนื่องต่อการ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบีย้ ผิดพลาด เป็ นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไข
ราคาหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องด้วย
2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไป และคิดเป็ น
อัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับ
แต่วนั ที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนีเ้ ฉพาะ
วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไป และคิดเป็ น
อัตราส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ ภายในวันทําการถัดจาก
วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ ไม่ถกู ต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที่คาํ นวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิน้ เพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ ทั้งนี ้ รายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(ค) สาเหตุท่ที าํ ให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสาํ เนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการ เพื่อให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถกุ ต้องภายในวันที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื่ อ กองทุ น รวมที่ มี ก ารแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดื อ น ปี ท่ี มี ก ารแก้ไขราคาตาม (2) ใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีใดๆ เพื่อให้ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนที่ได้
ซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2)
และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อ นหลังและรายงานการชดเชยราคาที่ จัด ทําตาม (1) ให้ส าํ นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีท่รี าคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุ
มาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
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(1) กรณี ราคาหน่วยลงทุน ที่ไม่ ถูก ต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุน ที่ถูกต้อ ง (understate) บริษั ท จัด การจะ
ปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณี ท่ีเป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้ หน่วยลงทุนเป็ น
จํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูซ้ ือ้ หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ ยกว่าจํานวน
หน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การ
ที่ ร าคาหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้อ งมี ส าเหตุ ม าจากปั จ จั ย ภายนอกที่ ไม่ อ าจควบคุ ม ได้ เช่ น ราคา
หลัก ทรัพ ย์ต ามราคาตลาดครัง้ สุด ท้า ยของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยหรือ ศู น ย์ซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณี ท่ีเป็ นการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วย
ลงทุนเป็ นจํานวนซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการ
จะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผูข้ ายคืน
หน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิ
ดังนี ้
(ก) กรณีท่ีเป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ือ้ หน่วยลงทุนเป็ น
จํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผูซ้ ือ้ หน่วย
ลงทุน
(ข) กรณี ท่ีเป็ นการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็ นจํานวนซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องหากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ ย
กว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนั้ และจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด
เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผูซ้ ือ้ หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนราย
ใดมีมลู ค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการ
จ่ายเงินให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน แต่ถา้ บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการ
จะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคา
ให้แก่ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ ือ้ หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงิน
ของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้
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ซือ้ หน่วยลงทุนและผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณีท่รี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
17.

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
17.2. ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่มี
17.5. ที่ปรึกษา :
ไม่มี
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นางสาวสมใจ คุณปสุต
ชื่อ : นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ชื่อ : นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้ อบบัญชี) :
หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
-ไม่มี -

18.

รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม :
18.1 วันที่สิน้ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 เดือน ธันวาคม
18.2 วันที่สิน้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 เดือน ธันวาคม 2555
18.3 รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี

19.

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :
เว้นแต่กฎหมายและ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดเป็ นอย่างอื่น การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งจะดําเนินการโดยการจัดประชุม
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนก็ได้
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการซึ่งกระทําตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือภายใต้กรอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทั้งแจ้งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุก ราย และเผยแพร่ในลัก ษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไป
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สามารถเข้าตรวจดูได้ ภายใน 15 วันนับแต่วนั ถัดจากวันที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที่มีผลบังคับใช้ หรือวันที่มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ แล้วแต่กรณี
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษมี
จํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับ
มติไปยังผูด้ แู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินนั้
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณี ดังต่อไปนี ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่อง
ดังกล่าว
(3.1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้ ในกรณีดงั นี ้
(ก) การลดมูลค่าขัน้ ตํ่าในการซือ้ หน่วยลงทุน
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ่มจํานวนผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคําสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุน
ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิ ดให้ขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(3.2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตอ้ งดําเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3.3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถกู ต้อง
(3.4) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รบั อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องแล้ว
(3.5) การแก้ไขเพิ่ ม เติม เพื่อ ลดค่าธรรมเนี ยมหรือค่ าใช้จ่ ายของกองทุน รวม ให้เป็ น ไปตามประกาศสํานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้องกําหนด
(4) ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี ้ ต้องได้รบั มติพิเศษ
(4.1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมที่ท าํ ให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
กองทุนรวมเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
(4.2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
(4.3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4.4) การรับชําระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
(4.5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(4.6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผูป้ ระกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูป้ ระกัน หรือการแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบแทนการขอมติผูถ้ ือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั้งนี ้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื่อนไขให้
บริษัทจัดการปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(5.1) การเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(5.2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทาํ ให้สิทธิท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
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(5.3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบาย
การลงทุน
(5.4) การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ซึ่งได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีมีเหตุจาํ เป็ น
และสมควร
(5.5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (5.1) (5.2) (5.3) และ (5.4)
ทั้งนี ้ การแก้ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการตามข้างต้นต้องไม่มี ผลกระทบอย่ างมี นัย สําคัญ ต่อ ผู้ถือ หน่ วยลงทุน ไม่ ทาํ ให้
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ื อหน่วย
ลงทุนทัง้ ปวง
(6) ในกรณีท่ีบคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกรณี
กองทุน รวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับ
คะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
หลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารในการขอมติ ข องผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตลอดจนผลบังคับ ของมติ ดัง กล่ า ว ให้เป็ น ไปตาม
ข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี ้ การขอมติเพื่ อแก้ไขเพิ่ มเติ ม
โครงการเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20.

ข้อกําหนดอื่น ๆ :
20.1 หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
รวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
20.2 การควบรวมกองทุน
20.2.1 การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็ นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ ต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
20.2.2 กองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึน้ ไปจะดําเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบั มติของผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่รี ะบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณี การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความ
เสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของ
โครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนี โยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง
ของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพิเศษของโครงการ
แต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนดรายละเอียดของโครงการ
และข้อผูกพันใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันที่รบั โอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุน
เพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการรวมกองทุนรวมปิ ดกับกองทุนรวมปิ ด หรือกองทุนรวมปิ ดกับกองทุนรวมเปิ ด หากมีผลให้กองทุนรวม
ที่รบั โอนเป็ นกองทุนรวมเปิ ด ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมขอมติผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รบั โอน
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ดังกล่าวเพื่อเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิ ดเป็ นกองทุนรวมเปิ ดด้วย และหากได้รบั มติของผู้
ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง ให้ ถือว่าได้รบั มติของผูถ้ ื อหน่วยลงทุนในการเปลี่ยนสภาพ
กองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องแล้ว
20.2.3 การขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.2.2 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือ
ขอมติตามหลักเกณฑ์ท่กี าํ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เว้น แต่ ในกรณี ท่ี ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํา นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี ป ระกาศแก้ไขหรือ เพิ่ ม เติ ม
รายละเอี ย ดการควบรวมกองทุ น ไปจากรายละเอี ย ดข้า งต้น บริษั ท จัด การจะดํา เนิ น การตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว
20.3 บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล
เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผูส้ นใจสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ผูล้ งทุนตามคําจํากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอาํ นาจกําหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการ
ลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นีเ้ พื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย
และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงาน ผู้
มีอาํ นาจ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะดําเนินการทําความรูจ้ กั ตัวตนของ
ลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิ สูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสั่งซื อ้
หน่วยลงทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรูจ้ กั ตัวตนของลูกค้า
(KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตั ิของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะดําเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้ การเปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทํา
ธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทั้งการดําเนินการอื่นๆ ตามที่
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจกําหนดแนวทาง
20.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ ลงทุนใน
หลักทรัพ ย์หรือทรัพย์สิน อื่นเพื่ อกองทุนรวม โดยบริษั ทจัดการจะจัด ให้มีระบบงานที่ ป้องกัน ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนสามารถขอดูขอ้ มูลการลงทุนเพื่อบริษัท
จัดการ ได้ท่บี ริษัทจัดการ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ (ถ้ามี)
และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอข้อมูลดังกล่าวได้ท่บี ริษัทจัดการ
20.5 บริษั ท จัด การไม่ มี น โยบายรับ ผลประโยชน์ต อบแทนเพื่ อ บริษั ท และกองทุ น จากบุ ค คลที่ เป็ น ผู้ให้บ ริก ารอัน
เนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนเนื่องจากเป็ นข้อห้ามที่โดยกฎและวิชาชีพเป็ น
เรื่องไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็ นการรับประโยชน์ท่ีให้ผูบ้ ริการจัดให้แก่ลูกค้าเป็ นปกติ และเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อ
การจัดการลงทุน หรือประโยชน์ท่ีจัดให้แก่บริษัทหรือพนักงานของบริษัทตามเทศกาล ที่เป็ นประเพณี นิยมตาม
แนวทางปฏิบตั ิท่บี ริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนีไ้ ด้ท่บี ริษัทจัดการ
20.6 การซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้ วบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนได้ โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั้งนี ้ การซือ้ ขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีขอ้ กําหนด และวิธีปฏิบตั ิท่แี ตกต่างไปจากการซือ้ ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที่ ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน จึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็ น
การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนและผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
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น้อ ย 30 วัน โดยติ ด ประกาศ ณ สํา นั ก งานของบริษั ท จัด การและบริษั ท ประกั น ชี วิ ต และแจ้ง ให้ส ํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี้
20.6.1 มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีขนั้ ตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ตํ่า :
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน
จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ตํ่า
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ตํ่า

:
:
:
:
:
:

ไม่กาํ หนด
ไม่กาํ หนด
ไม่กาํ หนด
ไม่กาํ หนด
ไม่กาํ หนด
ไม่กาํ หนด

เนื่องจากการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีขอ้ กําหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การ
เวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้น ดังนั้น การสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีขอ้ กําหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่ง
ขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ตํ่า และจํานวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ตํ่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่
ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์
20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็ นเงินสด แคชเชียร์เช็คหรือเช็คส่วนบุคคล
หรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั่ง
หักบัญชีธนาคารหรือหักบัญชีบัตรเครดิตหรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั้งนี ้ บริษัท
ประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขัน้ ตํ่าในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
วิธีการในการสั่งซือ้ วิธีการชําระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการ
ขายที่ผลู้ งทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวติ โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้ จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนที่กาํ หนดไว้ในโครงการ โดยคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รบั
เอกสารและได้รบั ชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษั ทประกันชีวิตในกรณี ของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจ
ปฏิเสธคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั่งดังกล่าวอาจ
เข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวน
สิทธิในการพิจารณารับประกัน
20.6.3 การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
(1) ผู้ถื อหน่ วยลงทุน ภายใต้กรมธรรม์ป ระกันชี วิต ควบหน่ วยลงทุนสามารถขายคื น หน่ วยลงทุน ของ
กองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี ้ บริษัทประกัน
ชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั้นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและ
เวลาในการขายคื น หน่ วยลงทุน วิ ธีการนําส่ งเงิน ค่ าขายคื นหน่ วยลงทุน เพิ่ ม เติม ตามที่ ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ในโครงการ และคําสั่ง
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ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้ส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษัท
จัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของ
บริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขัน้ ตํ่าและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์
ทั้งนี ้ บริษั ทจัดการจะดําเนินการชําระเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ตัวแทนของผู้ถือกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (หมายถึง บริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน) ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รบั คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัท
ประกันชีวิต ซึ่งเป็ นวันที่คาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผล โดยบริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ตอ้ งชําระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือกรมธรรม์ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่คาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุน
มีผล ซึ่งวิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามวิธีท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตจะส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจําทุกเดือนเพื่อนําค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่กาํ หนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่า
มูลค่าขัน้ ตํ่าที่กาํ หนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็ นรายปี
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุด
ได้ทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายที่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต
20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกใบยืนยันการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 และการขายคืนหน่วยลงทุน
แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วันทําการ
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่ออกใบหน่วย
ลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
20.6.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน
ผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขัน้ ตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขัน้ ตํ่า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดย
ส่งคําสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้เท่านัน้ โดยต้องเป็ นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต
การสับเปลี่ยนการถื อหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัท ประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุน ของ
กองทุ น เปิ ด หนึ่ ง (กองทุ น เปิ ด ต้น ทาง) เพื่ อ ซื อ้ หน่ วยลงทุ น ของกองทุน เปิ ด อี ก กองหนึ่ ง (กองทุน เปิ ด
ปลายทาง) ให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการ
ขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าํ เนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง
ซึ่งได้หักค่ าธรรมเนี ยมการรับ ซือ้ คืน หน่ วยลงทุน (ถ้ามี ) เพื่อ นําไปชําระค่าซือ้ หน่ วยลงทุน กองทุนเปิ ด
ปลายทาง หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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ทัง้ นี ้ การดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงั นี ้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิ ดปลายทางกอง
หนึ่งหรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจําตามคําสั่งที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนระบุ
ให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองหนึ่ง
หรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองไป
กองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนโดยอัตโนมัติทุกรอบสามเดือนของกรมธรรม์ให้มี
สัดส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
ทัง้ นี ้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับบริษัทประกัน
ชีวิต ซึ่งจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว และ/หรือถาวรในกรณี ท่ี
บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ียกเลิก
ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในกรมธรรม์
ราคาขายและราคารับซือ้ คืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะใช้ราคาดังต่อไปนีเ้ ป็ นหลักเกณฑ์ในการคํานวณ
(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง การกําหนดราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิน้
วันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิน้ วัน
ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ส่งคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง และบริษัท
ประกันชีวิตได้ชาํ ระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
ทั้งนี ้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคํานวณราคาขายและราคารับซือ้ คืนในการสับเปลี่ยนการถื อ
หน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป็ นราคาที่ได้รบั การรับรองจากผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
ทัง้ นี ้ ในแต่ละรูปแบบของการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน วันที่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นวันที่กาํ หนดราคา
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน จะหมายถึงวันดังต่อไปนี ้
กรณี ก ารสับ เปลี่ย นกองทุน วัน ที่ สับ เปลี่ ย นหน่ว ยลงทุน หมายถึ ง วัน ที่บ ริษั ท ประกัน ชี วิต ได้รับ คําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเวลาทําการที่บริษั ทประกันชีวิต
กําหนดไว้
กรณี การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการถัดจากวันที่บริษัท
ประกันชีวิตได้รบั คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องครบถ้วนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายในเวลาทําการที่
บริษัทประกันชีวิตกําหนด สําหรับการทํารายการในครัง้ แรก และในวันทําการถัดจากวันครบรอบการ
สับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติสาํ หรับการทํารายการในครัง้ ต่อๆ ไป
กรณีการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ วันที่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการถัดจากวันครบรอบทุก
สามเดือนของกรมธรรม์
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทําการ
ตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชดั เจน พร้อมระบุจาํ หน่วยลงทุนที่
ต้องการสับเปลี่ยน ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดาํ เนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์หรือในกรณีท่ีจาํ นวนเงินที่ได้จาก
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การขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอขั้นตํ่าที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการนําไปซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดปลายทาง โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่
จําเป็ นต้องแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถื อหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถื อ
หน่วยลงทุนนัน้ ได้เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูจ้ ดั ส่งใบยืนยันการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน
10 วันทําการ นับแต่วันที่ได้ดาํ เนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณี การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุน อัต โนมัติ บริษั ทประกันชีวิต จะจัด ส่งรายงานยื นยัน การรับ คําสั่ง
ครัง้ แรก หรือ สรุ ปส่งเป็ นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถาม
สถานการณ์ลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
20.6.6 วันและเวลาในการขาย รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถซือ้ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลา
ทําการที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซือ้
หน่วยลงทุน (การชําระเบีย้ ประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญ ชี
กรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับ เปลี่ยนกองทุน และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้โดยส่งคําสั่งตาม
แบบฟอร์มและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
20.6.7 การจัดส่งเอกสารให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :
(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจําปี หรือเอกสารอื่นใดที่
บริษัทจัดการจัดส่งให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัท
ประกันชีวิตจะดําเนินการจัดส่งให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ต่อไป
(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัท
ประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจสอบฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนด
20.6.8 สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนปกติท่ซี ือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่างเดียว ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัท
ประกันชีวิตกําหนด ดังนี ้
1. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่
ว่ากรณีใดทัง้ สิน้
2. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินาํ หน่วยลงทุนไปจํานําเป็ น
หลักประกัน
3. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รบั กรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกัน
ชีวิตจะเป็ นผูด้ าํ เนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัท
ประกันชีวิตจะทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการรวบรวม และนําส่งคําสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยัง
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บริษั ท จั ด การในนามของบริษั ท ประกั น ชี วิ ต โดยไม่ เปิ ดเผยชื่ อ ที่ แ ท้จ ริง ของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
(Omnibus Account) เช่ น การได้รับ ข้อ มูล กองทุน อาจมี ค วามล่ า ช้ากว่ าได้รับ จากบริษั ท จัด การ
โดยตรง เป็ นต้น
5. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบีย้ ประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
6. สิทธิในการขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต
7. สิทธิในการได้รบั ทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รบั จัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนัน้
8. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทัง้ ชื่อ ที่อยู่ และ
เลขประจําตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
9. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รบั คําแนะนําเพื่อซือ้
หน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วย
ลงทุน
10. สิทธิในการได้รบั ข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขัน้ ตอนการดําเนินการ
เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็ นต้น
11. สิ ท ธิ ใ นการได้รับ ทราบข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ
ผลตอบแทนที่ ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจได้รับจากการซือ้ กรมธรรม์
รวมทัง้ การซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น
20.6.9 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน:
•

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย (FRONT-END FEE) : -ไม่ม-ี

•

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : -ไม่ม-ี

ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนหรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
20.7 ข้อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบัน
การเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูล
เกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล
สัญชาติอเมริกัน ผูซ้ ่งึ มีถ่นิ ที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ่ึงมีถ่ินที่อยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้
กับ FFI นั้น นอกจากนีย้ ังปรากฎด้วยว่าในปั จจุบันมีรฐั บาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที่มี
ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าว
ว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัท จัดการถื อว่าเป็ น FFI ตามบทนิย ามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ตอ้ งเข้าผูก พัน ตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ตอ้ งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อ
หาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้อง
จัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
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ภายใต้ข้อ กํา หนดของ FATCA หากกองทุ น รวมใดไม่ เข้า ผู ก พั น ตนเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามหลัก เกณฑ์ ข อง FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รบั
ผลกระทบที่สาํ คัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงิน ในอัตรา 30 % ของเงิน ที่กองทุน รวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.
2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตน
ตามข้อ กํา หนดของ FATCA (ซึ่ ง รวมถึ ง ธนาคารและสถาบัน การเงิ น ในประเทศไทย ผู้รับ ฝากทรัพ ย์สิ น
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดาํ เนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
และผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ
หรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจ
ทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงอาจทําให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถื อ หน่ วยลงทุน โดยรวม บริษั ท จัด การและกองทุน รวม (โดยบริษั ท จัด การ) จึ งเข้า ผูก พัน ตนเพื่ อ ปฏิ บัติ ต าม
หลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถ
ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ขอ้ กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและ
กองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี ้
(1) ร้องขอให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกําหนด) ให้คาํ ยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น
ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่ได้รบั เป็ นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนนัน้ กับบริษัทจัดการ
ให้กบั หน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทราบความ
เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ขอ้ มูลตาม
หัวข้อที่กาํ หนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูล
เมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายต่ างประเทศที่ เกี่ ยวข้อง (ในกรณี ท่ี เป็ นลูกค้าสถาบัน การเงิน ) ทั้งนี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้กองทุนหรือ
ผู้ถือ หน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่ ม ขึน้ หากมี การดําเนิ น การที่ส อดคล้องกับ กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่
บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ าม
ความจําเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการ
แจ้งนีแ้ ล้ว และ/หรือได้ดาํ เนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชี
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(1) ไม่รบั คําสั่งซือ้ / สับเปลี่ยน / โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผล และ/หรือเงินที่ชาํ ระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้
ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการ
กระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าว
แล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกําหนด) เท่านัน้
ทัง้ นี ้ ในกรณี ท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวน
สิทธิไว้ขา้ งต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผูท้ ่เี กี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจนําส่งข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จาํ เป็ นต้องร้อง
ขอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกําหนด :
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการตามกรณีต่าง ๆ
ดังนี ้
(1.1) กรณีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตั ิงานได้
1. ไม่ให้บริการแก่ลกู ค้ารายใหม่
2. ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ยงั มิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
(1.2) กรณีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทุนขัน้ ต้น หรือไม่สามารถกลับมา
ดํารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตั ิงานได้ตามระยะเวลาที่กาํ หนดในแผนหรือแนวทาง
หรือระยะเวลาที่ได้รบั การผ่อนผัน
1. ระงับการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลับ มาดํารงเงิน กองทุนได้และได้รบั อนุญ าตจากสํานักงาน ก.ล.ต.ให้
สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ
2.ไม่ให้บริการแก่ลกู ค้ารายใหม่ รวมทัง้ ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมผ่านทุกช่องทางการซือ้ ขาย
3. เปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่รูห้ รือควรรูว้ ่าไม่สามารถดํารง
เงินกองทุนได้ ทั้งนี ้ หากมีเหตุจาํ เป็ นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สาํ นักงานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อน และในกรณีท่มี ีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการ
เปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการรายเดิมจะทํา
หน้าที่บริหารจัดการกองทุนรวม ต่อไปเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์เพื่อไม่ให้กองทุนเสียหาย ทัง้ นี ้ ในช่วงที่มีการ
ดําเนินการเพื่อเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายใหม่เข้าบริหารแทน บริษัทจัดการรายเดิมอาจจะไม่ขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนได้สงู สุดไม่เกิน 3 วันทําการ
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ ื อหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการ
กองทุนรวมสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่
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วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมที่มีกาํ หนดระยะเวลาการรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน (interval fund) ซึ่งมิได้มีช่วงเวลารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมรายอื่นนัน้ รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมสําหรับการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในช่วงที่จะมีการรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนในครัง้ ถัดไป ทัง้ นี ้ เฉพาะการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกเท่านัน้
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษั ท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั่งที่ออกโดยอาศัย
อํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี ้ ในกรณี ท่ีขอ้ กําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ
หรือคําสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนัน้ ให้ถือว่า
บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอาํ นาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี ้ การลงนามใน
ข้อผูกพันของผูด้ แู ลผลประโยชน์ท่ีได้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจั ด การกองทุ น รวมที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากสํา นั ก งาน หรื อ ผ่ า นการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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1.

บริษัทจัดการ :
ชื่อ

:

ทีอ่ ยู่ :

บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
1788 ชัน้ 18 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. (66)2844-0123 โทรสาร (66) 2056-9747
เว็บไซต์: www.manulife-asset.co.th

ทีอ่ ยู่ภาษาอังกฤษ : 18/F Singha Complex, 1788 New Phetchaburi Road,
Bang Kapi, Huai Kwang, Bangkok 10310
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1)

ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

(2)

ดําเนิน การเพิ่ม จํานวนเงินทุน จดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที่ส าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

(3)

จัดการกองทุนให้เป็ นไปตามโครงการที่ได้รบั อนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กั บ บริษั ท จัด การ พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ที่เกี่ยวข้อง ที่ประกาศไว้ทงั้ ในปั จจุบนั และที่จะ
มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตอย่างเคร่งครัด

(4)

นําเงิน ของกองทุน ไปลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ต่ าง ๆ หรือ ทรัพ ย์สิน อื่ น ตามที่ ระบุไว้ภ ายใต้ขอ้ 3.13 “ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน” ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ และซือ้
ขาย จําหน่าย สั่งโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
จะลงทุนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน

(5)

แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดงั กล่าวของ
กองทุนฝากไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์

(6)

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที่จาํ เป็ น ทั้งนี ้ เพื่อ
รักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

(7)

ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผูอ้ อกหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุน
หรือมีไว้ เพื่อให้ได้รบั การชําระหนีห้ รือได้มาซึง่ สิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมี
ไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ดงั กล่าว

(8)

รับคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทัง้ หมดที่มีคาํ สั่งซือ้ หรือ
คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การ
หยุดรับคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว หรือการปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการ
และกรณีการไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรือหยุด
รับคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 11. “การไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน ไม่สบั เปลี่ยนหน่วย
ลงทุนตามสั่ง” และข้อ 12. “การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน” ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ

(9)

ดําเนินการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้ว หรือลด หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนในวันทําการ
ถัดจากวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน

(10) เลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ตามเงื่อนไขที่ระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการข้อ 10. “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
คืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน”
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(11) สั่งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการข้อ 15. “ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน”
(12) ได้รบั ค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการข้อ 15. “ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน”
(13) เปลี่ย นแปลงหรือแก้ไขเพิ่ มเติมโครงการหรือวิธีก ารจัด การตามข้อ 19. “วิธีการแก้ไขโครงการหรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ”
(14) ชีแ้ จงและดําเนินการให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนชีแ้ จงข้อมูลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือ ผูท้ ่สี นใจ
จะลงทุนทราบในกรณีท่มี ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ท่มี ีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน หรือต่ อ การตัด สิ น ใจในการลงทุน หรือ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในราคาของหน่ วยลงทุน ของกองทุน อย่ างมี
นัยสําคัญ
(15) ยกเลิกกองทุนตามที่กาํ หนดในส่วนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมข้อ 22. “การเลิก
กองทุนรวม”
(16) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(17) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาํ หรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(18) จัดทํารายงานทุกรอบปี บัญ ชี และรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บัญ ชี เพื่ อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
กองทุนรวมตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ที่มี ช่ื อ อยู่ในทะเบี ย นผูถ้ ื อ หน่ว ยลงทุน และสํานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดื อ นนับ แต่ วัน สิ น้ รอบ
ระยะเวลาบัญชี และภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลา 6 เดือนตามลําดับ
การส่งรายงานให้แก่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะจัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่สาํ นักงานจัดไว้
การส่งรายงานให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการอย่างน้อยด้วยวิธีการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์หรือสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยมีการแจ้งช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าวให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบด้วย ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งรายงาน
ดังกล่าวโดยวิธีการตามวรรคสาม (1) บริษัทจัดการจะดําเนินการตามวิธีการดังกล่าวด้วย
ความในวรรคหนึ่งมิให้นาํ มาใช้บงั คับกับกองทุนรวมที่ตอ้ งเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมีเหตุตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 22.
โดยเหตุดงั กล่าวได้เกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้จดั ทําและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปี บญ
ั ชีแล้ว บริษัทจัดการจะได้รบั ยกเว้นไม่
ต้องจัดทําและส่งรายงานดังกล่าวของรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับรอบปี บญ
ั ชีนนั้
(19) จัดทํารายงานการซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็ นรายวัน และส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทุกสิน้ วัน
ทําการนัน้
(20) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็ นรายวัน และส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทกุ สิน้ วันทําการนัน้
(21) จัดทํารายงานโดยระบุช่อื จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ท่ีมีมลู ค่าเกินอัตราส่วนที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม พร้อมทั้งวันที่หลักทรัพย์มี
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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มูลค่าเกินอัตราที่กาํ หนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ถัดจาก
วันที่หลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สนิ นัน้ มีมลู ค่าเกินอัตราที่กาํ หนด
(22) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว โดยยื่นคําขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทัง้
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน ดังต่อไปนี ้
(ก) ยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน ภายในวันที่ย่ีสิบของเดือน
ถัดไป เมื่อมีการจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ่มเติม
(ข) ยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการภายในวันที่ประสงค์จะเพิ่มเงินทุนโครงการกองทุน กรณีเพิ่มเงินทุน
โครงการ
(ค) ยื่ น คํา ขอเมื่ อ ข้อ มูล อื่ น ที่ จ ดทะเบี ย นไว้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปภายใน 5 วัน ทํา การนับ แต่ วัน ที่ ข้อ มูล นั้น
เปลี่ยนแปลง
(23) จัดทําหนังสือชีช้ วนใหม่ทุกรอบปี บัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิน้ ปี บัญชี และจัดส่งให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตัง้ แต่วันถัดจากวันสิน้ ปี บญ
ั ชี รวมทั้งจัดส่งหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญพร้อมกับใบคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแก่ผสู้ นใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการไว้ท่ีทาํ การ
ของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ในการ
แจกจ่ายแก่ผสู้ นใจลงทุนได้ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน
(24) จัดให้มีผดู้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติ
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผูด้ ูแล
ผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ท่ีกาํ หนดในข้อ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแล
ผลประโยชน์” ทัง้ นีโ้ ดยได้รบั อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(25) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(26) จัด ให้มี ผู้ส อบบัญ ชีซ่ึง มี คุณ สมบัติ และไม่ มี ลัก ษณะต้อ งห้า ม โดยถื อ ตามข้อ กําหนดแห่ ง ประกาศสํานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
(27) แต่งตัง้ ผูช้ าํ ระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทัง้ นีโ้ ดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(28) แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(29) แต่งตัง้ บุคคลใด ๆ เพื่อมาปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่กองทุน อาทิเช่น ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ
ที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษากองทุน ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูใ้ ห้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร (Information Service Provider /
Technical Advisor) เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร และต้องเป็ นที่ยอมรับหรือได้รบั ความเห็นชอบ
จากสํานักงานด้วย
(30) ปฏิบตั ิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(31) ปฏิ บัติ ต ามหน้าที่แ ละความรับ ผิ ด ชอบอื่น ตามที่พ ระราชบัญ ญั ติห ลักทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และรายละเอียดโครงการ กําหนดให้
เป็ นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทัง้ ในปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีขอ้ กําหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกล่าว หากบริษัท
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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จัดการกองทุนได้ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนัน้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงือ่ นไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณี ท่ีมีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั่งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที่จาํ เป็ นเพื่อให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้าทําหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมราย
ใหม่
2.

ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ

:

ที่อยู่ :

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. (66) 2296-2625, (66) 2296-3582

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ได้รบั ค่าตอบแทนจากการทําหน้าที่เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาํ หนดในโครงการ
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินต่างๆ ของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื่นจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รบั จากการ
จัดตัง้ และดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินซือ้ หน่วยลงทุน และดอกเบีย้ จากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือ
เวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของ
กองทุนตามคําสั่งของบริษั ท จัดการ ตลอดจนดูแลการเบิ กจ่ายทรัพย์สินของกองทุน ให้เป็ นไปตามที่ ระบุไว้ใน
โครงการ
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็ นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจน
รับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตาม
คําสั่งของบริษทั จัดการ
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการ ในการกําหนดวิธีคาํ นวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็ นธรรมในกรณี
ที่วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทาํ ให้มลู ค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า
หรือกรณีท่เี ป็ นทรัพย์สนิ อื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินเฉลี่ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที่คงเหลืออยู่เมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร
(7) ดําเนินการซือ้ ขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(8) ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญ าตนําเงินตราเข้าออกนอกประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ โดย
จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการปริวรรตเงินตรา
(9) นําส่งภาษีท่เี กี่ยวข้องเนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)
(10) ทําหน้าที่ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดงั ต่อไปนี ้
(10.1) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิน้
(10.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชาํ ระบัญ ชี ปฏิบัติต ามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ในกรณี ท่ี ผู้ช ํา ระบัญ ชี ก ระทําการหรือ งดเว้น กระทํา การตามมาตรา 130 แห่ ง
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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พระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้า
(10.3) จ่ายเงินส่วนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหนีท้ งั้ หมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามส่วน
ของหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทั้งนี ้ หน้าที่ของผูด้ ูแลผลประโยชน์จะสิน้ สุดลงเมื่อผูช้ าํ ระบัญชีได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คาํ นวณไว้ เมื่อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว ผูด้ ูแลผลประโยชน์
จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ จากความผิดพลาดในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่ ว ยลงทุ น ราคาขายหน่ ว ยลงทุ น และราคารับ ซื ้อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ บ ริษั ท จัด การได้ค ํา นวณไว้แ ละผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
(12) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์ การรับดอกเบีย้
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดย
ทันทีท่ผี ดู้ แู ลผลประโยชน์ได้รบั ข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(13) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี ้ และส่งแก่บริษัทจัดการ
(13.1) รายงานเป็ นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ ยวกับการรับและ
จําหน่ายหลักทรัพย์ ดอกเบีย้ และอื่นๆ
(13.2) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รบั ฝากไว้
(13.3) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(13.4) จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(14) จัดให้มีผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศหรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ถ้ามี) สําหรับประเทศที่กองทุน
นําทรัพย์สินไปลงทุน เพื่อทําหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์มีหน้าที่คดั เลือกและ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศว่าถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด มีฐานะมั่งคงและมี
ศัก ยภาพในการดําเนิ น การเป็ น ผู้รับ ฝากทรัพ ย์สิ น ในต่ างประเทศของกองทุน โดยผู้ดูแ ลผลประโยชน์จะต้อ ง
รับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูร้ บั ฝากทรัพย์สินนัน้
(15) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพัน
ระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ในปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
(16) ดูแลให้บริษัท จัดการปฏิ บัติต ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญ ญั ติห ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าว
โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบตั ิตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีท่บี ริษัทจัดการกระทําการหรือ
งดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา 125 ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะ
ทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รูถ้ ึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
(17) ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด
(18) แจ้งและรายงานให้บริษทั จัดการทราบเป็ นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ท่ีจะต้องปิ ดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิ ดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์ การรับดอกเบีย้ และอื่นๆ
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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(19) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์ การรับเงินปั นผล
และดอกเบีย้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน
เปิ ด โดยทันทีท่ผี ดู้ แู ลผลประโยชน์ได้รบั ข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(20) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัท จัดการ ทั้งนี ้ เพื่ อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่ อได้รับคําสั่งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุน
(21) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่
ได้มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกําหนด และกรณีราคาขายหรือราคา
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
(22) แจ้งการเลื่อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผลและ
หลักฐานการให้ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ส่งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัทจัดการ
(23) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นแทนการชําระหนีต้ ามตราสารแห่งหนีต้ ามวิธีท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(24) แสดงความเห็นของผูด้ แู ลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี
บัญ ชี ห รื อ รอบปี ป ฏิ ทิ น และรายงานทุ ก รอบปี บัญ ชี ข องกองทุ น เพื่ อ แจ้ง แก่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และสํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ รอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ ปี บญ
ั ชีของกองทุน
(25) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคาํ นวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดตามราคาที่เป็ นธรรม ใน
กรณีท่ีวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทาํ ให้มลู ค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณ
มูลค่า หรือกรณีท่ีเป็ นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ จากการออกหน่วยลงทุนแก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนตาม
จํานวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนในแต่ละวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(27) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(28) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการ
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกิจการ
(29) รับเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุนจากบริษทั จัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุน
(30) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่กาํ หนดให้เป็ นหน้าที่ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายที่เกี่ ยวกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทัง้ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
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ในกรณีท่ีผดู้ ูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
กองทุนรวมและ/หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์ตอ้ งชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวม และ/หรือผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน โดยสิน้ เชิงภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้พิสจู น์แล้วว่าเป็ นความผิดของผูด้ แู ลผลประโยชน์ คู่สญ
ั ญาตกลงเก็บรักษา
ข้อมูลที่ได้ล่วงรู ม้ าเป็ นความลับและจะไม่เปิ ดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะเป็ นการเปิ ดเผยโดยอํานาจกฎหมาย
หรือโดยความยินยอมของคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการไม่
กระทําการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผูด้ ูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องและ
ทํางานให้แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีอาํ นาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดาํ เนินการตามที่จาํ เป็ น
เพื่อให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อใน
หนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ล
ผลประโยชน์
ในกรณีท่ีผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํา
นัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ื่น เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทํา
หน้าที่เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดําเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีท่ีการดําเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาํ เนินการขอมติ ให้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์มีอาํ นาจดําเนินการตามที่จาํ เป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
เงือ่ นไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ การเปลี่ยนตัวผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนและการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืนแทนจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รบั อนุญ าตจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่ อ บริษั ท จัด การหรื อ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง มี ค วามประสงค์จ ะบอกเลิ ก สัญ ญาแต่ ง ตั้ง ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่น
ใดอันจะมีผลให้บริษั ทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
ประกาศ คําสั่ง ระเบี ยบ และข้อ บังคับ ดังกล่ าว ทั้งนี ้ เนื่อ งจากการเปลี่ย นแปลงดังกล่าวมี ผ ลให้เป็ น การเพิ่ ม
ภาระหน้าที่แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ และผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงั กล่าวต่อไป ผูด้ ูแลผลประโยชน์
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
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(4) ในกรณีท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณี ท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณ สมบัติหรือมีคุณ สมบัติไม่เป็ นไปตามข้อหนึ่งข้อใดของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการทราบเหตุดงั กล่าว เว้นแต่สาํ นักงาน
ก.ล.ต. จะสั่งการเป็ นประการอื่น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่แก้ไขเสร็จสิน้
ในกรณีท่ีผดู้ ูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขอ
อนุ ญ าตเปลี่ ย นตั ว ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ต่ อ สํา นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นั บ แต่ วัน ที่ ค รบ
กําหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อได้รบั อนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
ทัง้ นี ้ เว้นแต่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งเป็ นอย่างอื่น
(6) ในกรณีท่ผี ดู้ แู ลผลประโยชน์นาํ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปเปิ ดเผย หรือใช้
ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูด้ ูแลผลประโยชน์เอง บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
(7) กรณีอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
อนึ่ง ถ้าการเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์สนิ ้ สุดลง ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์จดั การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทัง้ หมดของกองทุนให้แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื่นใดที่จาํ เป็ น เพื่อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทัง้ หมดเป็ นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์จะต้องทําหน้าที่ดแู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้ หมดของกองทุนนัน้ ตลอดจนการดําเนินการอื่น
ใดที่จาํ เป็ นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้ หลายเป็ นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้
และผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่จะสามารถทําหน้าที่ได้ทนั ที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมายจะมีคาํ สั่ง
เป็ นอย่างอื่น
ในกรณี ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็ นการขัดแย้งกับ ประโยชน์ข องกองทุนรวมหรือผู้ถื อหน่ วยลงทุน ที่ไม่ เข้า
ข้อยกเว้นให้กระทําได้ หากเป็ นกรณีท่ีมีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอาํ นาจ
บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. (66) 2296-2625, (66) 2296-3582
และ/หรือผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กําหนด และ/หรือที่บริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือบริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ รวมถึงผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
ใดๆ และ/หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินที่ดแู ลผลประโยชน์แต่งตัง้ ขึน้
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3.

ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ
ที่อยู่

:
:

นางสาวสมใจ คุณปสุต หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง หรือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. (66)2264-9090 โทรสาร (66)2264-0789-90

หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและข้อตกลงในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีระหว่างบริษัทจัดการและผูส้ อบ
บัญชี
4.

5.

นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ

:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

:

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. (66)2296-5809, (66)2296-4864 โทรสาร (66)2283-1298

ผู้จัดจําหน่าย :
ไม่มี

6.

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
- จะระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็ นอย่างอื่น
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี ้
(1) ได้รบั ค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ
หรือกองทุน (ถ้ามี) ตามที่ระบุในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญ ญาการเป็ นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื่อนไขที่กาํ หนดใน
สัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(3) จัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับกองทุนเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
รวมทัง้ ดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มลู ค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคา
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนรวมทั้งข้อมูลและเอกสารอันจําเป็ นตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกําหนดจัดส่ง
หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ใบ
คํา สั่งขายคื น หน่ วยลงทุน หรือ เอกสารการเปิ ด เผยข้อมูล เกี่ ยวกับ หน่ ว ยลงทุน ที่ จ ําหน่ าย หรือ เอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุน รวมถึงหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ (กรณี ท่ีผูล้ งทุนร้องขอ) ทั้งนี ้ ตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) รับเอกสารที่เกี่ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิ ดและการสั่งซือ้ หรือการขายคืนหน่วยลงทุนจากผูซ้ ือ้ หรือขายคืน
หน่วยลงทุน
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(5) รับชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
แก่ผทู้ ่ีไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการ
(6) ยืนยันการซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) กรณี ท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้บริการเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผย
รายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะต้องปฏิบตั ิดงั นี ้
(7.1) ไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(7.2) ดําเนินการตรวจสอบและแจ้งให้บริษัทจัดการทราบ หากมีกรณีท่ีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวน
ดังกล่าว เพื่อให้บริษัทจัดการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อการเปิ ดเผยตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อจํากัด
ในการใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งที่ ก ํา หนดไว้ใ นประกาศสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ท่อี อกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(8) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้
ถือหน่วยลงทุน (omnibus account)
(9) ชีแ้ จงข้อมูลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือผูท้ ่สี นใจจะลงทุนทราบในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ท่ี
มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนยั สําคัญ
(10) ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศสมาคม ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อกําหนดเกี่ยวกับ
วิธีการโฆษณาเพื่อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เป็ นต้น
(11) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผูส้ ่ ังซือ้ หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีความ
จําเป็ นที่จะต้องแจ้งหรือติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุ
จําเป็ นอื่นใด
(12) ดํา เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ก ําหนดไว้ในสัญ ญาแต่ งตั้งผู้สนับ สนุน การขายหรือรับ ซื อ้ คืน ตลอดจนทําการอื่ น ใดที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น
7.

ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ไม่มี

8.

ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ ม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :
ไม่มี
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9.

ทีป่ รึกษา :
9.1. ทีป่ รึกษาการลงทุน :
-ไม่ม-ี
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนให้เป็ นที่ปรึกษาการลงทุนของ
บริษัทจัดการหรือกองทุนในภายหลัง เพื่อให้คาํ แนะนําในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริหาร
จัดการกองทุน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยที่ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติ
ตามประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีอาํ นาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดย
เมื่อบริษัทจัดการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบต่อไป ทัง้ นี ้ การ
แต่งตัง้ ที่ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไม่ถือเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
9.2. ทีป่ รึกษากองทุน :
ไม่มี
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแต่งตัง้ ที่ปรึกษากองทุน เช่น ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
กฎหมาย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง เป็ นต้น ให้เป็ นที่ปรึกษากองทุนตลลอดจนเพื่อให้คาํ แนะนําใน
เรื่องต่างๆ แก่กองทุน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน โดยที่ปรึกษากองทุนดังกล่าวจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ
ตามประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีอาํ นาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดย
เมื่อบริษัทจัดการแต่งตั้งที่ปรึกษากองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบต่อไป ทั้งนี ้ การ
แต่งตัง้ ที่ปรึกษากองทุนดังกล่าวไม่ถือเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

10.

ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี

11.

ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่มี

12.

คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี

13.

สิทธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนแก่บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไป
ตามข้อ 7. “การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน” ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ
13.2 สิทธิในการรับเงินปั นผล :
-ไม่ม-ี
13.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี ้ ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยมีวิธีการโอนหน่วยลงทุน ดังนี ้
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(1) ผูโ้ อนและผูร้ บั โอนจะต้องมายื่นคําขอโอนหน่วยลงทุนที่สาํ นักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผูร้ บั
โอนไม่ได้เป็ นผูใ้ ช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูร้ บั โอนจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบคําขอเปิ ดบัญชี
กองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน
(2) ในการโอนหน่วยลงทุน ผูโ้ อนซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต และผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ประเภทนิ ติ บุค คลจะต้อ งแสดงเอกสารสําคัญ ที่ แสดงถึงการทํานิ ติ กรรมในนามของนิ ติ บุค คลนั้น เช่ น
หนังสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนัน้ ต่อบริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(3) ผูโ้ อนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด
และหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบั ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะส่งมอบ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผโู้ อนและ
ผูร้ บั โอนไว้เป็ นหลักฐาน
(4) ทัง้ นี ้ สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการโอนหน่วย
ลงทุนของผูโ้ อนและผูร้ บั โอนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก
และจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์ แก่ผโู้ อนและผูร้ บั โอนภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั
ถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบั คําขอโอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที่กาํ หนด
13.4 ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ไม่ อ าจโอนหน่ ว ยลงทุน ให้แ ก่ ค นสหรัฐ อเมริก า (US Person) ดังนั้น บริษั ท จัด การจะไม่ รับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนหากการโอนนัน้ เป็ นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่ US Person
13.5 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
กระทําตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการ ข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
(2) ในกรณีท่บี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
หรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั
คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็ น กรณี กองทุนรวมที่ มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิ ด
ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับ คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็ มตาม
จํานวนที่ถืออยู่
13.6 สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะได้รบั เงินคืนและ/หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน หากกองทุนต้องเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะ
จัด ให้มี ผู้ช ํา ระบัญ ชี ท่ี ส าํ นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็ น ชอบเป็ น ผู้ช ํา ระบัญ ชี โดยจะได้ด ํา เนิ น การตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุในข้อ 23 “การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน” ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุน
และบริษัทจัดการกองทุนรวม
13.7 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
(1) สิทธิในการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดําเนินการบริหารจัดการ
กองทุนภายใต้การดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัท จัดการจะต้องบริหารจัดการ และปฏิบัติตาม
รายละเอียดโครงการจัดการที่ได้รบั อนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามข้อผูกพันระหว่าง
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ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนและบริษั ทจัดการอย่างเคร่งครัด ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่จาํ เป็ นต้องติดตามด้วย
ตนเองตลอดเวลา และไม่จาํ เป็ นต้องมีการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อการใด ๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน (แล้วแต่กรณี ) จะ
เห็นสมควร
(2) สิทธิในการได้รบั ชําระค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รบั ชําระค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณี
ที่กองทุนไม่สามารถชําระค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ตามที่กาํ หนดในข้อ 9 “การชําระ
ค่ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน” ในส่วนรายละเอียดโครงการ
จัดการ
13.8 อื่น ๆ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ท่ไี ด้รบั การ
แต่งตัง้ จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของ
ทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน
เงินทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14.

การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูส้ ่ ังซือ้ หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งใน
กรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
บันทึกชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหล่านัน้ เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และจะถือเอา
บุคคลที่มีช่ือแรกใน“แบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน” เป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หาก
ผูส้ ่งั ซือ้ ประสงค์เป็ นอย่างอืน่ บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทุกรายหลังจาก
สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรกและทุกครัง้ ที่มีการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เมื่อรายการขาย
และรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนสมบูรณ์ เพื่อเป็ นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน นายทะเบียน
หน่ วยลงทุน จะจัดส่ งหนังสื อรับ รองสิ ท ธิ ในหน่ วยลงทุน พร้อมใบยื น ยัน /ใบเสร็จรับ เงิน/ใบกํากับ ภาษี
(ถ้ามี) ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณี ยห์ รือให้ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ น
ผูม้ อบให้ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรือภายใน 5
วันทําการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันคํานวณราคาซือ้ ขายหน่วยลงทุน
(3) นายทะเบี ย นหน่ วยลงทุน และ/หรือ บริษั ท จัด การจะถื อเอายอดคงเหลื อ ของหน่ วยลงทุน ที่ ป รากฎใน
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็ นรายการที่เป็ นปั จจุบนั และถูกต้อง
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หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ได้รบั หนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เฉพาะในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วย
ลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนําไปใช้เป็ นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบัน
การเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทัง้ นี ้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร
เท่านัน้ โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
(4.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกรอกคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(4.2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยื่นคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน
ต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการข้อ 15. “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(4.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุน แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามจํานวนหน่วย
ลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนกรอกในคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน สําหรับกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนกรอก
จํานวนหน่วยลงทุนในคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในรายการ
ที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบ
หน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนัน้
(4.4) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน จะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบุช่ือผูถ้ ือหน่วยลงทุน และในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือ ใช้เครื่อ งจัก รประทับ หรือ โดยวิธีอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายว่ าด้วยหลัก ทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทาํ ได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
(4.5) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อโอนหน่วยลงทุนนัน้ เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รบั การ
ปรับปรุงรายการให้เป็ นปั จจุบนั อย่างน้อยเป็ นรายไตรมาส โดยทางไปรษณียใ์ ห้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่ือ
ปรากฏในทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกล่าว
(6) บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
จากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญ าต โดยบริษั ท จัด การจะแจ้งให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุน ทุกรายทราบและจะติ ด
ประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการและ ณ
สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อา้ งอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนจําเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุน
มอบให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
15.

กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ไม่มี
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16.

วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชําระหนีห้ รือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชําระหนีไ้ ด้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นทัง้ ที่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารแห่งหนี ้
หรือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ้ ดังนี ้
16.1 กรณีท่ีบริษัทจัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์
เป็ นผูม้ ีสิทธิในเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี ้
16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้ บริษัทจัดการจะไม่นาํ ทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี ้ มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่าย
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนีใ้ นโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนเป็ นสําคัญ เว้นแต่กรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระ
หนีต้ กลงรับชําระหนีด้ ว้ ยทรัพ ย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษั ท
จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี ้ บริษัทจัดการอาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนัน้ ได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะ
จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหารทรัพย์สินนัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะเฉลี่ย
เงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้จากการรับชําระหนีค้ ืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สทุ ธินนั้ ภายใน
45 วัน นับ ตั้ง แต่ วัน ถัด จากวัน ที่ มี เงิน ได้สุท ธิ และจะแจ้ง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การเฉลี่ ย เงิน คื น ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบั
ชําระหนีต้ ามตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามความในข้อ
16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี ้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผล
และความจําเป็ นในการรับชําระหนี ้
16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้ บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนัน้ เพื่อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี ้
(1) กรณี เป็ น ทรัพ ย์สิ น ประเภทที่ ก องทุน รวมสามารถลงทุน ในหรือ มี ไว้ได้ บริษั ท จัด การอาจมี ไว้ซ่ึง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
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(2) กรณี เป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ น
สําคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
16.3 กรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ ด้ บริษัทจัดการ
จะดําเนินการให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตรา
สารแห่งหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ ด้ เป็ นผูม้ ีสิทธิในเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ ได้
จากการรับชําระหนีก้ ็ได้ ในการดําเนินงานดังกล่าวบริษทั จัดการไม่ตอ้ งนําตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้อง นัน้ มา
รวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
เงือ่ นไขเพิ่มเติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่
ได้จากการรับชําระหนีไ้ ม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงิน
ได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนีด้ งั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้ นี ้ หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนีจ้ นครบถ้วนแล้ว
และปรากฏว่าเงินได้สทุ ธินนั้ ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สทุ ธิดงั กล่าว
มารวมคํานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้
16.4 วิธีการชําระค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
กรณี บ ริษั ท จัด การไม่ ส ามารถชําระค่ า ขายคื น หน่ วยลงทุน เป็ น เงิ น และจะชํา ระค่ าขายคื น หน่ ว ยลงทุน เป็ น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะต้องได้รบั มติพิเศษให้ชาํ ระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อ
ตามทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กาํ หนด เท่านัน้
17.

การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษั ท จัด การกองทุ น รวมมี ห น้า ที่ จัด ให้มี ท ะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ตามหลัก เกณฑ์ท่ี อ อกตามมาตรา 125(5) แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้ การให้สิทธิหรือการจํากัด
สิทธิใดๆ แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
หรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนินการตามอํานาจหน้าที่แล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ใน
กรณีดงั นี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง ตามที่กาํ หนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอน
หน่วยลงทุนจะทําให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กาํ หนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวมเว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี ้
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1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ น
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่จดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของ
กองทุน
18.

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน :
หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่

19.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนินการไปตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง
เห็นชอบให้ดาํ เนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ดาํ เนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ท่กี าํ หนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินน้ั เสีย
ไป
ในกรณีท่ีเป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รบั มติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
การขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนที่กาํ หนด
ไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กาํ หนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กาํ หนดในประกาศนีแ้ ล้ว ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนีด้ ว้ ย
(1) ในกรณีท่ีเป็ นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีท่ีเป็ นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีท่ีเป็ นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ
ของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20.

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กาํ หนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เป็ นไป
ตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ท่ีออกโดย
อาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
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(ข) ข้อ กํา หนดเกี่ ย วกั บ การชํา ระค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ น หลัก ทรัพ ย์ห รื อ ทรัพ ย์สิ น อื่ น ตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.19/2554 กรณีกองทุน
รวมมีประกัน และข้อกําหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเสีย
ผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยไม่
ต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รบั มติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเป็ นหรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
จัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
บริษัทจัดการจะจัดให้มีขอ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทาํ การและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและความจําเป็ นให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนพร้อมกับการ
ส่งรายงานประจําปี ของกองทุนรวม
21.

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี

22.

การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงือ่ นไขในการเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณีดงั ต่อไปนี ้
22.1.1 จํานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
22.1.2 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจากบริษัทจัดการกระทําการหรือ
งดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตน
22.1.3 เมื่อได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้
แล้วทัง้ หมดของกองทุน
22.1.4 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถจัดการกองทุนให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนที่กาํ หนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุนเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน
22.1.5 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมตั ิให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนั
ควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตัง้ จัดการ หรือใช้กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการ
ลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือ
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ธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสํานักงานได้ดาํ เนินการแจ้งให้บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องทําการชีแ้ จง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีท่ีไม่มีการชีแ้ จง หรือชีแ้ จงแล้วแต่
ไม่อาจพิสูจน์หรือทําให้เชื่อได้ว่าการจัดตัง้ กองทุนรวมเป็ นการจัดตัง้ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไปอย่าง
แท้จริง และสํานักงานสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแก้ไข หรือดําเนินการใดๆ และบริษัทจัดการ
กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการตามที่สาํ นักงานสั่งได้ หรือดําเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทําให้กองทุน
รวมเป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไปอย่างแท้จริง
22.1.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว
หากเป็ นกรณีท่ี
(1) ผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ตลาดมี
ความผันผวนอย่างรุนแรง เป็ นต้น
(2) กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินรับอนุญาตให้นาํ เงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศ ทําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศตามวัตถุประสงค์โครงการ
(3) กรณี ท่ี ไม่ ส ามารถลงทุ น ในกองทุ น หลัก ได้ห รือ ไม่ ส ามารถสรรหา และ/หรื อ ลงทุ น ในกองทุน รวม
ต่างประเทศ ใด ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
กับของโครงการได้อย่างเหมาะสม
(4) กรณี ท่ีกองทุนรวมมีจาํ นวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
22.1.7 ในกรณีท่ีบริษทั จัดการได้รบั คําสั่งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสั่งศาล คําสั่งอนุญาโตตุลาการ
22.2 การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
เว้นแต่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กําหนด หรือ
สั่งการเป็ นประการอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี ้
22.2.1 กรณีท่ีบริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
กรณีท่ีทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี ้
(1) แจ้งเป็ นหนังสือให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ และสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบ ก่อนวันเลิกกองทุน
รวมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนและผูล้ งทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือ
ทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกาํ หนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิน้
ก่อนวันเลิกกองทุน
22.2.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
กรณีท่ีไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี ้
(1) ยุติการรับคําสั่งซือ้ และคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1
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(2) แจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบีย น
รวมทั้งแจ้งเป็ นหนังสือให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั้งนี ้
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์
ตามข้อ 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทําได้เพื่อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใน
10 วันทําการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1 และเมื่อได้ดาํ เนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
แล้วให้ถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนัน้
23.

การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าํ ระบัญชีท่สี าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อ
ดําเนินการรวบรวมทรัพย์สิน จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระหนีส้ ิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม รวมทัง้
กระทําการอื่นใดตามที่จาํ เป็ นเพื่อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผูช้ าํ ระบัญชีจะ
ดําเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิคงเหลือตามสัดส่วนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ เมื่อได้ชาํ ระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าํ ระ
บัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว
หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผูช้ าํ ระบัญชีจะจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณี ท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํ เนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของ
บริษัทจัดการเป็ นภูมิลาํ เนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ตี อ้ งมีการวางทรัพย์
โครงการจั ด การกองทุ น รวมที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากสํา นั ก งาน หรื อ ผ่ า นการแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษั ท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

ข้อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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