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หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 

กองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้เอฟไอเอฟ 

  Manulife Strength-Asian Small Cap Equity FIF  
(MS-ASIAN SM) 

 

 

 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 10 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ระดบัความเสี่ยงของกองทนุ : ระดับ 6 เส่ียงสูง 

 

 เน่ืองจากกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้เอฟไอเอฟ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่ง

กองทนุรวมต่างประเทศดงักล่าวลงทนุในประเทศท่ีอยู่ในภมูิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก จึงมีความเส่ียงของกลุ่มประเทศท่ีกองทนุไปลงทุน 

(Country Risk) เช่น การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมหรือข้อจาํกัดอ่ืนๆ เก่ียวกับการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาของ

หลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีกองทนุพิจารณาลงทนุได ้

 โดยปกติกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้เอฟไอเอฟ และกองทุน Manulife Global Fund-Asian Small Cap 

Equity Fund (Share Class I) (กองทุนหลกั) จะไม่ใชเ้คร่ืองมือป้องกันความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ จึงอาจมีความ

เส่ียงสงูจากอตัราแลกเปล่ียนเงนิจากการท่ีกองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตรง็ค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้เอฟไอเอฟ นาํเงินบาทไปลงทนุในหน่วย

ลงทนุในสกลุเงินดอลลารส์หรฐัฯ และกองทนุหลกันาํเงินดอลลารส์หรฐัฯ ไปลงทนุในหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นสกลุเงินของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค

เอเชีย และ/หรือแปซิฟิก ตามแต่ละประเทศท่ีไปลงทนุ ซึ่งอาจทาํใหผู้ล้งทนุไดร้บัเงินตน้คืนตํ่ากว่าเงินลงทนุเริ่มแรกได ้ทัง้นี ้ในบางช่วงเวลา 

กองทุนอาจใชเ้คร่ืองมือป้องกันความเส่ียงดงักล่าวโดยขึน้อยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีตน้ทุนสาํหรบัการทาํธุรกรรมป้องกัน

ความเส่ียง โดยทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุท่ีเพ่ิมขึน้ได ้

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป  

อิควิตี ้เอฟไอเอฟ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดขึน้จากการลงทนุดงักล่าวได ้

 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืน

หน่วยลงทนุไดต้ามท่ีมีคาํสั่งไว ้

 เน่ืองจากกองทุนนีล้งทุนในต่างประเทศจึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณท่ี์ไม่ปกติ ทาํ

ใหก้องทนุไม่สามารถนาํเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลใหผู้ล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุตามปกติ 

 ผูล้งทุนสามารถลงทุนในกองทนุนีใ้นรูปแบบของกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได ้โดยผูล้งทุนควรติดต่อบริษัทประกัน

ชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งและศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุก่อนการตดัสินใจลงทนุ 

 ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนใหเ้ขา้ใจและควรเก็บหนงัสือชีช้วนไวเ้ป็นขอ้มลูเพ่ือใชอ้า้งอิงในอนาคต และผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลู

และทาํความเข้าใจเก่ียวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรพัยท่ี์จะลงทุน” “อัตราส่วนการลงทุน” “ความเส่ียงในการลงทุนของ

กองทุนรวม” และ “คาํเตือน/ขอ้แนะนาํ” ในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั และ/หรือในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการโดยละเอียด 

และเมื่อมขีอ้สงสยัใหส้อบถามผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 
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 บรษิัทจดัการมวีตัถปุระสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนกบัหรือเพ่ือประโยชนแ์ก่ 1) พลเมืองหรือผูม้ีสญัชาติอเมริกนัหรือ ผูม้ี

ถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มี

หนังสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมริกาหรือผูถื้อ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรฐัอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือหา้ง

หุน้ส่วน เป็นตน้ ซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรฐับาล

สหรฐัอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรฐัอเมริกา 4) ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มลูหรือส่งคาํสั่งเก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ 

หรือชาํระ/รบัชาํระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถึงผูล้งทุนท่ีใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์

หรือทรพัยสิ์นของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกาในการดาํเนินการดงักล่าว 5) กองทรพัยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคล

ดงักล่าวตามขอ้ 1-4 

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มสาํหรบั  

ผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
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ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม  รวมถึงผลตอบแทนทีผู่้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน 
 

ชื่อโครงการการจัดการ กองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้เอฟไอเอฟ 

ชื่อโครงการการจัดการ (อังกฤษ) Manulife Strength-Asian Small Cap Equity FIF 

ชื่อย่อ MS-ASIAN SM 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน  

ประเภทรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทนุ กองทุนเนน้ลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดียวเฉล่ียในรอบ
ปีบัญชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน คือ Manulife Global 
Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) (กองทุนหลกั) ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้
และซือ้ขายในประเทศลักเซมเบิรก์ ซึ่งอยู่ภายใตก้ารกาํกับดูแลของหน่วยงานกาํกับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนหลักดังกล่าวบริหาร
จัดการโดย Manulife Investment Management (Hong Kong) Ltd. ซึ่งกองทุนหลักนี้มี
นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทนุ โดยกระจายการลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัยข์องบริษัทท่ี
มีมลูค่าตลาดขนาดเล็กในภมูิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก   

สาํหรับการลงทุนส่วนท่ีเหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพยห์รือ
ทรพัยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด
หรือเห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้ทัง้ในและต่างประเทศ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class ประเภทอ่ืนๆ และ/
หรือสกุลเงินอ่ืนใด หากมีการเปล่ียนแปลงโดยกองทุนหลกัในอนาคตตามความเหมาะสม 
เพ่ือประโยชนใ์นการดาํรงวตัถุประสงคข์องการบรหิารจดัการกองทนุใหเ้ป็นไปตามท่ีไดร้ะบุ
ในหนังสือชีช้วนนี ้ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทาํให้
ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสาํคัญโดยถือว่าไดร้บั
ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่งบริษัทจัดการจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนทราบโดยเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอ่ืนตามความ
เหมาะสม 

อายุโครงการ ไม่มีกาํหนดระยะเวลาสิน้สดุของโครงการ 

วันทีไ่ด้รับอนุมัติให้จดัตั้ง 

และจัดการกองทนุรวม 

18 กมุภาพนัธ ์2553 

วันทีจ่ดทะเบียนกองทนุรวม 31 มกราคม 2555 

ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงนิลงทุน ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนในรูปของกาํไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) จากการลงทนุหาก 
ผูล้งทนุขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ราคาท่ีสงูกว่าราคาท่ีซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เงินกาํไรดงักล่าวท่ี 
ผูล้งทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาไดร้บัจากการลงทุนในกองทุนรวมจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งเสีย
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 
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คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกับลักษณะทีส่าํคัญของกองทุน 

1. กองทุนมีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือ มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 

 กองทนุนีไ้ม่มกีารกาํหนดประเภทของผูล้งทนุ หรือไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

 8,600 ลา้นบาท และบรษิัทจดัการอาจยื่นขออนมุตัิเพ่ิมจาํนวนเงินทุนของกองทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายหลงัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทนุรวม โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมทีจ่ะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทนุลกัษณะใด และผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทุนรวมนีเ้ป็น

ระยะเวลาเท่าใด? 

 กองทนุรวมนีจ้ดัตัง้ขึน้เพ่ือใหเ้ป็นช่องทางในการกระจายการลงทนุของผูล้งทนุไปยงัต่างประเทศเพ่ือลดความเส่ียงจาก

การกระจุกตัวของการลงทุนในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวและเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารแห่งทนุในต่างประเทศ จึงเหมาะสมกับเงินลงทุนของผูล้งทุนในส่วนท่ีสามารถรบั

ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศได ้โดยสามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรบัความผนัผวนเป็นอย่างมากได ้

และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นประเภทตราสารแห่งทนุในต่างประเทศได ้

 เน่ืองจากเป็นกองทุนท่ีไม่กาํหนดอายุโครงการ ดังนั้นจึงไม่มีข้อจาํกัดเร่ืองระยะเวลา อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนควรวาง

แผนการลงทนุเป็นการลงทนุระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

4. ปัจจัยใดทีมี่ผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

 1. ความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทนุลงทนุ  

2.  การเพ่ิมขึน้หรือลดลงของมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมและกองทนุหลกัท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3.  ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

4.  ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทนุในต่างประเทศ 

5. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

 กองทนุนีม้ิไดเ้ป็นกองทนุรวมท่ีมีผูป้ระกนัเงินลงทนุ และมิไดเ้ป็นกองทนุคุม้ครองเงินตน้  

6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

7. การลงทุนในกองทุนรวมนีค้วรเปรียบเทยีบกับตัวชีว้ัด (Benchmark) ใด ?  

 ตัวชีว้ดัท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุน ไดแ้ก่ ดัชนี MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap Index 

อนัเป็นตวัชีว้ดั (benchmark) ท่ีกองทนุหลกัใชใ้นการวดัผลการดาํเนินงานในปัจจุบนั ซึ่งเป็นดชันีท่ีจดัทาํโดย Morgan 

Stanley Capital International Inc. โดยปรบัเทียบเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบรษิัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่

ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนท่ีกาํหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่าง

ชดัเจนถึงวนัท่ีมีการเปล่ียนตัวชีว้ัด คาํอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวชีว้ดัดังกล่าวผ่านการลง

ประกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้
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8. ท่านสามารถซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ด้หรือไม่? 

 ได ้ทั้งนี ้การซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีขอ้กาํหนดและวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ขาย

กองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม  ์โดยสามารถติดต่อขอรบัรายละเอียดของ

กรมธรรมไ์ดท่ี้บรษิัทประกนัชีวิตซึ่งเป็นตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

9. การลงทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) คืออะไร? 

 การลงทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน คือ การท่ีผูล้งทุนขอทาํประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต 

และบรษิัทประกนัชีวิตจะนาํเงินค่าเบีย้ประกันชีวิตส่วนหน่ึงหรือทัง้หมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามท่ีผูล้งทุนเลือกจาก

รายชื่อกองทนุรวมท่ีบริษัทประกันชีวิตกาํหนดไว ้โดยสดัส่วนของเงินค่าเบีย้ประกันชีวิตท่ีจะนาํไปลงทุนในกองทุนรวม

จะเป็นเท่าใดขึน้อยู่กับหลักเกณฑ ์และเงื่อนไขท่ีกาํหนดไวใ้นกรมธรรม ์ทั้งนี ้เงินค่าเบีย้ประกันชีวิตท่ีนาํไปลงทุนใน

กองทุนรวมอาจเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้หรือลดลงไดต้ลอดเวลาตามผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมท่ีผูล้งทุนเลือกไว ้

อน่ึง ผลการดาํเนินการจากการซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซือ้หน่วยลงทุน

ของกองทนุนีเ้พียงอย่างเดียว อนัเน่ืองมาจากการคิดค่าธรรมเนียมท่ีแตกต่างกนั 

10. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อ

หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้พียงอย่างเดียวอย่างไร? 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิประโยชนท่ี์แตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทนุปกติท่ีซือ้

หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่างเดียว ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขท่ีบรษิัทจดัการ และบรษิัทประกนัชีวิตกาํหนด ดงันี ้

1.  ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด

ทัง้สิน้ 

2.  ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธินาํหน่วยลงทนุไปจาํนาํเป็นหลกัประกนั 

3.  ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกนัภยัในการยกเลิกการทาํกรมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทนุภายใน

ระยะเวลา 15 วนั หลงัจากวนัท่ีไดร้บักรมธรรมจ์ากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผูด้าํเนินการ

ขายหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการในส่วนของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

4.  สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเมื่อซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต เน่ืองจากบรษิัทประกันชีวิตจะ

ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการรวบรวมและนาํส่งคาํสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทนุไปยงับริษัทจดัการในนามของบรษิัท

ประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อท่ีแทจ้ริงของผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การไดร้บัขอ้มลูกองทุน

อาจมีความล่าชา้กว่าไดร้บัจากบรษิัทจดัการโดยตรง เป็นตน้ 

5.  สิทธิในการรบัทราบการจดัสรรเบีย้ประกนัในการลงทนุในกองทนุรวม 

6.  สิทธิในการขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการจากตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

7.  สิทธิในการไดร้บัทราบรายชื่อของบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีรบัจดัการกองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกันชีวิตท่ีเสนอ

ขายโดยบรษิัทประกนัชีวิตนัน้ 

8.  สิทธิในการรับทราบข้อมูลเก่ียวกับชื่อ ท่ีอยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ท่ีอยู่ และเลข

ประจาํตวัของตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

9.  สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกับความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัคาํแนะนาํเพ่ือซือ้หน่วยลงทุน

นัน้ ตลอดจนรบัทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

10. สิทธิในการไดร้บัขอ้เท็จจริงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อการ

ตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ในขั้นตอนการดาํเนินการเพ่ือการควบ

กองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวม เป็นตน้ 

11. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ีตวัแทน

ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจไดร้บัจากการซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้การซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน 

เป็นตน้ 
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คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

1. กองทุนรวมนีมี้วิธีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

การสั่งซือ้หน่วยลงทุน 

 ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนต้องลงทุนเป็นจาํนวนเงนิขั้นตํ่า ดังนี ้

สาํหรับการลงทนุคร้ังแรก สาํหรับการลงทนุคร้ังถัดไป 

10,000.-บาท ไม่กาํหนด 

ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัลดมูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป 
มลูค่าขัน้ตํ่าของการสั่งขายคืน จาํนวนหน่วยลงทนุขัน้ตํ่าของการสั่งขายคืนและจาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้
ตํ่าได ้โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งนี ้บริษัท
จดัการจะประกาศใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัทาํการไว ้ณ ท่ีทาํการของบรษิัทจดัการหรือสถานท่ีติดต่อ
ของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

 ราคาของหน่วยลงทุนและจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะได้รับเม่ือมีการสั่งซือ้ 

ราคาขายหน่วยลงทนุท่ีใชใ้นการคาํนวณ  =    มลูค่าหน่วยลงทนุใชเ้พ่ือคาํนวณราคาขาย บวกดว้ย 
   ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  

จาํนวนหน่วยลงทนุท่ีจะไดร้บั =   จาํนวนเงินท่ีลงทนุ หารดว้ย ราคาขายหน่วยลงทนุ  
ณ สิน้วนัทาํรายการขายหน่วยลงทนุ 

 ช่องทางในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถติดต่อไดท่ี้บริษัทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยจะ
เปิดรบัคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุทุกวันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการถึง 15.30 น. 

วนัทาํการซือ้ขาย หมายถึง วันทาํการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทาํการของกองทุนหลัก และวันทาํการของ
ประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหรือชาํระราคาหลกัทรพัยข์องกองทนุหลกั   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะกาํหนดวนัท่ีมิใช่วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าวในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัและ
สงวนสิทธิท่ีจะกาํหนดวนัท่ีมิใชว่นัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ิมเติมใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ 
ท่ีทาํการทกุแห่งของบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนและในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

 วิธีการชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้ั่งซือ้สามารถชาํระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือดราฟต ์หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบรษิัทจดัการยอมรบั 
(ขึน้อยู่ท่ีบรษิัทจดัการหรือตวัแทนสนบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกาํหนด) โดยเช็คหรือดราฟตด์งักล่าวตอ้ง
ลงวนัท่ีสั่งซือ้ และขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนาม  

“บัญชีซือ้หน่วยลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์”  

 ชื่อธนาคาร ประเภทบัญช ี สาขา เลขทีบ่ัญช ี

1. บมจ.ธนาคารกรุงเทพ   กระแสรายวนั สยามสแควร ์ 152-3-11758-6 

2. บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์  กระแสรายวนั สยามสแควร ์ 038-3-08297-5 
3. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย   กระแสรายวนั สยามสแควร ์ 026-1-10268-4 

4. บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   กระแสรายวนั สยามสแควร ์ 123-0-04006-9 
5. บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต กระแสรายวนั สาํนกังานใหญ่ 001-1-54916-9 

6. บมจ.ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวนั ถนนศรีอยธุยา 013-6-11359-1 

7. บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน  กระแสรายวนั อโศก 000 313 000000 91 

8. บมจ.ธนาคารทิสโก ้ กระแสรายวนั สาํนกังานใหญ่ 0001-114-005056-7 
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หรือ  “SUB AFTER IPO FOR MAMT”  

ชื่อธนาคาร ประเภทบัญช ี สาขา เลขทีบ่ัญช ี

ธนาคารซิตีแ้บงก ์  กระแสรายวนั กรุงเทพมหานคร 0-800516-331 

หรือบญัชีเงินฝากอ่ืนใดท่ีบรษิัทจดัการกาํหนดใหเ้ป็นบญัชีท่ีรบัชาํระค่าซือ้หน่วยลงทนุในอนาคต ทัง้นีบ้รษิัทจดัการขอ

สงวนสิทธิท่ีจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มลูเก่ียวกับบญัชีท่ีรบัชาํระค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว โดยไม่ถือว่าปฏิบตัิผิดไป

จากรายละเอียดโครงการ และจะแสดงขอ้มลูท่ีเป็นปัจจบุนัในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม 

การชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงนิฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีไดร้บัอนมุตัิจากธนาคารใหใ้ชบ้รกิารคาํสั่งหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ สามารถชาํระเงินค่าซือ้หน่วย

ลงทนุโดยวิธีสั่งหกับญัชีเงินฝากได ้โดยธนาคารท่ีใหบ้รกิารไดแ้ก่  

• ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  • ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

• ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  • ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  

• ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)  • ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

• ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) • ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

และ/หรือธนาคารอ่ืนตามท่ีบริษัทจัดการกาํหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 
(www.manulife-asset.co.th) 

การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทําการถึง 15.30 น. โดยกรอก
รายละเอียดในคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน พรอ้มลงลายมือชื่อผูถื้อหน่วยลงทุน (โดยมีมลูค่าไม่ต ํ่ากว่ามูลค่าขัน้ตํ่าในการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน) ส่งมายังบริษัทจัดการดว้ยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย ์หรือทางอิเล็กทรอนิกสอ่ื์นๆ ท่ีบริษัทไดม้ีการ
พฒันาขึน้มาเพ่ือรองรบัการใหบ้รกิารแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัการแต่งตัง้
จากบรษิัทจดัการ 

วนัทาํการซือ้ขาย หมายถึง วนัทาํการตามปกติของบริษัทจดัการและวนัทาํการของกองทนุหลกั และวนัทาํการของประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหรือชาํระราคาหลกัทรพัยข์องกองทนุหลกั   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะกาํหนดวนัท่ีมิใช่วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าวในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัและสงวน
สิทธิท่ีจะกาํหนดวนัท่ีมิใช่วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ ท่ีทาํการ
ทกุแห่งของบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนและในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการคาํนวณราคารบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุได ้สาํหรบักรณีการส่งคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัเวลา 15.30 น. ใหถื้อว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํ
การซือ้ขายถดัไป 

2. กรณีใดทีบ่ริษัทจดัการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

 บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มี

สญัชาติอเมรกินัหรือผูม้ีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึ งผู้ ท่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ถือ  Green Card  

ท่ีออกโดยประเทศสหรฐัอเมริกา  2)  นิติบคุคล รวมถึงบรษิัทหรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว  3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรฐัอเมริกาทั้งในและนอก

ประเทศสหรฐัอเมรกิา  4)  ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มลูหรือส่งคาํสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบรษิัทจดัการ หรือชาํระ/

รบัชาํระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนท่ีใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแล

http://www.manulife-asset.co.th/
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ผลประโยชนห์รือทรพัยสิ์นของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีตั้งอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกาในการดาํเนินการดังกล่าว  5) กอง

ทรพัยสิ์นของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามขอ้ 1-4 

บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้มสาํหรบัผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

3. กองทุนรวมนี้มีข้อกาํหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน

หน่วยลงทุนตามคาํสั่งทีรั่บไว้แล้ว และการหยุดรับคาํสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

 การเลื่อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดม้ีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้ 

(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดังต่อไปนี ้โดยไดร้บั
ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก)  มีเหตุจาํเป็นทาํให้ไม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตสุมผล หรือ 

(ข)  มีเหตุท่ีทาํใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตดุงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิัทจดัการ  

(2)  มีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยงัไม่ไดช้าํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการพบว่าราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์

ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคขึ์น้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่

รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง  

(3)  มีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลาท่ีบรษิทัจดัการพบวา่ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูล

ผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้
คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคขึ์น้ไป และคิดเป็น

อตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง  

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บรษิัทจดัการอาจเล่ือน

ไดไ้ม่เกิน 10 วันทาํการนับตัง้แต่วันทาํการถัดจากวันท่ีมีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผันจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบรษิัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี ้ 

(1)  ประกาศการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและสถานท่ี
ติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดม้ีคาํสั่งขายคืน

หน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2)  แจง้การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทาํรายงานในเร่ืองดังกล่าว พรอ้มทั้งแสดง

เหตผุลและหลกัฐานการไดร้บัความเห็นชอบหรือการรบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงาน
การชดเชยราคาจากผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจ

มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์าํเนินการดงักล่าวแทนก็ได ้ 

(3)  ในระหว่างการเล่ือนกาํหนดการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน

ช่วงเวลาดงักล่าว บรษิัทจดัการจะตอ้งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุตามลาํดบัวนัท่ีส่งคาํสั่งขายคืนก่อนหลงั  
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 การไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งทีรั่บไว้แล้ว 

(1)  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืนหรือคาํสั่ง

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรืออาจหยุดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได ้
ในกรณีท่ีปรากฏเหตดุงัต่อไปนี ้

(1.1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(1.2)  บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัความ

เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก)  มีเหตุจาํเป็นทาํให้ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตสุมผล  

(ข)  ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค)  มีเหตจุาํเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ  

ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือ

คาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน
ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ไดไ้ม่เกินหน่ึงวนัทาํการ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1.3)  กองทุนรวมไดล้งทุนในหลักทรพัยห์รือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึน้ ซึ่ง
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทนุรวมอย่างมีนยัสาํคญั  

(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท่ี์กองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะใน
กรณีท่ีกองทนุรวมลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกินกว่ารอ้ยละสิบ 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม  

(ข)  มีเหตกุารณท่ี์ทาํใหไ้มส่ามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอน

เงินออกจากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรือ  

(ค)  มีเหตุท่ีทาํใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลา

ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์
เห็นชอบดว้ยแลว้  

(1.4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุแก่ผูล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงัต่อไปนี ้ 

(ก)  บรษิัทจดัการมีเหตคุวรสงสยัว่าผูล้งทนุรายนัน้ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปนี ้ 

(1)  การกระทาํท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

(2)  การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่ผูก้่อการรา้ย หรือ  

(3)  การกระทาํท่ีเป็นการปฏิบตัิตามคาํสั่งเก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบคุคลผูม้ีอาํนาจ
ตามกฎหมาย   

(ข)  บริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกูคา้ได้
ในสาระสาํคญั  

(1.5)  อยู่ในระหว่างดาํเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจัดการรายอ่ืนเขา้บริหารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการ
ของตนอันเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการรายเดิมไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้าม

ประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบ
ธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทนุส่วนบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้

หลักทรพัยแ์ละการจดัจาํหน่ายหลักทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ัดการเงินทุนสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ ซึ่งใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 3 วนัทาํการ  
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เมื่อปรากฏเหตตุามขา้งตน้ และบรษิัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขาย หรือไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
หรือหยดุรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

(1)  แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีคาํสั่งซือ้ หรือคาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่
ขาย หรือไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ (1)(1.1) (1.2) 

(1.3) หรือ (1.5) ขา้งตน้ บรษิัทจดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถึงการ
หยดุรบัคาํสั่งซือ้ หรือคาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนัดว้ย 

(2)  รายงานการไม่ขาย หรือไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือการหยุดรบัคาํสั่งซือ้หรือคาํสั่งขาย
คืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนเปิด

นัน้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

(3)  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือ

หยุดรับคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามขอ้ (1)(1.1) (1.2) (1.3) และ (1.5) 
ขา้งตน้ เกิน 1 วนัทาํการ บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี ้ก่อนการเปิดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือ

คาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

(ก) รายงานการเปิดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน

ของกองทนุเปิด ณ วนัทาํการสดุทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
วนัทาํการก่อนวนัเปิดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการ
เปิดขาย หรือรบัซือ้คืน หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้

ลงทนุทั่วไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใดๆ 
โดยพลนั  

(2)  บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ี
ไดร้บัมาแลว้ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชนย์ัง

ไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทนุท่ีไม่
ถกูตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของ

ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถกูตอ้ง โดยแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีคาํสั่งซือ้ หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ ใหท้ราบ
ถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืน และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถึงการหยุด

รบัคาํสั่งซือ้ หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3)  ในกรณีท่ีวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสาํนกังานไดป้ระกาศกาํหนดใหเ้ป็นวนัหยุด

ทาํการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ใหบ้ริษัทจัดการหยุดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน และคาํสั่งสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนสาํหรบัวนัดงักล่าว และตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้เก่ียวกบัการหยดุรบัคาํสั่งในกรณี

ดงักล่าวไม่นอ้ยกว่าหา้วนัทาํการก่อนถงึวนัหยดุทาํการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทาํ
การทกุแห่งของบรษิัทจดัการ รวมทัง้จดัใหม้ีประกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนุนการขาย

หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืนหรือคาํสั่ง

สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัมาแลว้ หรือหยดุรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการ
อาจหยดุคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได ้

 การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

เพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเพ่ือรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน

ของประเทศ หรือเพ่ือรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บรษิัทจดัการสามารถหยดุรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืนหรือ
คาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาท่ีสาํนกังานประกาศ ซึ่งไม่เกิน 20 วนัทาํ



 

กองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อคิวติี ้เอฟไอเอฟ                                                                           หนา้ 11 

การติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน 
หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได ้ 

4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

 ท่านสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดทุ้กวันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการถึง 15.30 น. โดย

กรอกรายละเอียดในคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนด พรอ้มเอกสาร

ประกอบการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการกาํหนด (ถา้มี) สาํหรบัทกุกองทนุท่ีเปิดบรกิารสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

และนาํส่งเอกสารดงักล่าวไดท่ี้บรษิัทจดัการหรือสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

วนัทาํการซือ้ขาย หมายถึง วันทาํการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทาํการของกองทุนหลัก และวันทาํการของ

ประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหรือชาํระราคาหลกัทรพัยข์องกองทนุหลกั   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะกาํหนดวนัท่ีมิใช่วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าวในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัและ

สงวนสิทธิท่ีจะกาํหนดวนัท่ีมิใชว่นัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ิมเติมใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ 

ท่ีทาํการทกุแห่งของบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนและในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งทาํตามขัน้ตอนการโอนหน่วยลงทุนและชาํระค่าธรรมเนียมการ

โอนตามท่ีบรษิัทจดัการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุกาํหนด 

 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม

สาํหรบัผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้ 

(1)  พลเมืองหรือผูม้ีสัญชาติอเมริกันหรือ ผูม้ีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา หรือท่ีประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิาหรือ

ผูถื้อ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา  

(2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถึง

สาขาของนิติบคุคลดงักล่าว  

(3)  หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา  

(4)  ผูล้งทนุซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มลูหรือส่งคาํสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบรษิัทจดัการ หรือชาํระ/รบัชาํระเงินเก่ียวกับ

หน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถึงผูล้งทุนท่ีใชต้ัวแทนหรือผูจ้ัดการ ผูดู้แลผลประโยชนห์รือ

ทรพัยสิ์นของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักล่าว  

(5)  กองทรพัยสิ์นของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามขอ้ (1)-(4) 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืนหน่วย

ลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

 บรษิัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คืนหน่วย

ลงทนุผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ : www.manulife-asset.co.th   

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงช่องทางการประกาศอ่ืนใดท่ีเหมาะสม โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ

ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 
 
 
 
 
 
 

http://www.manulife-asset.co.th/
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คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 

 นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายหลังจากสิน้สุด

ระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก และทุกครัง้ท่ีมีการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน เมื่อรายการขายและรบัซือ้คืนหน่วย

ลงทุนสมบูรณ ์เพ่ือเป็นการยืนยันจาํนวนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดัส่งหนังสือ

รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน พรอ้มใบยืนยนั/ใบเสรจ็รบัเงิน/ใบกาํกบัภาษี (ถา้มี) ใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์

หรือใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นผูม้อบให ้ภายใน 15 วันนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอ

ขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และภายใน 5 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงือ่นไขอย่างไร? 

 การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการ : ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดยีวกนัใดถือหน่วย

ลงทุนเกินขอ้จาํกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็นเจา้ของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถื้อ

หน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันัน้ในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงใน

สามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและ

หน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตาม

จาํนวนท่ีถืออยู่ 

3. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิ

ออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวม? 

 ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดท่ี้บรษิัทจดัการหรือ

เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ www.manulife-asset.co.th  

4. กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร? 

 ท่านสามารถนาํส่งขอ้รอ้งเรียนไดท่ี้ 

(1) บุคคลท่ีเป็นผู้ขายหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยท่านสามารถ

ตรวจสอบรายชื่อบคุคลท่ีเป็นผูข้ายหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัความเห็นชอบไดจ้ากเว็บไซต ์www.sec.or.th  

(2) ฝ่ายกาํกบัดแูลกิจการ (Compliance Department) ของบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั โทรศพัท ์(66) 2844-0123 กด 2 ตามลาํดบั 

(3)  สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  (SEC Help Center) โทรศพัท ์1207 

 กองทนุรวมไม่มีนโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.manulife-asset.co.th/
http://www.sec.or.th/
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คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกับบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564) 

 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

1. นายแอนโทนิโอ ฮาง ตทั ชาน กรรมการ 

2. นายจีช ูหลิว  กรรมการ 

3. นายสเุมธา ล่ิวเฉลิมวงศ ์ กรรมการ 

 รายชื่อกรรมการอิสระ 

- ไม่มี - 

 รายชื่อผู้บริหารของบริษัท  

1. นายไมเคิล รีด  ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

2. นายสเุมธา ล่ิวเฉลิมวงศ ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการลงทนุ 

3. นางสาวชชัฎดา เอกะหิตานนท ์ ประธานเจา้หนา้ท่ี สายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

4. นายจิรศกัดิ์ กีรติไพบลูย ์ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดแูลกิจการ 

5. นางสาวปานรดา โกจารยศ์รี ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายปฏิบตัิการ 

 จาํนวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

มีจาํนวน 14 กองทนุ (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564) 

 มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท 

5,471,259,980.94 บาท (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564) 

2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564) 

 ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายไมเคิล รีด ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสเุมธา ล่ิวเฉลิมวงศ ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการลงทนุ 

นายจิรศกัดิ์ กีรติไพบลูย ์ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดแูลกิจการ 

นายพีระสิษฐ์ ไตรรตันผ์ดงุผล ผูจ้ดัการกองทนุ ฝ่ายตราสารทนุ 

นายชตุิพนธ ์อศัวธีระเกียรติ์ เจา้หนา้ท่ี ฝ่ายกาํกบัดแูลกิจการ 
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3. รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
 

ลาํดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน หน้าทีค่วาม
รับผิดชอบ 

1  นายสเุมธา ลิ่วเฉลิมวงศ ์ -  ปริญญาโท (M.Phil)  
    สาขาเศรษฐศาสตร ์ 
    University of Oxford  
-  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ์
    (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) University 

of Melbourne 
-   ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร ์
    University of Melbourne 

 

มีประสบการณ์ในธุรกิจการจัดการกองทุนมากว่า 
10 ปี โดยลาํดบัตัง้แต่ปัจจบุนัไปถึงอดีต ดงันี ้
1. รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธาน

เจ้าหน้าท่ีสายงานการลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์ 
(ประเทศไทย) 

2. รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธาน
เจ้าหน้าท่ีการลงทุน บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน) 

3. Country Head ประจาํประเทศไทย  
บจก. เทมเพิลตนั แอสเซท แมเนจเมนท ์

บริหารทีมงาน 
สายงานการลงทนุ 

2 นายอุ่นฮง้ แซ่ลิม้ - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ (MBA) 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

มีประสบการณ์ในธุรกิจการจัดการกองทุนมากว่า 
10 ปี โดยลาํดบัตัง้แต่ปัจจบุนัไปถึงอดีต ดงันี ้
1. ผูจ้ดัการกองทุน บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) 
2. นกัจดัการลงทุนอาวุโส กองทนุประกนัสงัคม 
3. Head of Fund Management Unit, CS-Pension 

ฝ่ายบริหารกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ บจก. เอไอเอ 
(ประเทศไทย) 

บริหารกองทนุ 
ตราสารหนี ้

3  นายพีระสิษฐ์ ไตรรตันผ์ดงุผล -  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาการเงิน University of South 
Florida, USA  

-  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

มีประสบการณ์ในธุรกิจการจัดการกองทุนมากว่า 
5 ปี โดยลาํดบัตัง้แต่ปัจจบุนัไปถึงอดีต ดงันี ้
1. ผูจ้ดัการกองทุน บลจ. แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) 
2. ผู้ช่วยผู้อ ํานวยการอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี 

จาํกดั (มหาชน) 
3. นักวิเคราะหอ์าวุโส บจก. เทมเพิลตัน แอสเซท 

แมเนจเมนท ์
4. นกัวิเคราะห ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง ประเทศไทย 

บริหารกองทนุ 
ตราสารทนุ 

 

4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

รายชื่อ โทรศัพท ์

 ธนาคาร 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (ลกูคา้ Precious) 0-2111-1111 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) (Private Wealth) 0-2888-8811 

ธนาคารซิตีแ้บงก ์สาขากรุงเทพฯ 0-2081-0999 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1558 กด 9 

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 0-2633-6000 

 บริษัทหลักทรัพย ์(บล.) 

บรษิัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)  0-2231-3777, 0-2618-1000 

บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  0-2638-5500 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 0-2846-8689 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน)  0-2658-9500 

บรษิัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  0-2658-8888 
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รายชื่อ โทรศัพท ์

บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)  0-2659-7000 

บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  0-2658-6300 

บรษิัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน)  0-2305-9000 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  0-2635-1718 

บรษิัทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0-2648-1111 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 0-2949-1999 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั 0-2633-6000 กด 5 

 บริษัทหลักทรัพย ์(บล.) 

บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั  0-2680-1000 

บรษิัทหลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 0-2659-3456 

บรษิัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  0-2862-9999 

 บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน (บลจ.) 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชีย เวลท ์จาํกดั  0-2680-5033, 0-2680-5034 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน)  0-2660-6677 

 บริษัทหลักทรัพยน์ายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทุน (บลน.) 

บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จาํกดั 0-2026-5100 

บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธเ์มจิก จาํกดั  0-2861-5508 

หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิัทจดัการภายหลงั 

5. รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

โทรศพัท ์(66) 2296-5809, (66) 2296-4864 โทรสาร (66) 2283-1298 

  เวบ็ไซต:์ www.krungsri.com     

6. รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชนข์องกองทุน 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120   

โทรศพัท ์(66) 2296-2625, (66) 2296-3582 

นอกจากหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ท่ีตามกฎหมายใน

การรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 

7. รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนรวม 

 นางสาวสมใจ คณุปสตุ หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง หรือ นางสาวณรศิรา ไชยสวุรรณ 
บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  
193/136-137 อาคารเลครชัดา ชัน้ 33 ถนนรชัดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์(66) 2264-9090  โทรสาร (66) 2264-0789-90  
 

http://www.krungsri.com/


 

กองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อคิวติี ้เอฟไอเอฟ                                                                           หนา้ 16 

คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกับช่องทางทีผู่้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับกองทุนรวม 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนผ่านช่องทางใด? 

 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
1788 ชัน้ 18 อาคารสิงห ์คอมเพล็กซ ์ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท:์  (66) 2844-0123  โทรสาร:  (66) 2056-9747  เว็บไซต ์: www.manulife-asset.co.th     

 

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน 

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้เอฟไอเอฟ เป็นกองทุนรวมประเภทขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน (กองทุน
เปิด) เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity  
Fund (Share Class I) (“กองทนุหลกั” หรือ Master Fund) ซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ในประเทศลกัเซมเบิรก์ โดยมีสดัส่วนการลงทนุเฉล่ีย
ในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน โดยกองทุนหลกัมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ทัง้นี ้
มลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุอาจจะผนัผวนไดต้ลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทนุหลกัหรือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุและภาวะตลาด ณ 
ขณะนัน้และเกิดความเส่ียงจากการลงทุนได ้และเน่ืองจากกองทนุนีเ้ป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน แนวทางการบริหารจดัการลงทุนเพ่ือ
ลดความเส่ียงจะดาํเนินการโดยผูจ้ดัการกองทุนของกองทุนหลกัเป็นส่วนใหญ่ โดย บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) 
จาํกัด มีแนวทางในการบริหารความเส่ียงของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้เอฟไอเอฟ บางประการโดย
สามารถสรุปได ้ดงันี ้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ (Exchange Rate Risk) : 

เป็นความเส่ียงท่ีเกดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนหรือการเพ่ิมขึน้หรือลดลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินสกลุหน่ึงเมื่อเทียบ
กับเงินอีกสกุลหน่ึง เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักท่ีออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะทาํให้
ผลตอบแทนท่ีไดร้บัจากการลงทนุในต่างประเทศมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากตอ้งแลกเปล่ียนสกลุเงิน  

แนวทางการบรหิารเพ่ือลดความเส่ียง 

โดยปกติกองทุนจะไม่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใชเ้คร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสมกับสถานการณ ์เช่น สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ท่ี
มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปล่ียน โดยจะใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงินมหภาคเพ่ือบริหารความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน 

2. ความเสี่ยงทีเ่กิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (Market Risk) : 

เป็นความเส่ียงท่ีมาจากปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และกฎหมายของแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกัน ส่ิงเหล่านีเ้ป็น
ปัจจยัท่ีลว้นมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยห์รือตราสารของประเทศนัน้ ๆ ทัง้สิน้ 

แนวทางการบรหิารเพ่ือลดความเส่ียง 

บริษัทจัดการมีการพิจารณาการปรบัสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เงินสด และ/หรือตราสารหนี ้ใหอ้ยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสมซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามสภาวะตลาด 

3.     ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพยห์รือตราสาร (Liquidity Risk) : 

เน่ืองจากอาจจะมีหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีกองทนุหลกัลงทนุไวบ้างตวัท่ีมีโอกาสท่ีจะเกิดภาวะขาดสภาพคล่องได ้การขาดสภาพ
คล่องนั้นก็คือ การซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือตราสารนัน้ ๆ มีปรมิาณไม่มาก หรือในบางช่วงอาจจะขายหลักทรพัยห์รือตราสารนั้น
ไม่ได ้หรือไดใ้นราคาท่ีไม่เหมาะสม 

แนวทางการบรหิารเพ่ือลดความเส่ียง 

บรษิัทจดัการไดม้ีการคดัเลือกลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศท่ีมสีภาพคล่องสงู โดยสามารถทาํการซือ้ขายไดท้กุวนั
ทาํการ ซึ่งจะช่วยใหก้องทนุมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการรองรบัการขายคืนหน่วยลงทนุของผูล้งทนุภายในประเทศ 

 

http://www.manulife-asset.co.th/
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4.     ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาํระหนีข้องผู้ออกหลักทรัพยห์รือตราสารทีก่องทุนลงทุนไว้ (Credit Risk) : 

เป็นความเส่ียงท่ีเกดิจากผูอ้อกหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีกองทนุลงทนุไวป้ระสบปัญหาทางการเงนิจนไม่สามารถชาํระเงินตน้และ/
หรือดอกเบีย้ตามท่ีตกลงไว ้หรืออาจจะชาํระไม่ไดค้รบตามจาํนวนท่ีไดต้กลงไว ้

แนวทางการบรหิารเพ่ือลดความเส่ียง 

บริษัทจดัการมีการวิเคราะหใ์นเชิงลึกถึงความสามารถในการชาํระหนีข้องผูอ้อกตราสารท่ีจะลงทนุอย่างละเอียดถ่ีถว้นโดยจะมี
การกาํหนดอนัดบัความน่าเชื่อถือขัน้ตํ่าของตราสารท่ีสามารถลงทุนไดต้ามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด รวมทัง้มี
นโยบายการลงทนุในตราสารหนีอ้ย่างเครง่ครดั เช่นลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก 

5.      ความเสี่ยงจากการทาํสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ทีมี่ตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงนิ : 

โดยปกติการทาํสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเป็นการทาํธุรกรรมเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากการผนัผวนของ
ค่าเงิน ซึ่งกองทุนอาจเสียโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึน้ หากอตัราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงไม่เป็นไปตามท่ีกองทุน
คาดการณไ์ว ้และนอกจากนีก้องทุนยงัมีความเส่ียงจากการท่ีคู่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาท่ีไดต้ก
ลงไว ้

แนวทางการบรหิารเพ่ือลดความเส่ียง 

จากความเส่ียงตามขอ้ 1 บรษิัทจดัการอาจทาํสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจาก
การลงทุน (hedging) โดยบริษัทจัดการจะทาํการวิเคราะหแ์ละศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจและแนวโน้มอย่างละเอียดเพ่ือให้ได้
ประมาณการอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะทาํการป้องกันความเส่ียงท่ีอาจมีความใกลเ้คียงกับท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตมากท่ีสดุ และเพ่ือ
ลดความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาท่ีไดต้กลงไว้ของคู่สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยกองทุนจะเข้าทาํ
ธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินท่ีไดร้บัการจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือ 3 อันดับแรก จากสถาบนัจดัอันดบัท่ีไดร้บัการยอมรบั
จากสาํนกังาน ก.ล.ต.  

6.      ความเสี่ยงของประเทศทีก่องทุนไปลงทุน (Country Risk)  

เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม รวมถึงนโยบายการกาํกบัดแูลตลาดเงิน ตลาดทุน ขอ้จาํกัด 
กฎเกณฑแ์ละกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมทางการเงินของประเทศท่ีกองทนุไปลงทนุ ซึ่งอาจส่งผลใหก้องทนุอาจ
ไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัไว ้ทัง้นี ้กองทนุหลกัเนน้ลงทนุในตราสารหรือหลกัทรพัยใ์นภมูิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก ซึ่ง
บางประเทศเป็นกลุ่มประเทศเกดิใหม่ (Emerging Market) จึงอาจมีความเส่ียงดงันี ้

ความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ : เน่ืองจากประเทศในภูมิภาคเอเชียท่ีกองทุนลงทุนบางประเทศจัดอยู่ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ซึ่งมี
ฐานเศรษฐกิจท่ีตอ้งพ่ึงพิงการส่งออกไปยงัประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ ทั่วโลก ทาํใหอ้าจจะมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจโลก 
โดยอาจไดร้บัผลกระทบหากประเทศอุตสาหกรรมซึ่งเป็นตลาดส่งออกคู่คา้หลกัเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ประกอบกบัการ
กีดกนัทางการคา้ระหว่างประเทศท่ีทวีความรุนแรงมากขึน้  นอกจากนี ้ความผนัผวนของราคานํา้มนัและราคาสินคา้โภคภณัฑ ์
ตลอดจนการเคล่ือนยา้ยเงินทุนเขา้และไหลออกจากภูมิภาคเอเชียอย่างรวดเร็วอาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศเกิดใหม่เหล่านี ้ 

ความเส่ียงดา้นสงัคม : กลุ่มประเทศเกิดใหม่มกัมีความเหล่ือมลํา้ทางเศรษฐกิจและความไม่เท่าเทียมในรายไดข้องประชาชนใน
ประเทศค่อนขา้งสูงซึ่งอาจทาํใหเ้กิดความเหล่ือมลํา้ทางสงัคม ไม่ว่าจะเป็นดา้นการศึกษา อาชีพการงาน ฐานะการเงิน  การ
ครองชีพ ตลอดจนสวสัดิภาพและความมั่นคงทางสงัคม ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีรวดเร็วอาจจะนาํไปสู่
ความขัดแยง้ในสังคมอันเป็นสาเหตุหน่ึงของการเกิดปัญหาอาชญากรรมหรือการก่อเหตุความรุนแรงภายในประเทศได ้โดย
เหตกุารณเ์หล่านีม้กัจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนกัลงทนุและอาจส่งผลใหน้กัลงทนุชะลอการลงทนุหรือถอนเงินลงทนุได ้
อย่างไรก็ตาม รฐับาลของประเทศต่างๆโดยส่วนใหญ่ไดต้ระหนกัถึงปัญหาดงักล่าว โดยมีความพยายามในการลดความเหล่ือม
ลํา้ทางเศรษฐกิจและการแกไ้ขปัญหาดา้นการกระจายรายไดแ้ละความเจริญให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งมี
มาตรการต่างๆ ในการยกระดบัคุณภาพชีวิต ตลอดจนแผนงานเพ่ือพฒันาระบบสาธารณปูโภคอย่างทั่วถึง เพ่ือสรา้งความเสมอ
ภาค สวสัดิภาพและความมั่นคงทางสงัคมของประชากร 
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ความเส่ียงดา้นการเมือง : กลุ่มประเทศเกิดใหม่บางประเทศอาจมีเสถียรภาพทางการเมืองไม่มั่นคงมากนัก โดยอาจมีการ
เปล่ียนแปลงดา้นการเมืองหรือความขดัแยง้ทางการเมืองเกิดขึน้บ่อยครัง้ ซึ่งความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจส่งผลใหน้กัลงทุน
เกิดความกงัวลต่อความไม่ชดัเจนของแนวทางในการบริหารและพฒันาประเทศ รวมทัง้ความต่อเน่ืองในการดาํเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจและการคลงั ซึ่งเป็นอปุสรรคสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว จึงอาจทาํใหน้กั
ลงทนุขาดความเชื่อมั่นหรือถอนเงินลงทนุได ้

ทัง้นี ้ความเส่ียงดงักล่าว อาจส่งผลใหเ้กิดความผนัผวนของราคาตราสารท่ีกองทุนหลกัลงทุน สภาพคล่อง สภาวะตลาด อตัรา
เงินเฟ้อ และอตัราแลกเปล่ียนของสกุลเงินท่ีเก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการจะวิเคราะหแ์ละพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อความเส่ียงดงักล่าวอย่างถ่ีถว้นรอบคอบ ตลอดจนบริหารจดัการลงทนุดว้ยความระมดัระวงั โดยคาํนึงถึงประโยชน์
สงูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน 
 

ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามผู้ออกทรัพยส์ินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2. ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1   กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2.2   กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่ตํ่ากว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS  ไม่เกิน 10% (กรณีเป็นหน่วย CIS ต่างประเทศจะลงทุน
โดยเฉลี่ยรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่า 80% ของ NAV) 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะอย่าง
ใดอย่างหน่ึง ดงันี ้

4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุใน
ต่างประเทศหรือผูม้ีภาระผกูพนัมีภูมิลาํเนาอยู่

ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit rating แบบ national 
scale) 

5. ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้

5.1   เป็นตราสารหนี ้ท่ีผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

5.2.1   ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2   ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 

5.2.3   ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวนัชาํระหนี ้นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 397 
วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้

5.2.3.1   ธนาคารพาณิชย ์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

5.2.3.2   ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3   ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5.2.3.5   บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั  
5.2.3.6   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  
5.2.3.7   ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9   บริษัทหลกัทรพัย ์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย    

5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวนัชาํระหนีม้ากกว่า  397 วนั นบัแต่วนัท่ี
ลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2)  นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 
 benchmark + 5% 

6.  OTC Derivatives ท่ี คู่ สัญ ญ ามี  Credit rating อ ยู่ ใน ระดับ  Investment 
grade  

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)   10%  หรือ 
(2)   นํา้หนกัของทรพัยสิ์นใน benchmark + 5% 

7. ทรพัยส์ินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหต ุ:  ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสาร หรือคู่สญัญา แลว้แต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทนุรวม 
2. derivatives on organized exchange 
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ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) * 

1. การลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็น
คู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะ
สงูกว่า 
(1)   25% หรือ 
(2)   นํา้หนกัของทรพัยส์ินท่ีลงทุน ใน 

benchmark + 10%  

*หมายเหต ุ:  ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทนุรวม 
2. derivatives on organized exchange 

 

ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนทีค่าํนวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit) ** 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) ท่ีนิติ
บคุคลตามกฎหมายไทย  (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก   
ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี ้
1.1   ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2   ธนาคารพาณิชย ์
1.3   บริษัทเงินทนุ 
1.4   บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5   บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัย์สินท่ีกองทุนรวมไดร้บัโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เวน้แต่
เป็นกองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี 
ใหเ้ฉลี่ยตามรอบอายกุองทนุ 

2. ทรพัยส์ินดงันี ้

2.1   ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ ตั๋วสญัญาใชเ้งิน (P/N) ท่ีมีเงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่กองทนุได้
ดาํเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารได ้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนด 
หรือมีเงื่อนไขใหก้องทนุรวมสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.3   total SIP ตามขอ้ 4 ของส่วนนี ้แต่ไม่รวมถึงตราสารหนีท่ี้มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
2.3.1   มีลักษณะตาม 5.2 และ 5.5 ของข้อ 5 ในส่วนของ “อัตราส่วนการลงทุนท่ี

คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit)” 
2.3.2   มี credit rating อยู่ในระดบัตํ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating  

(ขอ้นีไ้ม่ใชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ีลงทนุใน B/E P/N 
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายุไม่เกินอายกุองทุน หรือรอบการลงทนุของ
กองทนุ หรือมีการลงทนุใน derivatives เพื่อใหท้รพัยส์ินดงักล่าวมีอายสุอดคลอ้งกบัอายุ
กองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หน่วย CIS ในประเทศ ทกุกองทุนรวมกันไม่เกิน 20% 

4. total SIP ซึ่งไดแ้ก่  
4.1 ทรพัยส์ินตามขอ้ 7 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือ

คู่สญัญา (single entity limit)   
4.2 ตราสารหนี้ ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือท่ีตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารตํ่ากว่า

อันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารท่ีไม่ได้รบัการ
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

 

5. Derivatives ดงันี ้ 

hedging limit : การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลดความเสี่ยง 

ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

**หมายเหต:ุ  สาํหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทนุ ไม่มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบั product limit 
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ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

1. ตราสารหนี ้ของผูอ้อกราย
ใดรายหน่ึง   
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้
ภาครฐัไทย หรือตราสาร
หนีภ้าครฐัต่างประเทศ) 
 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)* ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผย
ไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีล่าสดุ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินท่ีออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ.อาจนาํมลูค่าหนีส้ินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ไดโ้ดยข้อมูลหนีส้ินทาง
การเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทาง
การเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ** ใหใ้ชอ้ัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีข้องผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตรา
สารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 

1.2   ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดบัตํ่า
กว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจัดการของ บลจ. 
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่
กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ  

อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 

(1)  ธนาคารพาณิชย ์บรษัิทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรต์ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
(2)  ธนาคารออมสิน 
(3)  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
(4)  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
(5)  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
(6)  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
(7)  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  
(8)  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
(9)  บริษัทหลกัทรพัย ์
(10)  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
(11)  สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบับคุคลตาม (1) – (9) 

หมายเหตุ :  

*  หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวได้
จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ 
United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถึงกรณียงัไม่ครบกาํหนดการจดัทาํงบการเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 

2. หน่วย CIS ของกองทนุใด
กองทนุหน่ึง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทนุรวมหรือกองทนุ CIS ต่างประเทศท่ีออกหน่วยนัน้   

อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้ับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดังนีโ้ดยไดร้บัความเห็นชอบจาก
สาํนกังาน 

(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

ทัง้นี ้การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุน และอตัราส่วนการลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ย
การลงทนุของกองทนุ และ/หรือท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน(1) 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชตีั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2563 ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 

รายการทีเ่รียกเกบ็(2) 

ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิของกองทนุ(3) 

อัตราตาม
โครงการ 

%ต่อปีของ 
NAV 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2563 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2562 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2561 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด  

ทีป่ระมาณการได ้
 1.5134 1.5133 1.5125 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ(4) 1.8725 1.4118 1.4117 1.4110 

• ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 0.0642 0.0374 0.0374 0.0374 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 0.1070 0.0642 0.0642 0.0641 

• ค่าท่ีปรกึษาการลงทนุ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

• ค่าใชจ้่ายในการจดัใหม้ีผูป้ระกนั ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

• ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และ 

ส่งเสรมิการขายภาย 

    - ช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

    - หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

1.0700 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ทีป่ระมาณการไม่ได ้

 
0.0249 0.0273 0.0220 

• ค่าตรวจสอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจรงิ 0.0226 0.0220 0.0139 

• ค่าประกาศหนงัสือพิมพ ์/ ประกาศ NAV ตามท่ีจ่ายจรงิ - - 0.0055 

• ค่าจดัทาํ จดัพิมพ ์รายงานประจาํปี รายงาน 6 เดือน ฯลฯ ตามท่ีจ่ายจรงิ 0.0001 0.0002 0.0002 

• ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร ตามท่ีจ่ายจรงิ 0.0018 0.0042 0.0018 

• ค่าธรรมเนียมธนาคาร  ตามท่ีจ่ายจรงิ 0.0003 0.0008 0.0005 

• ค่าการโอนหลกัทรพัย ์ ตามท่ีจ่ายจรงิ 0.0001 0.0001 0.0001 

• ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ  ตามท่ีจ่ายจรงิ - - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยทัง้หมด (5) 3.2100 1.5383 1.5406 1.5345 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย ์(Trading Costs) ตามท่ีจ่ายจรงิ - - - 
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 ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

รายการทีเ่รียกเกบ็ (2) 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ 

อัตราตามโครงการ 

 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2563 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2562 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2561 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

-  กรณีซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียง 

   อย่างเดยีว (6) 

ไม่เกิน 1.50% ไม่เกิน 1.50% ไม่เกิน 1.50% ไม่เกิน 1.50% 

- กรณีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหน่วย 

   ลงทนุ (Unit-Link) 
ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน 

- กรณีซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียง 

   อย่างเดยีว 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

- กรณีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหน่วย 

   ลงทนุ (Unit-Link) 
ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 200 บาท 

ต่อรายการ 

ไม่เกิน 200 บาท 

ต่อรายการ 

ไม่เกิน 200 บาท 

ต่อรายการ 

ไม่เกิน 200 บาท 

ต่อรายการ 

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก ตามท่ีธนาคาร

พาณิชย ์

เรียกเก็บ 

ตามท่ีธนาคาร 

พาณิชยเ์รียกเก็บ 

ตามท่ีธนาคาร

พาณิชยเ์รียกเก็บ 

ตามท่ีธนาคาร

พาณิชยเ์รียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนรอ้ง

ขอให้นายทะเบียนดาํเนินการใดๆ ให้กรณี

พิเศษ 

ตามท่ีบรษิัทจดัการ

หรือ 

นายทะเบียนเรียกเก็บ 

ตามท่ีบรษิัท

จดัการหรือนาย

ทะเบียนเรียกเก็บ 

ตามท่ีบรษิัท

จดัการหรือนาย

ทะเบียนเรียกเก็บ 

ตามท่ีบรษิัท

จดัการหรือนาย

ทะเบียนเรียกเก็บ 

หมายเหต ุ: 

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยอาจเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย

ดงักลา่วไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

(2) เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว้ 

(3) % ต่อปีของมูลค่าทรพัยส์ินทัง้หมดหกัดว้ยมูลค่าหนีส้ินทั้งหมด ก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจัดการ ผูดู้แลผลประโยชน ์และนายทะเบียนหน่วย

ลงทนุ ณ วนัท่ีคาํนวณ 

(4) อน่ึง ค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทจัดการเรียกเก็บจากกองทุนบางส่วนจะไม่ก่อใหเ้กิดค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนซํา้ซอ้นจากการบริหารจัดการท่ี

เรียกเก็บโดยกองทุนหลัก เน่ืองจากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนหลักทั้งหมดท่ีจะเรียกเก็บจากกองทุนในปัจจุบันนั้น กองทุนหลักจะคืน

ค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนใหแ้ก่กองทุนเป็นรายเดือน (โดยคืนเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) ทั้งนี ้ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีส่วนท่ี

เหลือท่ีกองทนุหลกัเรียกเก็บจากกองทนุ เมื่อรวมกบัค่าธรรมเนียมการจดัการของบริษัทจดัการเองแลว้จะไม่เกินอตัรารอ้ยละ 1.8725 ต่อปี 

(5) ไม่รวมค่านายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 

(6) บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราท่ีไม่เท่ากัน ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถต่อรองอตัรา

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวได ้
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ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุ (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
ของรอบระยะเวลา ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2563 

-ไม่มี - 

หมายเหต:ุ กรณีกองทนุ Feeder Fund บรษิัทจดัการจะซือ้หรือไถถ่อนหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัสอดคลอ้งกบัการซือ้หรือไถ่ถอนหน่วย

ลงทนุของผูล้งทนุ 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงนิและการกอ่ภาระผูกพัน 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย ์

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ชื่อหลักทรัพย ์ จาํนวนหน่วย 
(พนัหน่วย) 

มูลค่าตามราคา
ตลาด 

(พนับาท) 

ร้อยละของ 
NAV 

พันธบตัร ตั๋วเงนิคลัง หรือพนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย       

          พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย       

               พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 44/91/63 15,000.00 14,993.08 2.09 

               พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 49/87/63 8,000.00 7,995.31 1.12 

เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรือธนาคารอืน่ทีมี่กฎหมาย

เฉพาะ 

จัดตั้งขึน้ 

      

          เงนิฝากออมทรัพย ์       

               ธนาคาร ซิตีแ้บงก ์เอ็น เอ   144.11 0.02 

ตราสารแห่งหนีท้ีบ่ริษทัจาํกดัเป็นผู้ออก    

ตราสารหนีภ้าคเอกชน    

หุน้กูร้ะยะสัน้ของบรษิัท ลีสซิง่ไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั ชดุท่ี 8 ครบ

กาํหนดไถถ่อน วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

6,000.00 5,985.86 0.84 

ตราสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนและใบสาํคัญแสดงสทิธทิีจ่ะ

ซือ้หน่วยลงทนุ 

      

     ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน       

               Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund 12,021.37 676,120.59 94.45 

เงนิฝากออมทรัพย ์       

          ธนาคารซติีแ้บงก ์เอ็น เอ กรุงเทพฯ   12,652.87 1.77 

สินทรัพยอ์ื่น และหนีส้นิอืน่       

          สินทรพัยอ่ื์น   2,540.29 0.35 

          หนีสิ้นอ่ืน   4,612.08 0.64 

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ 41,021.37 715,820.03 100.00 
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ีอ่อกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารทีเ่สนอขายในประเทศไทย 
 

รายงานสรุปจาํนวนเงนิลงทนุในตราสารแห่งหนี ้เงนิฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน 

ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด 

(บาท) 

%NAV 

(ก)  ตราสารภาครฐั ไดแ้ก่ ตั๋วแลกเงิน พนัธบตัรรฐับาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 

พนัธบตัร หรือตราสารแห่งหนีท่ี้กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

หรือกระทรวงการคลงั เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั หรือผูค้ ํา้ประกนั  

             22,988,124.25            3.22   

(ข)  ตราสารท่ีธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรือบรษิัทเงินทนุ
เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํา้ประกนั  

                 144,105.91              0.02 

(ค)  ตราสารท่ีมีบรษิัทท่ีไดร้บั rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก  
ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํา้ประกนั  

5,985,744.24 0.84 

(ง)  ตราสารท่ีมีบรษิัทท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบัท่ีตํ่ากวา่ investment  
grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํา้ประกนั  

- - 

สดัส่วนสงูสดุ (Upper Limit) ท่ีบรษิัทจดัการคาดว่าจะลงทนุในกลุ่ม  (ง)   15 %  NAV 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชือ่ถือของตราสารแห่งหนี ้เงนิฝาก หรือตราสารกึง่หนีก้ึง่ทุนทีก่องทนุลงทุนหรือมีไวท้กุตวัใน

พอรต์ 

 ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

ประเภท ผู้ออก ผู้คํา้ประกัน/ 

ผู้รับรอง/ 

ผู้สลักหลัง 

วันครบอายุ อันดับ

ความ 

น่าเชื่อถือ 

 

มูลค่าหน้าต๋ัว 

(บาท) 

มูลค่าตาม 

ราคาตลาด 

(บาท) 

พันธบตัร       

CB21204C  ธนาคารแห่งประเทศไทย  4 ก.พ. 64  15,000,000.0000 14,992,877.59 

CB21311B ธนาคารแห่งประเทศไทย  11 มี.ค. 64  8,000,000.0000 7,995,246.66 

หุน้กู ้       

 ICBCTL215 บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)  7 พ.ค. 64 AAA (tha) 6,000,000.0000 5,985,744.24 

เงนิฝากในธนาคาร

พาณิชย ์

      

 CITI-GOLD SAVING ธนาคารซิตีแ้บงก ์กรุงเทพฯ     144,105.91 

 CITI-SAVING-THB ธนาคารซิตีแ้บงก ์กรุงเทพฯ 

(บ/ช เพ่ือการดาํเนินงาน) 
    12,653,637.09 

รวม 41,771,611.49 
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คาํอธิบายการจัดอนัดับตราสารของสถาบนัการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

Tris Fitch Definition Notes 

การจัดอนัดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนีร้ะยะสั้น 

T1 F1 ผูอ้อกตราสารหนีม้ีสถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงินท่ี

แข็งแกรง่ในระดบัดีมาก มีสภาพคล่องท่ีดีมาก และนกัลงทนุจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับ

เครดิตในระดบัอ่ืน ผูอ้อกตราสารท่ีไดร้บัอนัดบัเครดิตในระดับ

ดงักล่าวซึ่งมีเคร่ืองหมาย "+" ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้น

การผิดนดัชาํระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้  

 

T2 F2 ผูอ้อกตราสารหนีม้ีสถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงินท่ี

แข็งแกร่งในระดบัดี และมีความสามารถในการชาํระหนีร้ะยะ

สัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ  

 

T3 F3 ผูอ้อกตราสารหนีม้คีวามสามารถในการชาํระหนีร้ะยะสัน้ใน

ระดบัท่ียอมรบัได ้

 

T4 B, C ผูอ้อกตราสารหนีม้คีวามสามารถในการชาํระหนีร้ะยะสัน้ท่ี 

ค่อนขา้งอ่อนแอ 

 

D D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชาํระหนี ้โดยผูอ้อกตราสารหนี้

ไม่สามารถชาํระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ไดต้ามกาํหนด 

 

การจัดอนัดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

AAA AAA(tha) ความน่าเชื่อถือสงูท่ีสดุ และมีความเส่ียงตํ่าท่ีสดุ กลุ่มตราสารหนี ้

ระดบัน่าลงทนุ 

 (Investment grade 

bonds) 

AA AA(tha) ความน่าเชื่อถือสงูมาก และมีความเส่ียงตํ่ามาก 

A A(tha) ความน่าเชื่อถือสงู และมีความเส่ียงตํ่า 

BBB BBB(tha) ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑพ์อใช ้

BB BB(tha) ความน่าเชื่อถือตํ่ากวา่ระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหนี ้

ระดบัเกง็กาํไร  

(Speculative grade 

bonds) 

B B(tha) ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑต์ํ่ามาก 

C CCC,CC,C (tha) มีความเส่ียงต่อการผิดนดัชาํระหนีส้งูสดุ 

D DDD,DD,D (tha) อยู่ในภาวะท่ีผิดนดัชาํระหนี ้
 

ทัง้ Tris Rating และ Fitch Ratings ไดใ้ชส้ญัลกัษณบ์วก (+) และลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิตขา้งตน้ เพ่ือใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพ

เครดิตท่ีนิยามเอาไวม้ากกว่าเล็กนอ้ย (+) และนอ้ยกว่าเล็กนอ้ย (-) ตามลาํดับ ส่วนกรณีของ Fitch Ratings จะไม่มีการใชส้ัญลกัษณ์

ต่อทา้ยสาํหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือ AAA (tha) และอนัดบัท่ีตํ่ากว่า CCC (tha) 

ทีม่า : สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย / www.trisrating.com / www.fitchrating.com 

 

 

 

 

  

http://www.trisrating.com/
http://www.fitchrating.com/
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ผลการดาํเนินงานย้อนหลัง (%)                                                                                 ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 
 

ผลการดาํเนินงานและดชันีชีว้ดัย้อนหลังตามปีปฏิทนิ 

 

หมายเหต:ุ  ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัของปี 2555 เริ่มตัง้แต่วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน (31 ม.ค. 55) ถึงวนัทาํการสดุทา้ยของปี

ปฏิทิน 
 

30/12/2563 มูลค่าทรัพยส์นิสุทธิของกองทนุ (บาท) มูลค่าหน่วยลงทนุ (บาท) 

MS-ASAIN SM 713,233,889.50 17.9285 
 

ชื่อกองทนุ /  

เกณฑม์าตรฐาน  

%ตามช่วงเวลา %ต่อปี 

ตั้งแต ่

ต้นปี 

3 

เดือน 

6 

เดือน 
1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทนุ 

(31 ม.ค. 55) 

MS-ASAIN SM 25.03 9.33 23.56 25.03 -1.52 2.62 N/A 6.83 

เกณฑม์าตรฐาน* 25.96 13.96 31.06 25.96 1.69 4.91 N/A 5.45 
Standard Deviation  
ของกองทนุ 

22.68 12.08 14.74 22.68 16.58 14.78 N/A 14.22 

Standard Deviation 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

23.75 11.11 12.99 23.75 16.37 14.13 N/A 13.13 

Maximum Drawdown^     MS-ASIAN SM 

ผลขาดทนุสงูสดุท่ีเกดิขึน้จรงิ 5 ปี  -39.64% 

^แสดงผลขาดทนุสะสมสงูสดุท่ีเกิดจากการลงทนุของกองทนุยอ้นหลงั 

ทีม่า :  Morningstar   

หมายเหต:ุ การนาํเสนอผลการดาํเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิในช่วงเวลาตํ่ากวา่ 1 ปี หา้มแปลงเป็นอตัราเฉล่ียต่อปี (Annualized Return) 

* MSCI AC Asia Pacific ex JP Small Cap Index เป็นดชันีท่ีจดัทาํขึน้โดย Morgan Stanley Capital International Inc. เพ่ือใชใ้น
การเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของการลงทุนในหลกัทรพัยข์องกลุ่มประเทศท่ีอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเวน้ประเทศญ่ีปุ่ น) 
ซึ่งประกอบดว้ยกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง นิวซีแลนดแ์ละสิงคโปร ์และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ไดแ้ก่ จีน 
อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์ไตห้วนัและไทย ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนและแสดงขอ้มลูดงักล่าวเป็นสกลุบาท 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคม

บรษิัทจดัการลงทนุ 

โปรดทาํความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน  ผลการดาํเนินงานในอดีต/ ผลการ
เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  การลงทนุใน
กองทนุรวมทีล่งทนุในต่างประเทศมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ซึ่งอาจทาํใหเ้กิดกาํไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นและอาจ
ไดร้บัเงนิคนืสูงกว่าหรือตํ่ากว่ามูลค่าเงนิลงทนุเร่ิมแรกได ้
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้เอฟไอเอฟ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตรง็ค ์
เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้เอฟไอเอฟ ทัง้นี ้ผลการดาํเนินงานของกองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตรง็ค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้เอฟไอเอฟ 
ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

• ในกรณีท่ีผูล้งทนุตอ้งการทราบขอ้มลูเพ่ิมเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไดท่ี้บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

• บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกัด อาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกัด เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกัด ลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะจดัใหม้ีระบบงานท่ีป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพ่ือใหเ้กิด
ความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผูล้งทนุสามารถขอดขูอ้มลูการลงทนุดงักล่าวไดท่ี้บรษิัทจดัการหรือสาํนกังาน ก.ล.ต. 

• ผูล้งทุนสามารถตรวจดขูอ้มลูท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดท่ี้สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• บรษิัทจดัการอนุญาตใหพ้นกังานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ท่ีสมาคม
บรษิัทจดัการลงทนุกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวใหบ้รษิัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบรษิัทจดัการจะสามารถกาํกับและดแูล
การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องพนกังานได ้

• ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดท่ี้ทาํการของบรษิัทจดัการหรือโดยผ่าน
เครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการ www.manulife-asset.co.th และผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิัท
จดัการ 

• ผูล้งทุนท่ีมีถิ่นท่ีอยู่ในต่างประเทศจะตอ้งเป็นผูร้บัภาระในเร่ืองของขอ้กาํหนด กฎระเบียบและภาษีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุนใน
หน่วยลงทนุของกองทนุเอง 

• หนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคัญนี ้เป็นเพียงการสรุปใจความสาํคัญของหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการเพ่ือความกระชับและ
เขา้ใจง่ายเท่านัน้ ผูล้งทนุจึงควรศึกษาหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญันี ้ประกอบกบัหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการดว้ย ทัง้นี ้ใน
การบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนท่ีไดร้บัการอนุมัติจากสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เท่านัน้ 

• บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอขอ้มลู เอกสาร หลกัฐาน
เพ่ิมเติมจากผูส้นใจสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับผู้ลงทุนตามคาํจาํกัดความของ
กฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอาํนาจกาํหนด ทัง้ก่อนและหรือภายหลงัการลงทนุในกองทนุไปแลว้ ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏิบัติหรือการ
ตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผูม้ีอาํนาจ ทัง้นี ้บริษัทจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนมีหนา้ท่ีตอ้งทาํ
ความรูจ้ักตัวตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนท์ราบลูกคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดยผูส้นใจสั่งซือ้
หน่วยลงทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนมีหนา้ท่ีแจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มูลเก่ียวกับการรูจ้ักตัวตนของลูกคา้ (KYC) และการ
พิสูจนท์ราบลูกคา้ (CDD) ใหบ้ริษัทจดัการและหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตัิของ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงินดงักล่าว บรษิัทจดัการและหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจาํเป็นตอ้งดาํเนินการ
ตามกฎหมายครอบคลมุทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใชบ้ริการใหม่ การทาํธุรกรรมของลกูคา้เดิม และการทบทวนขอ้มลูลกูคา้ใหเ้ป็นปัจจุบนั
เป็นระยะ ๆ รวมทัง้การดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีหน่วยงานผูม้ีอาํนาจกาํหนดแนวทาง 

• การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนกังานไดร้บัรองถึงความถูกตอ้ง
ของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมหรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

 

รวบรวมขึน้โดยใชข้อ้มลู ณ วนัท่ี 29 มิถนุายน 2564 

 

 

 

http://www.sec.or.th/
http://www.manulife-asset.co.th/
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ภาคผนวก 

ลักษณะทีส่าํคัญของกองทนุหลัก : 
 

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

อนุมัติจดทะเบียนจัดตั้ง ประเทศลกัเซมเบิรก์ 

ประเภท กองทนุเปิด 

อายุโครงการ ไม่กาํหนด 

วัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุน กองทนุมีเป้าหมายท่ีจะสรา้งมลูค่าเงินลงทนุใหเ้ติบโตในระยะยาวสาํหรบัผูท่ี้สามารถ

ลงทุนในระยะยาวและยอมรบัความผนัผวนของมลูค่าเงินลงทุนไดอ้ย่างมีนยัสาํคัญ 

โดยพอรต์การลงทนุจะยึดหลกัการกระจายการลงทนุอย่างนอ้ยรอ้ยละ 70 ของมลูค่า

ทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนและหลักทรพัย์ท่ีอ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทท่ีมี

มูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก โดยตราสารทุนและ

หลักทรพัยท่ี์อ้างอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุน้สามัญ หุน้บุริมสิทธิและใบสาํคัญ

แสดงสิทธิในผลประโยชนท่ี์เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิง 

กองทนุจะลงทนุเป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละกลยทุธก์ารลงทนุซึ่งอยู่ภายใตก้ฎหมาย

และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ทั้งนี ้ อาจจะลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึงหรือกลุ่ม

อุตสาหกรรม (sector) ใดกลุ่มอุตสาหกรรมหน่ึงโดยไม่จํากัดสัดส่วนของมูลค่า

ทรพัยสิ์นสทุธิ ดังนัน้ กองทุนอาจลงทนุมากกว่ารอ้ยละ 30 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

ในหลักทรัพย์ของผู้ออกท่ีอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย 

ไตห้วนัและฮ่องกง โดยอาจจะลงทนุในสกลุเงินใดก็ได ้ 

กองทุนอาจลงทุนตรงในหุน้จีน A-Shares ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์ซี่ยงไฮ ้

(SSE) หรือเสินเจิน้ผ่านโครงการเชื่อมโยงตลาดเซี่ยงไฮ-้ฮ่องกง (Shanghai-Hong 

Kong Stock Connect) ห รือ เ สิ น เจิ ้ น -ฮ่ อ ง ก ง  (Shenzhen-Hong Kong Stock 

Connect) (โดยรวมเรียกว่า “Stock Connect”) โดยกองทุนจะลงทุนในสัดส่วนไม่

เกินรอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุในหุน้จีน A-Shares  

ทัง้นี ้กองทุนจะไม่ลงทุนมากกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิในหลกัทรพัยท่ี์

ออกหรือรบัประกันโดยภาครฐัใดภาครฐัหน่ึง (รวมถึงรฐับาลท่ีเก่ียวขอ้ง หน่วยงาน

ภาครฐัหรือรฐับาลทอ้งถิ่น) ซึ่งมีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดบัท่ีสามารถ

ลงทนุได ้(เช่น ตํ่ากว่าอนัดบั Baa3 ของ Moody’s หรือ BBB- ของ S&P หรือ Fitch) 

วันทีจ่ัดตั้งกองทุน 31 มกราคม 2555 

สกุลเงนิ ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (US$) 

ขนาดกองทนุ 39.63 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 63) 

มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิต่อหน่วย 1.8739 เหรียญสหรฐัฯ (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 63) 

มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้คร้ังแรก ไม่กาํหนด 

มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้คร้ังถัดไป ไม่กาํหนด 

ราคาทีเ่สนอขายคร้ังแรก 1 ดอลล่ารส์หรฐัฯ 

มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งขายคืน ไม่กาํหนด 

วันทีเ่สนอขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทกุวนัทาํการ ภายในเวลา 13.00 น. ของประเทศลกัเซมเบิรก์ 

ผู้จัดจาํหน่ายทั่วไป Manulife Investment Management International Holdings Limited 
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ผู้จัดการกองทนุ Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited 

ผู้รับฝากทรัพยส์ิน ผู้บริหาร นายทะเบียน

กองทุน และตวัแทนการจ่ายเงนิ 

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch 

ผู้สอบบัญชีกองทุน PricewaterhouseCoopers Société Coopérative 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย : 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 

ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (Initial Sales Charge) ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Redemption Charge) ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Conversion Charge) ไม่เกิน 1% ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลคา่ทรัพยส์ินสุทธขิองกองทนุรวม) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)* 0.90%  

ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์น (Custodian) ประมาณ 0.003% ถงึ 0.40% ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขอ่ืนๆ 1 

ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิาร นายทะเบียนกองทนุและตวัแทนการจา่ยเงนิ 

(Administrator, Registrar, Listing Agent, Paying Agent and 

Transfer Agent) 

ไม่เกิน 0.5% ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเงื่อนไขอ่ืนๆ 2 

ค่าธรรมเนียมการปรบัมลูคา่หน่วยลงทนุ (Swing Pricing) สงูสดุไม่เกิน  2.00% ของ NAV ต่อหน่วย (NAV per Share) 3 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ (Other Expenses) ขึน้กบัเงื่อนไขตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 4 

แหล่งข้อมูล : อา้งอิงขอ้มลูใน Prospectus ของ Manulife Global Fund 

*หมายเหตุ: กองทุนหลกัไดม้ีการปรบัปรุงหนงัสือชีช้วน โดยลดค่าธรรมเนียมการจดัการจากเดิม ไม่เกิน 1.10% เป็น 0.90% ต่อปีของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 เป็นตน้ไป 

ในกรณีท่ีกองทุนหลกัมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการ ซึ่งบริษัทจดัการเห็นว่าไม่มีนยัสาํคญั บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ข

เพ่ิมเติมโครงการใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของกองทุนหลกัโดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และจะแจง้

ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
________________________________ 
1 

 กองทุนหลกัจะจ่ายค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์นโดยคาํนวณอา้งอิงกับทรพัยสิ์นสทุธิทัง้หมดของกองทนุหลกั ณ วันท่ีเกี่ยวขอ้งในแต่ละวนัและจะจ่ายในแต่ละเดือน 

ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นและกองทนุหลกัจะตกลงกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมเป็นครัง้คราวตามแต่อตัราของตลาดในประเทศลกัเซมเบิรก์ นอกจากนี ้ยงัมีค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือและ

เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์น ซึ่งกองทุนหลกัมีหน้าท่ีผูกพันค่าใชจ่้ายตามสมควรท่ีเกิดขึน้จากผูร้บัฝากทรพัยสิ์นหรือธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืนๆ ท่ี

เกี่ยวเน่ืองกับการเก็บรกัษาทรพัยสิ์นของกองทุน ทั้งนี ้ค่าธรรมเนียมผู้รบัฝากทรพัยสิ์นโดยปกติจะรวมถึงค่าธรรมเนียมในการเก็บรกัษาทรพัยสิ์น ค่าธรรมเนียมในการ

ดาํเนินการธุรกรรมบางประการของธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการเก็บรกัษาทรพัยสิ์นของกองทนุ ซึ่งค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ในส่วนนีท่ี้จะ

จ่ายใหก้บัผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในแต่ละรอบปีบญัชีนัน้จะเปิดเผยในรายงานประจาํปีของกองทนุหลกั 

ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นจะเป็นผูร้บัผิดชอบในค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายใด ๆ ของผูแ้ทนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ในเขตภมูิภาคอ่ืนๆ  

ทัง้นี ้กองทนุหลกัไดแ้ต่งตัง้ Citibank Europe plc (สาขาประเทศลกัเซมเบิรก์) เป็นผูร้บัฝากทรพัยสิ์น ตามสญัญาแต่งตัง้ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น ฉบบัวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2548 

(ซึ่งมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 16 ธันวาคม 2548) โดยผูร้บัฝากทรพัยสิ์นของกองทนุหลกัจะเป็นผูถ้ือเงินสด หลกัทรพัย ์และทรพัยสิ์นอ่ืน ๆ ของกองทนุหลกัในนามของกองทุน

หลกั ทัง้นี ้ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นโดยการอนุมัติของกองทุนหลกัอาจแต่งตัง้ธนาคารและสถาบนัการเงินแห่งอ่ืน ๆ ใหถ้ือสินทรพัยข์องกองทุนหลกัแทนตนเองได ้อน่ึง ผูร้บัฝาก

ทรพัยสิ์นเป็นบริษัทย่อย (subsidiary) ของ Citigroup Inc. 

ค่าธรรมเนียมผู้รบัฝากทรพัยสิ์นอาจมีอัตราแตกต่างกัน ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับตลาดท่ีสินทรพัยข์องกองทุนหลักถูกนาํไปลงทุนและรกัษาไว ้ซึ่งโดยทั่วไปแลว้จะมีอัตราตั้งแต่ 

0.003% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนท่ีกองทนุหลกัมีอยู่ในตลาดท่ีพฒันาแลว้ (developed market) ถึง 0.40% ของมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุท่ีกองทนุหลกัมี

อยู่ในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) ทัง้นี ้อัตราค่าธรรมเนียมดงักล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมในการดาํเนินการธุรกรรมบางประการ (transaction charges) ค่าใชจ่้าย

ตามสมควร (reasonable disbursement) และค่าใชจ่้ายตามจริง (out-of-pocket)  
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ค่าธรรมเนียมการชาํระเงินหรือส่งมอบในแต่ละธุรกรรม (settlement charges) คิดโดยคาํนวณจากธุรกรรมแต่ละธุรกรรมเป็นคราว ๆ ไป ซึ่งอาจจะแตกต่างกนั ทัง้นี ้ขึน้อยู่

กับประเทศท่ีหลกัทรพัยน์ัน้ถูกส่งมอบหรือมีการชาํระหนี ้โดยค่าธรรมเนียมดงักล่าวนี ้จะมีอัตราตัง้แต่ 6 ดอลลารส์หรฐัต่อธุรกรรมในตลาดท่ีพัฒนาแลว้ (developed 

market) ถึง 130 ดอลลารส์หรฐัต่อธุรกรรมในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) 

2 
กองทนุหลกัจะจ่ายค่าธรรมเนียมใหก้บัตวัแทนการจ่ายเงินในอตัราท่ีตกลงกนัระหว่างคู่สญัญา ตลอดจนค่าใชจ่้ายตามจริง (out-of-pocket) ท่ีเกิดขึน้ในการดาํเนินงานใน

หนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาตามสมควร 

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผูบ้ริหาร นายทะเบียนกองทุน ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตวัแทนการจ่ายเงินและตวัแทนการโอนหน่วยลงทุน

เป็นไปตามท่ีปรากฎดา้นล่างนี ้ 

ภายใตส้ญัญาบริการบรหิารกองทุนหลกั ฉบบัวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึ่งมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 16 ธันวาคม 2548)กองทนุหลกัแต่งตัง้ Citibank Europe plc (สาขา

ประเทศลกัเซมเบิรก์) เป็นผูบ้ริหาร นายทะเบียนกองทุน ตวัแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตวัแทนจ่ายเงินและตัวแทนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัโดย Citibank 

Europe plc (สาขาประเทศลกัเซมเบิรก์) เป็นผูด้าํเนินการจอง การรบัซือ้คืน การสบัเปล่ียน และการโอนหน่วยลงทนุ รวมถึง ลงทะเบียนธุรกรรมดงักล่าวในสมดุทะเบียนผู้

ถือหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั  

นอกจากนี ้Citibank Europe plc (สาขาประเทศลกัเซมเบิรก์) ยังใหบ้ริการกองทุนหลกัในการดาํเนินการท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการเก็บรกัษาบญัชีของกองทุน การคาํนวณมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ณ วันคาํนวณ (valuation date) จ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน การ

เตรียมและแจกจ่ายรายงานผูถ้ือหน่วยลงทนุและการใหบ้ริการเกี่ยวกบัการบริหารกองทนุหลกัอ่ืน ๆ  

กองทุนหลกัจะจ่ายค่าธรรมเนียมสาํหรบัการบริการบริหารดงักล่าวท่ีอัตราตลาด (commercial rate) ซึ่งคู่สญัญาจะตกลงกาํหนดเป็นคราว ๆ บวกดว้ยค่าใชจ่้ายตามจริง 

(out-of-pocket) ตามสมควร โดยค่าธรรมเนียมสูงสุดสาํหรบัการบริการเหล่านีเ้ท่ากับ 0.5% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั ซึ่งอัตรานีไ้ม่รวมค่าใชจ่้ายตามจริง 

(out-of-pocket) ตามสมควร 

3
 นโยบายการปรบัมลูค่าหน่วยลงทนุ (Swing Pricing Policy) 

เพื่อบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทนุย่อย โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อปกป้องผูถ้ือหน่วยลงทนุเดิมของกองทนุย่อยในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณม์ีมลูค่าเงินลงทนุสทุธิเขา้

หรือออกอย่างมีนัยสาํคญั บริษัทอาจมีการปรบัปรุงการคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) ของกองทุนย่อยใดๆ ในแต่ละวันทาํการตามนโยบาย Swing Price ตัง้แต่วันท่ี 

18 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป ซึ่งจะกาํหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วนฉบบัแกไ้ข ดงัต่อไปนี ้

"บริษัทอาจจาํเป็นตอ้งใชเ้ครื่องมือในการรองรบัมูลค่าเงินลงทุนสุทธิไหลเขา้หรือไหลออกอย่างมีนัยสาํคญัอนัเป็นผลมาจากการท่ีผูล้งทุนทาํรายการซือ้ ขายคืน และ/หรือ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นจาํนวนมากจนส่งผลใหม้ีตน้ทนุการทาํธุรกรรมท่ีสงูขึน้จากการซือ้ขายทรพัยสิ์นในพอรต์การลงทนุของกองทนุย่อย ดว้ยเหตนีุ ้กองทนุย่อยจึงอาจมี

การลดลงของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วย (“Dilution”) ดงันัน้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการปรบัลดลงดงักล่าวและเพื่อปกป้องผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุเดิมท่ี

อยู่ในกองทนุ บริษัทจะนาํนโยบายการปรบัมูลค่าหน่วยลงทนุ  ("Swing Pricing Policy”) มาเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการประเมินมูลค่ารายวนั  (Daily Valuation Policy) 

โดยนโยบาย Swing Price ดงักล่าวจะนาํมาใชก้บักองทนุย่อยทกุกองทนุ 

หากในวนัทาํการใด ผลรวมสทุธิจากการทาํรายการของผูล้งทุนในกองทุนย่อยเกินกว่าระดบัท่ีกาํหนดไวล่้วงหนา้ โดยคาํนวณจากเปอรเ์ซ็นตข์องมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนย่อยท่ีเกี่ยวข้องหรือจากจาํนวนเงินในฐานสกุลเงิน (base currency) ของกองทุนย่อยท่ีเกี่ยวข้อง (ตามท่ีคณะกรรมการหรือผูม้ีอาํนาจท่ีไดร้ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการกาํหนดและทบทวนเป็นครัง้คราว) โดยมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของกองทุนย่อยอาจมีการปรบัขึน้หรือลงเพื่อสะทอ้นตน้ทุน (รวมถึง

ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายและประมาณการส่วนต่างของราคาซือ้/ ขายคืน) จากมลูค่าเงินลงทนุไหลเขา้สทุธิและมลูค่าเงินลงทนุไหลออกสทุธิตามลาํดบั ("การปรบัปรุงมูลค่า

หน่วยลงทนุ" [“Adjustment”]) หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูล้งทนุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดงันี ้

(1)   ผลรวมสทุธิจากการทาํรายการของผูล้งทนุในกองทนุย่อยท่ีเกี่ยวขอ้งจะถกูกาํหนดโดยบริษัทตามขอ้มลูล่าสดุท่ีมีอยู่ ณ เวลาท่ีทาํการคาํนวณ NAV 

(2)  มลูค่าของการปรบัปรุงฯ (Adjustment) ขึน้อยู่กบัตน้ทนุการซือ้ขายในอดีตและสภาวะตลาดของทรพัยสิ์นท่ีถือครองโดยกองทนุย่อยท่ีเกี่ยวขอ้งนัน้ๆ 

(3)  มลูค่าของการปรบัปรุงฯ สาํหรบักองทุนย่อยแต่ละกองทนุจะไดร้บัการทบทวนอย่างนอ้ยปีละสองครัง้เพื่อสะทอ้นถึงตน้ทุนประมาณการของการซือ้ขายทรพัยสิ์นท่ีถือ

ครองโดยกองทนุย่อยท่ีเกี่ยวขอ้งและสภาวะตลาดในขณะนัน้ โดยขัน้ตอนในการประมาณการสาํหรบัมูลค่าของการปรบัปรุงฯ จะคาํนึงถึงปัจจยัหลกัต่างๆ ท่ีทาํใหเ้กิด

ตน้ทนุในการซือ้ขาย (เช่น ส่วนต่างราคาเสนอซือ้/ขาย (bid/ask spreads) ภาษีหรืออากรท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการทาํธุรกรรม ค่าธรรมเนียมนายหนา้ (brokerage fees) เป็น

ตน้) การปรบัปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนดงักล่าวนีอ้าจแตกต่างกันไปในแต่ละกองทุนย่อย โดยจะไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิต่อหน่วยเดิม (NAV per Share) 

(“อตัราสงูสดุในการปรบัปรุงมลูค่าหน่วยลงทนุ”) ในกรณีท่ีเกิดสถานการณไ์ม่ปกติ กรรมการอาจพิจารณาเพิม่อตัราสงูสดุในการปรบัปรุงมลูค่าหน่วยลงทนุจากท่ีระบไุว้

ขา้งตน้เป็นการชั่วคราวเพื่อประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั โดยจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทราบล่วงหนา้ ทัง้นี ้มลูค่าของการปรบัปรุงฯ จะถูก

กาํหนดขึน้โดยคณะกรรมการหรือผูม้ีอาํนาจท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

(4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วยของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ (Share Class) ของกองทนุย่อยจะถกูคาํนวณแยกต่างหากจากกนั แต่การปรบัปรุงฯ ใดๆ ในรูปของเปอรเ์ซ็นต์

จะมีผลต่อมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุของกองทนุย่อยเหมือนกนั 

(5)  อตัราค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีอิงกบัผลการดาํเนินงาน (Performance fee) และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีคิดจากมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV-based fee) จะคาํนวณตาม

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วย (NAV per Share) ก่อนการปรบัปรุงมลูค่าหน่วยลงทนุใดๆ" 
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จากผลของการใชน้โยบาย Swing Price นี ้กองทนุย่อยจะตอ้งอยู่ภายใตค้วามเส่ียงของนโยบายการปรบัมลูค่าหน่วยลงทนุ  (Swing Pricing Risk) ซึ่งสรุปไดด้งันี ้: 

 ขนาดของผลกระทบจากการปรบัปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจะถูกกาํหนดโดยตน้ทุนประมาณการของทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขายแต่ละประเภทท่ีถือครองโดยกองทุนย่อยท่ี

เกี่ยวขอ้งและสภาวะตลาดในขณะนัน้ โดยมลูค่าของการปรบัปรุงฯ นีส้ะทอ้นถึงตน้ทนุการซือ้ขายโดยประมาณของกองทนุย่อยท่ีถกูกาํหนดโดยตน้ทนุการซือ้ขาย

ในอดีตและสภาวะตลาดซึ่งอาจไม่ใช่ตน้ทนุการซือ้ขายท่ีเกิดขึน้จริง 

 การเคล่ือนไหวของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) ในส่วนของกองทนุย่อยอาจไม่สะทอ้นถึงผลการดาํเนินงานของพอรต์การลงทุนท่ีแทจ้ริงอนัเป็นผลมาจากการใช้

นโยบาย Swing Price  โดยปกติ การปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเกิดจากนโยบาย Swing Price จะทาํให้มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) 

เพิ่มขึน้เมื่อมีปริมาณเงินลงทนุสทุธิจาํนวนมากไหลเขา้กองทนุย่อยและมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วยจะลดลงเมื่อมีปริมาณเงินลงทนุสทุธิไหลออกจาํนวนมาก ซึ่ง

การปรบัปรุงฯ เดียวกันนีจ้ะถกูนาํมาใชก้บัทกุชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนย่อย ดงันัน้ ผูล้งทนุท่ีทาํธุรกรรมทัง้หมดในกองทุนย่อยไม่ว่าจะทาํรายการซือ้หรือขาย

คืนจะไดร้บัผลกระทบจากการปรบัปรุงฯ ดงักล่าว 

 เน่ืองดว้ยการปรบัปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจากนโยบาย Swing Price เกี่ยวขอ้งกบัการไหลเขา้และการไหลออกของเงินจากกองทุนย่อยจึงไม่สามารถคาดการณ์

แน่นอนไดว้่าจะเกิดการปรบัลดในช่วงเวลาใดในอนาคต ดังนั้น จึงไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างแม่นยาํเช่นกันว่าบริษัทจะมีความจาํเป็นท่ีตอ้งใช้นโยบาย 

Swing Price มากนอ้ยเพียงใด 

 
4 

 กองทนุหลกัจะจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึน้และเกี่ยวเน่ืองกับการดาํเนินการของกองทุนหลกั รวมถึงค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมายและท่ีปรึกษาอ่ืนๆ 

ตลอดจนค่าใชจ่้ายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการตีพิมพ ์และแจกจ่ายเอกสารหนงัสือชีช้วนฉบบัปัจจบุนัของกองทนุหลกั และเอกสารหนังสือชีช้วนอ่ืนใดภายหลงั ตลอดจน ค่าใชจ่้ายท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการตีพมิพ ์และแจกจ่ายเอกสารรายงานประจาํปี และรายงานผลการดาํเนินการรอบหกเดือน นอกจากนี ้กองทนุหลกัจะรบัผิดชอบในบรรดาค่าใชจ่้ายนายหนา้ 

ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการหรือผู้บริหารกองทุนหลกับางท่านและค่าใชจ่้ายตามจริง (out-of-pocket) ท่ี

เกิดขึน้ในการดาํเนินงานในหนา้ท่ี และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้กองทนุหลกัจะไม่มีหนา้ท่ีในการรบัผิดชอบหรือจ่ายค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการตลาดท่ีเกี่ยวเน่ืองกบั

การขายหรือตวัแทนการตลาดและกองทนุหลกัจะไม่มีสิทธิท่ีจะไดร้บัค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการขายหรือตวัแทนการตลาดไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 
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ข้อมูลการลงทนุของกองทุนหลัก                                                                                ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 
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 (%)           

 

Fund /Benchmark (USD) 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 

 
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                                                                         Sector Allocation 
 

 
 
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.  
 

“การลงทนุในกองทนุรวมทีล่งทนุในต่างประเทศมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ซึ่งอาจทาํใหไ้ดร้บัเงนิคนืสูงกวา่หรือตํ่ากวา่เงนิ

ลงทนุเร่ิมแรกได ้  ผลการดาํเนนิงานในอดตี/ ผลการเปรียบเทยีบผลการดาํเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิไดเ้ป็น

สิ่งยืนยนัถงึผลการดาํเนนิงานในอนาคต” 
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รายละเอียดโครงการจัดการ 
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตรง็ค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้เอฟไอเอฟ 
Manulife Strength – Asian Small Cap Equity FIF 
(MS-ASIAN SM) 

หนงัสือชีช้วนฉบบันีร้วบรวมขึน้โดยใชข้อ้มลู ณ วนัที่ 29 มิถนุายน 2564 
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คาํจาํกัดความ / คาํนิยาม :   
 

 

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตรง็ค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้เอฟไอเอฟ  

กองทุนรวม/กองทุน หมายถึง กองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตรง็ค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้เอฟไอเอฟ  

กองทุนรวมต่างประเทศ หมายถึง กองทนุรวมท่ีมีการจดทะเบียนจดัตัง้และจดัการอยู่ในต่างประเทศ  

กองทุนหลัก หมายถึง กองทนุรวมต่างประเทศท่ีกองทนุนาํเงินลงทนุส่วนใหญ่ไปลงทนุ  

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตรง็ค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้เอฟไอเอฟ 

บริษัทจัดการ หมายถึง บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  

ผู้แนะนําการลงทุน หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยโ์ดยการติดต่อ การชักชวน การให้คาํแนะนาํ หรือวาง
แผนการลงทุนให้ผู้ลงทุนเพ่ือการซือ้ขายหรือลงทุนในหลักทรพัยห์รือสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

หมายถึง บคุคลหรือนิติบุคคลท่ีบรษิัทจดัการมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
แลว้แต่กรณีของกองทนุ  

ตลาดหลักทรัพย ์ หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

สาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อ
สิน้วนัทาํการท่ีคาํนวณ โดยคาํนวณตามหลกัสากล เป็นตวัเลขทศนิยม 5 ตาํแหน่งและ
ตดัตาํแหน่งท่ี 5 ทิง้  

มูลค่าหน่วยลงทนุทีใ่ช้
คาํนวณราคาขายหน่วย
ลงทนุ 

หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ทิง้และปัดทศนิยมตาํแหน่งท่ี 4 ขึน้  

ราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ (ถา้มี)  

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  

วงเงนิลงทุน หมายถึง วงเงินลงทนุท่ีไดร้บัการจดัสรรใหน้าํไปลงทนุยงัต่างประเทศ  

วันทาํการ หมายถึง วนัเปิดทาํการตามปกติของบรษิัทจดัการหรือธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย  

วันทาํการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ 

หมายถึง วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกาํหนดไวใ้นรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทนุรวม  

วันทาํการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ 

หมายถึง วนัทาํการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีบรษิัทจดัการกาํหนดไวใ้นรายละเอียดโครงการจดัการ
กองทนุ  

คาํเสนอซือ้ หมายถึง คาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจการเป็นการทั่วไปท่ีผูท้าํคาํเสนอซือ้ตอ้งปฏิบตัิตามประกาศ
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ 
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แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งโดยแกไ้ขราคา
ยอ้นหลงัตัง้แต่วนัท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งจนถึงปัจจบุนั  

การชดเชยราคา หมายถึง การเพ่ิมหรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนท่ีมีราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้ง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่
ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้งแทนการเพ่ิมหรือลดจาํนวนหน่วยลงทนุ  

เงนิสาํรอง หมายถึง จาํนวนเงินท่ีตัง้สาํรองเพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหนี้
ดว้ยทรพัยสิ์นอ่ืน ๆ  

บัญชีกองทุน หมายถึง บญัชีกองทนุเปิดท่ีบนัทึกจาํนวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุ  

สิทธิเรียกร้อง หมายถึง สิทธิเรียกรอ้งท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมของสถาบนัการเงิน  

กิจการ หมายถึง บริษัทจดทะเบียน บริษัทท่ีมีหลักทรพัยซ์ือ้ขายในศูนยซ์ือ้ขายหลักทรัพย ์หรือบริษัท
มหาชนจาํกดั  

สถาบันการเงนิ หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมของสถาบนัการเงิน  

สมาคม หมายถึง สมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ  

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุน ซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จาํนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อ
หน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจาํนวนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บริษัทประกันชีวิต หมายถึง บริษัทประกันชีวิตท่ีได้รบัอนุญาตให้ประกอบการประกันภัยประเภทประกันชีวิตใน
ประเทศไทยตามความในกฎหมายว่าดว้ยการประกอบการประกนัภยั  

กรมธรรมป์ระกันชีวิต  

 

หมายถึง กรมธรรมป์ระกันชีวิตท่ีไดร้บัการอนุมตัิจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั 

กรมธรรมป์ระกันชีวติควบ
หน่วยลงทุน 

หมายถึง กรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีใหผ้ลตอบแทนอา้งอิงกบัผลการดาํเนินงานของกองทนุ  

 

ผู้ลงทุนทีซ่ือ้กรมธรรม์
ประกันชวีิตควบหน่วย
ลงทนุ 

หมายถึง ผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีใหผ้ลตอบแทนอา้งอิงกบัผลดาํเนินงานของกองทนุ  

 

คาํอธิบายศัพทเ์พิ่มเติมเพื่อประกอบการอธิบายคาํย่อและความหมายของคาํย่อ รวมถึงคาํศัพทท์ี่ปรากฏในหัวข้อประเภท

ของหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีจ่ะลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ิน

อื่น เพื่อเป็นทรัพยส์ินของกองทุนรวม 
 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกาํหนดใหจ้ดัทาํงบ
การเงินรวม 

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลกัษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม 
(collective investment scheme) ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทนุดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต ์
หรือรูปอ่ืนใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ท่ี
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
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“การลดความเสี่ยง” การลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุโดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives ท่ี
มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
1. ไม่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือหาผลประโยชนโ์ดยการเก็งกาํไร (speculate)  
2. มีผลใหค้วามเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง  
3. เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียงเฉพาะของทรพัยสิ์นท่ีตอ้งการลดความ
เส่ียง  
4. สามารถลดความเส่ียงไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 

“เงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก” ทรพัยสิ์นดงันี ้ 
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอ่ืนท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัเงินฝาก  
2. สลากออมทรัพย์ท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  
3. สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสิน 

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้ 
1. ตั๋วเงินคลงั  
2. พนัธบตัรรฐับาล หรือพนัธบตัร ธปท.  
3. พันธบัตร B/E P/N ศกุูก หรือหุน้กู ้ท่ีกระทรวงการคลังหรือกองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูม้ีภาระ
ผกูพนั 

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารท่ีมี รูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ 
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรือองคก์าร
ระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค ํา้ประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นของประเทศนัน้ 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทท่ีมีหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัการจดทะเบียนหรือไดร้บัการอนุญาตใหท้าํการซือ้ขายไดใ้น 
SET 

“บริษัทย่อย” บรษิัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกับการจดัทาํงบการเงินรวม โดยพิจารณาตาม
งบการเงินรวมท่ีมีการจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ ทัง้นี ้หากไม่มีงบการเงินรวมใหพิ้จารณา
ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีปรากฎในบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ล่าสดุ 

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกับการจดัทาํงบการเงินรวม โดยพิจารณาตาม
งบการเงินท่ีมีการจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ ทัง้นี ้หากไม่มีงบการเงินรวมใหพิ้จารณาตาม
สดัส่วนการถือหุน้ท่ีปรากฎในบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ล่าสดุ 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ี์เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิงซึ่งกาํหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์าม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการกาํหนดประเภท
หลกัทรพัยเ์พ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ท่ีมีภาระผูกพันในการชาํระหนีต้ามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้
รบัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํา้ประกนั แลว้แต่กรณี 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทนุอย่างใดอยา่งหน่ึงดงันี ้ 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีอยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน

ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ี
มิใชร่ายย่อย กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล  

2. หน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึง
ดงันี ้ 
1. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท่ี์อยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน
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ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์ 
2. ทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรพัยท่ี์จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยทรสัต์เพ่ือ
ธุรกรรมในตลาดทนุ  
3. foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุน้กูท่ี้มกีาํหนดเวลาชาํระหนีไ้ม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้

“CIS operator” บคุคลดงันี ้
(1)   บรษิัทจดัการตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ 
(2)   ผูท้าํหนา้ท่ีบรหิารจดัการกองทนุ CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทนุ 

“counterparty limit” อตัราส่วนการลงทนุท่ีคู่สญัญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่ อ ถือ ท่ีจัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ่ ง เป็นการประเมิน
ความสามารถในการชาํระหนีต้ามตราสารหรือสญัญา 

“GMS” ป ระเท ศกลุ่ มอนุภูมิ ภาคลุ่ ม แม่ นํ้า โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่ ง ได้แก่ 
ราชอาณาจกัรกัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพ
เมียนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจีน (เฉพาะมณฑล
ยนูนาน) 

“group limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนาํอตัราส่วนการลงทุนในแต่ละ
บรษิัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการมาคาํนวณรวมกนั 

“guarantor rating” อนัดบัความน่าเชื่อถือของผูม้ีภาระผูกพันในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผู้
ค ํา้ประกนั 

“international scale” มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“national scale” มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบภายในประเทศ 

“issue rating” อนัดบัความน่าเชื่อถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น 

“issuer rating” อนัดบัความน่าเชื่อถือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา 

“net exposure” มลูค่าการลงทุนสทุธิในทรพัยสิ์นไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยออ้มผ่านการลงทุน
ในตราสารหรือสญัญาท่ีใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กับทรพัยสิ์น ซึ่งเป็นผลใหก้องทนุมี
ความเส่ียงในทรพัยสิ์นนัน้ 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

“regulated market” ศูนยก์ลางท่ีจดัช่องทางการส่ือสารระหว่างผูค้า้เพ่ือใหเ้กิดการเจรจาต่อรองซือ้ขายตรา
สารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักล่าวอยู่
ภายใตก้ารกาํกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกับดูแลดา้นหลักทรพัย์
หรือตราสารท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัหลกัทรพัย ์

“underlying” สินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง 
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โครงการจัดการ “กองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตรง็ค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้เอฟไอเอฟ” 

ชื่อบริษทัจัดการ  :  บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุแมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

ทีอ่ยู่บริษทัจัดการ  : 1788 ชัน้ 18 อาคารสิงหค์อมเพล็กซ ์ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทร. (66)2844-0123 โทรสาร (66) 2056-9747   

เวบ็ไซต:์ www.manulife-asset.co.th  

1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทนุรวม :  

1.1 ชื่อโครงการจดัการ (ไทย)  :  กองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตรง็ค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้เอฟไอเอฟ  

1.2 ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Manulife Strength-Asian Small Cap Equity FIF  

1.3  ชื่อย่อ  :  MS-ASIAN SM  

1.4  ประเภทโครงการ  :  กองทนุเปิด 

1.5 ประเภทการขาย  :  ขายหลายครัง้  

1.6 การกาํหนดอายโุครงการ  :  ไม่กาํหนด 

1.7 อายโุครงการ :  ปี-เดือน-วนั 

1.8 อายโุครงการถงึวนัท่ี (กรณีกาํหนดอายเุป็นชว่งเวลา) :- 

1.9 เงื่อนไข (อายโุครงการ)  :  

ในกรณีดงัต่อไปนี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยไม่ตอ้งนาํทรพัยสิ์นไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 

โดยไม่ตอ้งขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะดาํเนินการโดยคาํนึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและ 

ผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั 

(1)  กรณีกองทนุรวมระดมเงินมีจาํนวนเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้กองทนุเพ่ือ

ส่งเงินไปลงทนุในต่างประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(2)  เมื่อมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกบัวงเงินรบัอนญุาตใหน้าํเงินไปลงทุนยงัต่างประเทศ เช่นกองทุนไม่

สามารถนาํเงินไปลงทนุในต่างประเทศไดท้ัง้หมดหรือบางส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญั เป็นตน้ 

(3)  ผูจ้ดัการกองทนุพิจารณาแลว้เห็นว่าสถานการณก์ารลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภยัพิบตัิ สภาวะ

การลงทุนในต่างประเทศผนัผวนอย่างมาก ทาํใหผ้ลตอบแทนท่ีอาจไดร้บัจากการลงทนุในอนาคตไม่คุม้ค่า

กบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้และ/หรือมีเหตใุหเ้ชื่อไดว้่าเป็นการปกป้องรกัษาผลประโยชนข์องกองทนุและผู้

ถือหน่วยลงทนุ 

1.10  ลกัษณะโครงการ  :  กองทนุเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป 

1.11 ลกัษณะการขาย : เสนอขายในไทย 
  

http://www.manulife-asset.co.th/
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2.  จาํนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอ

ขาย :  

2.1  จาํนวนเงินทนุของโครงการ  :  8,600,000,000 บาท  

2.2 เงื่อนไข (จาํนวนเงินทนุของโครงการ)   :  

ในระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุเกินกว่า

จาํนวนเงินทนุของโครงการไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 15 ของจาํนวนเงินทนุของโครงการ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการขอวงเงินลงทนุจดัสรรเพ่ิมเติมจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายในการจดัสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศใหแ้ก่บรษิัทจดัการ ตลอดจน

สงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการเพ่ิมเงนิทุนจดทะเบียนโครงการและหรือการดาํเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยถือว่าไดร้บั

ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายแลว้ โดยไม่ตอ้งขอมติความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะดาํเนินการดงักล่าวโดยคาํนึงถึงผลประโยชนส์งูสดุท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุ

เป็นสาํคญั 

2.3  มลูค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย  :  10 บาท  

2.4  จาํนวนหน่วยลงทนุ  :  860,000,000 หน่วย  

2.5  ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก  :  10 บาท  

2.6  มลูค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก :  10,000 บาท  

2.7  มลูค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป  :  ไม่กาํหนด  

2.8  มลูค่าขัน้ตํ่าของการสั่งขายคืน  :  ไม่กาํหนด 

2.9 จาํนวนหน่วยลงทนุขัน้ต่าของการสั่งขายคืน  :  ไม่กาํหนด 

2.10 มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ตํ่า  :  ไม่กาํหนด  

2.11 จาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ํ่า  :  ไม่กาํหนด 

2.12  รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัลดมูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป 

มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน จาํนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืนและจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน

บัญชีขั้นตํ่าได ้โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัทาํการไว ้ณ ท่ีทาํการของบริษัทจัดการ

หรือสถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

3.  วัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ

พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนใน

หลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีจ่ะลงทุน :  

3.1  วัตถุประสงคข์องโครงการ :  

โครงการมีวตัถุประสงคเ์พ่ือระดมเงินลงทนุจากผูล้งทนุประเภทประชาชนทั่วไปและ/หรือสถาบนัไปลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศประเภทตราสารแห่ง
ทนุเพียงกองทนุเดียว (กองทนุหลกั) ภายใตน้โยบายท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือลดความเส่ียงของการลงทุนเฉพาะในประเทศ
ไทย และเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผู้ลงทุนท่ีตอ้งการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยแสวงหา
โอกาสทาํกาํไรจากการลงทนุท่ีมากกว่าการลงทนุในประเทศ  

3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน :  ตราสารทนุ 
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3.3 ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :   กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) :  Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund 

กองทุนหลักจดทะเบียนซือ้ขายในประเทศ  :  ลกัเซมเบิรก์ (LUXEMBOURG) 

3.4    ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ :  กองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนแบบมีความเส่ียง

ต่างประเทศ 

3.5    นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) : ไม่ม ี

3.6     การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทนุ  

วัตถุประสงคข์องการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า :  เพ่ือการลดความเส่ียง (Hedging) 

3.7     การลงทุนในตราสารทีมี่ลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทนุ 

3.8     กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : อ่ืนๆ  

1.   กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ มุ่งหวังให้ผลการดาํเนินงาน

เคล่ือนไหวตามกองทนุหลกั (passive management)    

2. Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (กองทนุหลกั) มีกลยทุธใ์นการบรหิารแบบเชิง

รุก (active management) 

3.9     ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) : 

ดชันี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap สดัส่วน (%) : 100.00 

ตัวชีว้ัดท่ีใช้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุน ได้แก่ ดัชนี MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap 
Index อันเป็นตัวชีว้ดั (benchmark) ท่ีกองทุนหลักใชใ้นการวัดผลการดาํเนินงานในปัจจุบัน ซึ่งเป็นดชันีท่ีจดัทาํ
โดย Morgan Stanley Capital International Inc. โดยปรบัเทียบเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนท่ีกาํหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจ้งใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปล่ียนตัวชีว้ัด คาํอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวชีว้ัดดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบรษิัท
จดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือเปล่ียนแปลงตามกองทุนหลกั และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตัวชีว้ดัในการใช้
เปรียบเทียบในกรณีท่ีผูอ้อกตวัดัชนีของตัวชีว้ดัไม่ไดจ้ัดทาํหรือเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัท
บริษัทจดัการจะแจง้เปล่ียนแปลงดังกล่าวผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบริษัท
จดัการ ภายในเวลาท่ีผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตดัสินใจลงทนุได ้

3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

(1)  กองทุนเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน คือ Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity 
Fund (Share Class I) (กองทุนหลัก) ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้และซือ้ขายในประเทศลักเซมเบิรก์ ซึ่งอยู่ภายใต้
การกาํกบัดแูลของหน่วยงานกาํกับดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทนุหลกัดงักล่าวบรหิารจดัการ
โดย Manulife Investment Management (Hong Kong) Ltd. ซึ่งกองทุนหลกันีม้ีนโยบายการลงทุนในตรา
สารแห่งทุน โดยกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรพัยข์องบริษัทท่ีมีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชีย
และ/หรือแปซิฟิก  
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(2)  สาํหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือกองทนุอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนหรือการหา

ดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดหรือเห็นชอบใหก้องทุนลงทุนได ้ทัง้ในและ

ต่างประเทศ 

(3)  เน่ืองจากเป็นกองทนุท่ีมีนโยบายเนน้ลงทนุในต่างประเทศ ดงันัน้ การลงทนุของกองทนุอาจมีผลกระทบจาก

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเขา้มาเก่ียวขอ้ง ในการนี ้บริษัทจดัการจะเป็นผูพิ้จารณาถึงความจาํเป็น

ของการจดัหา การกาํหนดสดัส่วน ตลอดจนการเลือกสรรมาตรการป้องกันความเส่ียงอนัเกิดจากความผัน

ผวนของอตัราแลกเปล่ียนและ/หรืออตัราดอกเบีย้ดงักล่าวใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณใ์นแต่ละขณะ  

โดยปกติกองทนุจะไม่มีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราตา่งประเทศ หากบรษิัทจดัการจะ

ลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเงิน จะ

ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

ทั้งนี ้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted 

securities) รวมถึงตราสารหนีท่ี้มีอันดับความน่าเชื่อถือท่ีตวัตราสารและท่ีผูอ้อกตราสารตํ่ากว่าท่ีสามารถ

ลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารหนี้ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated 

securities) แต่จะไม่ลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 

(4)  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกลงทนุใน Share Class ประเภทอ่ืนๆ และ/หรือสกลุเงินอ่ืนใด 

หากมีการเปล่ียนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคตตามความเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการดํารง

วตัถปุระสงคข์องการบรหิารจดัการกองทนุใหเ้ป็นไปตามท่ีไดร้ะบใุนหนงัสือชีช้วนนี ้ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมี

นยัสาํคญัต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ รวมถึงไม่ทาํใหผ้ลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมี

นยัสาํคญัโดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ซึ่งบริษัทจดัการจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทนุทราบโดยเรว็ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการและ/หรือช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม 

(5) ในภาวะปกติ กองทุนจะนาํเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุ อย่างไรก็ดี การดาํรงอตัราส่วนการลงทนุในต่างประเทศตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ จะ

ไม่นาํมาบังคับใชใ้นช่วงระหว่างรอการลงทุนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนันับตัง้แต่วนัจดทะเบียนกอง

ทรพัยสิ์นเป็นกองทนุ ดงันัน้ จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทนุไม่สามารถลงทนุใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ี

กาํหนดไวข้า้งตน้ได ้ 

(6)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลกั ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น เมื่อผลตอบแทนของ

กองทุนหลกัตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมต่างประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีนโยบายในการบริหารจดัการใกลเ้คียง

กนัตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทนุรวมต่างประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีนโยบายในการ

บริหารจดัการใกลเ้คียงกันอย่างเห็นไดช้ดั และ/หรือ เมื่อพบว่าการบริหารจดัการของกองทุนหลกั ไม่เป็นไป

ตามท่ีระบุไว้หรือท่ีสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือเมื่อกองทุนหลักดังกล่าวกระทาํความผิดรา้ยแรงโดย

หน่วยงานกาํกับดูแลในประเทศนั้นๆ ให้ความเห็นว่าได้กระทาํความผิดดังกล่าวจริง และ/หรือเมื่อเกิด

เหตกุารณห์รือสามารถคาดการณไ์ดว้่า จะเกิดการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลใหก้ารลงทุน

ในกองทนุหลกั เป็นภาระต่อผูล้งทนุเกินความจาํเป็น และ/หรือกองทนุหลกัปิดหรือยกเลิก ไม่ว่าดว้ยใจสมคัร

หรือดว้ยเหตตุามกฎหมายก็ตาม เป็นตน้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนาํเงินลงทนุของกองทนุไปลงทนุใน

กองทุนรวมต่างประเทศอ่ืนใดท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งอาจเป็น

กองทุนต่างประเทศท่ีบริหารจดัการโดยผูจ้ดัการกองทุนกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ผูจ้ดัการกองทุนหลกัในปัจจุบนัก็ได ้

และในการโอนยา้ยกองทุนดังกล่าว บริษัทจดัการอาจพิจารณาดาํเนินการในครัง้เดียวหรือทยอยโอนยา้ย

เงินทุนซึ่งอาจส่งผลใหใ้นช่วงเวลาดงักล่าว กองทุนอาจมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า  

1 กองทุน โดยถือว่าไดร้บัมติเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะส่งหนงัสือแจง้ใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
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(7)  ในกรณีท่ีกองทุนหลกัมีการลงทุนในตราสาร SIP (Specific Investment Products) เกินกว่าอตัราส่วนการ

ลงทุนตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด บริษัทจัดการจะทาํการปรบัลดสัดส่วนการลงทุนใน

กองทนุหลกั เพ่ือใหก้ารลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นดงักล่าวมีอตัราส่วนการลงทนุรวมกนัทัง้หมดไม่เกิน

รอ้ยละ 15 ของกองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตรง็ค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้เอฟไอเอฟ ดงันี ้ 

บริษัทจดัการจะปรบัลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity 

Fund (Share Class I) ภายใน 15 วันทาํการนับแต่วันท่ีรบัทราบเหตุการณ์ดงักล่าว ยกเวน้กรณีท่ีเกิดจาก

ปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้หรือกรณีจาํเป็นและสมควรท่ีทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลาขา้งตน้ 

บรษิัทจดัการจะดาํเนินการใหเ้สรจ็สิน้โดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี ้เพ่ือไม่ใหอ้ตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัยด์งักล่าว

เกินกว่ารอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้เอฟ

ไอเอฟ  

ทัง้นี ้หากการดาํเนินการปรบัสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัขา้งตน้ ส่งผลใหก้ารลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งทรพัยสิ์น

ในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชนีอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ บรษิัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการเปล่ียนกองทนุหลกัใหม่โดยมีหลกัเกณฑห์รือวิธีการทาํนองเดียวกับท่ีกาํหนดไว้

ในขอ้ (5) ขา้งตน้  

หากเกิดกรณีใดๆ ท่ีทาํใหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการคดัเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่

แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดาํเนินการจําหน่าย

หลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยู่ของกองทุนเพ่ือคืนเงินตามจาํนวนท่ีรวบรวมไดห้ลังหักค่าใช้จ่ายและ

สาํรองค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งของกองทนุ (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีถือต่อ

จาํนวนหน่วยลงทนุท่ีจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด  

(8) ในกรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุในกองทนุหลกัไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนหลกันัน้ 

หากปรากฏว่ากองทุนหลกัดงักล่าวมีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปนี ้บรษิัท

จัดการจะดาํเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด 

(8.1)   มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุหลกั 

(8.2)   ยอดรวมของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาหา้วันทาํการใดติดต่อกัน 

คิดเป็นจาํนวนเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุหลกั 

เงื่อนไข  ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดาํเนินการ

ดงัตอ่ไปนี ้

(1)     แจง้เหตุท่ีกองทุนหลกัมีมลูค่าทรพัยสิ์นลดลง พรอ้มแนวทางการดาํเนินการโดยคาํนึงถึงประโยชนท่ี์ดี

ท่ีสดุของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้าํนกังานและผูถื้อหน่วยลงทนุทราบภายในสามวนัทาํการนบัแต่

วนัท่ีปรากฏเหต ุ

(2)     ดาํเนินการตามแนวทางการดาํเนินการตามขอ้ (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีปรากฏเหต ุ

(3)     รายงานผลการดาํเนินการใหส้าํนกังานทราบภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัท่ีดาํเนินการแลว้เสรจ็ 

(4)     เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการดาํเนินการของกองทนุรวมตามขอ้ (1) ต่อผูท่ี้สนใจจะลงทุนเพ่ือใหผู้ท่ี้สนใจ

จะลงทนุรบัรูแ้ละเขา้ใจเก่ียวกบัสถานะของกองทนุรวม 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะดาํเนินการใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการดาํเนินการดงักล่าว

ดว้ย 

ทัง้นี ้ระยะเวลาในการดาํเนินการตามขอ้ (2) บรษิัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อสาํนกังาน 
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(9)  ในการคาํนวณสดัส่วนการลงทนุของกองทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บรษิัทจดัการอาจไม่นบัช่วง

ระยะเวลาดงันีร้วมดว้ย ทัง้นี ้โดยจะคาํนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสาํคญั  

(1)  ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม  

(2)  ช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการจาํหน่ายทรพัยสิ์นของกองทนุเน่ืองจากไดร้บัคาํสั่งขายคืน หรือสบัเปล่ียน

หน่วยลงทนุ หรือเพ่ือรอการลงทนุ ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกินกว่า 10 วนัทาํการ  

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

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้ 

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

ประเภท กองทนุเปิด 

วัตถุประสงคแ์ละนโยบายการ

ลงทนุ 

กองทุนมีเป้าหมายท่ีจะสรา้งมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาว
สาํหรับผู้ท่ีสามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรบัความผันผวนของ
มลูค่าเงินลงทุนไดอ้ย่างมีนยัสาํคญั โดยพอรต์การลงทุนจะยึดหลกัการ
กระจายการลงทุนอย่างนอ้ยรอ้ยละ 70 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิในตรา
สารทุนและหลกัทรพัยท่ี์อา้งอิงกบัตราสารทนุของบรษิัทท่ีมีมลูค่าตลาด
ขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก โดยตราสารทุนและ
หลกัทรพัยท่ี์อา้งอิงกับตราสารทุนนัน้รวมถึงหุน้สามญั หุน้บรุมิสิทธิและ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ี์เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิง 

กองทุนจะลงทุนเป็นไปตามวัตถุประสงคแ์ละกลยุทธ์การลงทุนซึ่งอยู่
ภายใตก้ฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้อาจจะลงทุนในประเทศ
ใดประเทศหน่ึงหรือกลุ่มอุตสาหกรรม (sector) ใดกลุ่มอุตสาหกรรม
หน่ึงโดยไม่จาํกัดสัดส่วนของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ดังนั้น กองทุนอาจ
ลงทุนมากกว่ารอ้ยละ 30 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิในหลักทรพัยข์องผู้
ออกท่ีอยู่ในสาธารณรฐัประชาชนจีน เกาหลีใต ้ออสเตรเลีย ไตห้วนัและ
ฮ่องกง โดยอาจจะลงทนุในสกลุเงินใดก็ได ้

กองทุนอาจลงทุนตรงในหุ้นจีน A-Shares ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยเ์ซี่ยงไฮ ้(SSE) หรือเสินเจิน้ผ่านโครงการเชื่อมโยงตลาดเซี่ยงไฮ-้
ฮ่องกง (Shanghai-Hong Kong Stock Connect) หรือเสินเจิน้-ฮ่องกง 
(Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) (โดยรวมเรียกว่า “Stock 
Connect”) โดยกองทุนจะลงทุนในสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 30 ของมลูค่า
ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุในหุน้จีน A-Shares  

ทัง้นี ้กองทุนจะไม่ลงทนุมากกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิใน
หลักทรัพย์ท่ีออกหรือรับประกันโดยภาครัฐใดภาครัฐหน่ึง (รวมถึง
รฐับาลท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงานภาครฐัหรือรฐับาลท้องถิ่น) ซึ่งมีการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับท่ีสามารถลงทุนได้ (เช่น ตํ่ากว่า
อนัดบั Baa3 ของ Moody’s หรือ BBB- ของ S&P หรือ Fitch) 

อายุโครงการ ไม่กาํหนด 

มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้คร้ังแรก ไม่กาํหนด 

มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้คร้ัง

ถัดไป 

ไม่กาํหนด 

ราคาทีเ่สนอขายคร้ังแรก 1 ดอลล่ารส์หรฐัฯ 

มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งขายคืน ไม่กาํหนด 
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วันทีเ่สนอขายและรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ 

ทกุวนัทาํการ ภายในเวลา 13.00 น. ของประเทศลกัเซมเบิรก์  

ผู้จัดจาํหน่ายทั่วไป Manulife Investment Management International Holdings Limited 

ผู้จัดการกองทนุ Manulife Investment Management (Hong Kong) Ltd. 

ผู้รับฝากทรัพยส์ิน ผู้บริหาร นาย

ทะเบียนกองทุน และตัวแทนการ

จ่ายเงนิ 

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch 

ผู้สอบบัญชีกองทุน  PricewaterhouseCoopers Société Coopérative 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  

(Management Fee) 

ไม่เกิน 1.10% ต่อปี  

ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วย

ลงทนุคร้ังแรก (Initial Sales 

Charge) 

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ (Redemption Charge) 

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทนุ (Conversion Charge) 

ไม่เกิน 1% ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพยส์ิน 

(Custodian)       

ประมาณ 0.003% ถึง 0.40% ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขอ่ืนๆ 1 

ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร นาย

ทะเบียนกองทนุ และตัวแทนการ

จ่ายเงนิ 

(Administrator, Registrar, Listing 

Agent, Paying Agent and Transfer 

Agent) 

ไม่เกิน 0.5% ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเงื่อนไขอ่ืนๆ 2 

ค่าธรรมเนียมการปรับมูลค่าหน่วย

ลงทนุ (Swing Pricing) 

สงูสดุไม่เกิน  2.00% ของ NAV ต่อหน่วย (NAV per Share) 3 

ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ (Other 

Expenses) 

ขึน้กบัเงื่อนไขต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 4 

แหล่งขอ้มูล อา้งอิงขอ้มลูใน Prospectus ของ Manulife Global Fund  

ในกรณีท่ีกองทุนหลกัมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจดัการเห็นว่าไม่มีนยัสาํคัญ บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการให้สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าไดร้ับความ

เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ และจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

________________ 
1 

  กองทุนหลกัจะจ่ายค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์นโดยคาํนวณอา้งอิงกบัทรพัยสิ์นสุทธิทัง้หมดของกองทนุหลกั ณ วันท่ีเกี่ยวขอ้งในแต่ละวัน

และจะจ่ายในแต่ละเดือน ผู้รบัฝากทรพัยสิ์นและกองทุนหลกัจะตกลงกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมเป็นครัง้คราวตามแต่อัตราของตลาดใน

ประเทศลกัเซมเบิรก์ นอกจากนี ้ยังมีค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือและเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์น ซึ่งกองทนุหลกัมีหนา้ท่ีผูกพัน

ค่าใชจ่้ายตามสมควรท่ีเกิดขึน้จากผูร้บัฝากทรพัยสิ์นหรือธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการเก็บรกัษาทรพัยสิ์นของกองทุน 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์นโดยปกติจะรวมถึงค่าธรรมเนียมในการเก็บรกัษาทรพัยสิ์น ค่าธรรมเนียมในการดาํเนินการธุรกรรมบาง

ประการของธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการเก็บรกัษาทรพัยสิ์นของกองทนุ ซึ่งค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ในส่วน

นีท่ี้จะจ่ายใหก้บัผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในแต่ละรอบปีบญัชีนัน้จะเปิดเผยในรายงานประจาํปีของกองทนุหลกั 
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ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นจะเป็นผูร้บัผิดชอบในค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายใด ๆ ของผูแ้ทนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ในเขตภมูิภาคอ่ืนๆ  

ทัง้นี ้กองทุนหลกัไดแ้ต่งตัง้ Citibank Europe plc (สาขาประเทศลกัเซมเบิรก์) เป็นผูร้บัฝากทรพัยสิ์น ตามสญัญาแต่งตัง้ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น 

ฉบบัวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึ่งมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วันท่ี 16 ธันวาคม 2548) โดยผูร้บัฝากทรพัยสิ์นของกองทุนหลักจะเป็นผูถ้ือเงินสด 

หลกัทรพัย ์และทรพัยสิ์นอ่ืน ๆ ของกองทุนหลักในนามของกองทุนหลกั ทั้งนี ้ผู้รบัฝากทรพัยสิ์นโดยการอนุมัติของกองทุนหลกัอาจแต่งตั้ง

ธนาคารและสถาบนัการเงินแห่งอ่ืน ๆ ใหถ้ือสินทรพัยข์องกองทนุหลกัแทนตนเองได ้อน่ึง ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นเป็นบริษัทย่อย (subsidiary) ของ 

Citigroup Inc. 

ค่าธรรมเนียมผูร้ับฝากทรัพยสิ์นอาจมีอัตราแตกต่างกัน ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับตลาดท่ีสินทรัพยข์องกองทุนหลักถูกนาํไปลงทุนและรกัษาไว ้ซึ่ง

โดยทั่วไปแลว้จะมีอตัราตัง้แต่ 0.003% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุท่ีกองทนุหลกัมีอยู่ในตลาดท่ีพฒันาแลว้ (developed market) ถึง 

0.40% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนท่ีกองทุนหลกัมีอยู่ในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) ทัง้นี ้อตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวไม่รวม

ค่าธรรมเนียมในการดาํเนินการธุรกรรมบางประการ (transaction charges) ค่าใช้จ่ายตามสมควร (reasonable disbursement) และ

ค่าใชจ่้ายตามจริง (out-of-pocket)  

ค่าธรรมเนียมการชาํระเงินหรือส่งมอบในแต่ละธุรกรรม (settlement charges) คิดโดยคาํนวณจากธุรกรรมแต่ละธุรกรรมเป็นคราว ๆ ไป ซึ่ง

อาจจะแตกต่างกัน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัประเทศท่ีหลกัทรพัยน์ัน้ถูกส่งมอบหรือมีการชาํระหนี ้โดยค่าธรรมเนียมดงักล่าวนี ้จะมีอตัราตัง้แต่ 6 ดอล

ล่ารส์หรฐัต่อธุรกรรมในตลาดท่ีพฒันาแลว้ (developed market) ถึง 130 ดอลล่ารส์หรฐัต่อธุรกรรมในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) 

2  
กองทนุหลกัจะจ่ายค่าธรรมเนียมใหก้บัตวัแทนการจ่ายเงินในอัตราท่ีตกลงกันระหว่างคู่สญัญา ตลอดจนค่าใชจ่้ายตามจริง (out-of-pocket) 

ท่ีเกิดขึน้ในการดาํเนินงานในหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาตามสมควร 

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายของผูบ้ริหาร นายทะเบียนกองทุน ตวัแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตวัแทนการจ่ายเงินและ

ตวัแทนการโอนหน่วยลงทนุเป็นไปตามท่ีปรากฎดา้นล่างนี ้ 

ภายใตส้ญัญาบริการบริหารกองทนุหลกั ฉบบัวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึ่งมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 16 ธันวาคม 2548)กองทนุหลกัแต่งตัง้ 

Citibank Europe plc (สาขาประเทศลกัเซมเบิรก์) เป็นผูบ้ริหาร นายทะเบียนกองทุน ตวัแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตวัแทนจ่ายเงินและ

ตวัแทนการโอนหน่วยลงทุนของกองทนุหลกัโดย Citibank Europe plc (สาขาประเทศลกัเซมเบิรก์) เป็นผูด้าํเนินการจอง การรบัซือ้คืน การ

สบัเปล่ียน และการโอนหน่วยลงทนุ รวมถึง ลงทะเบียนธุรกรรมดงักล่าวในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั  

นอกจากนี ้Citibank Europe plc (สาขาประเทศลกัเซมเบิรก์) ยงัใหบ้ริการกองทนุหลกัในการดาํเนินการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการเก็บรกัษาบญัชี

ของกองทุน การคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ณ วันคาํนวณ (valuation date) จ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถ้ือ

หน่วยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน การเตรียมและแจกจ่ายรายงานผูถ้ือหน่วยลงทุนและการใหบ้ริการเกี่ยวกับการ

บริหารกองทนุหลกัอ่ืน ๆ  

กองทนุหลกัจะจ่ายค่าธรรมเนียมสาํหรบัการบริการบริหารดงักล่าวท่ีอตัราตลาด (commercial rate) ซึ่งคู่สญัญาจะตกลงกาํหนดเป็นคราว ๆ 

บวกดว้ยค่าใชจ่้ายตามจริง (out-of-pocket) ตามสมควร โดยค่าธรรมเนียมสูงสดุสาํหรบัการบริการเหล่านีเ้ท่ากับ 0.5% ของมลูค่าทรพัยสิ์น

สทุธิของกองทนุหลกั ซึ่งอตัรานีไ้ม่รวมค่าใชจ่้ายตามจริง (out-of-pocket) ตามสมควร 

3  
นโยบายการปรบัมลูค่าหน่วยลงทนุ (Swing Pricing Policy)

 

เพื่อบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนย่อย โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อปกป้องผูถ้ือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนย่อยในกรณีท่ีเกิด

เหตกุารณม์ีมูลค่าเงินลงทนุสุทธิเขา้หรือออกอย่างมีนัยสาํคญั บริษัทอาจมีการปรบัปรุงการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) ของกองทุน

ย่อยใดๆ ในแต่ละวันทาํการตามนโยบาย Swing Price ตัง้แต่วันท่ี 18 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป ซึ่งจะกาํหนดไวใ้นหนังสือชีช้วนฉบบัแกไ้ข 

ดงัต่อไปนี ้

"บริษัทอาจจาํเป็นตอ้งใชเ้ครื่องมือในการรองรบัมลูค่าเงินลงทุนสุทธิไหลเขา้หรือไหลออกอย่างมีนัยสาํคญัอนัเป็นผลมาจากการท่ีผูล้งทนุทาํ

รายการซือ้ ขายคืน และ/หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนมากจนส่งผลใหม้ีตน้ทุนการทาํธุรกรรมท่ีสูงขึน้จากการซือ้ขายทรพัยสิ์นใน

พอรต์การลงทุนของกองทนุย่อย ดว้ยเหตุนี ้กองทุนย่อยจึงอาจมีการลดลงของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิต่อหน่วย (“Dilution”) ดงันัน้ เพื่อเป็นการ

ลดผลกระทบจากการปรบัลดลงดงักล่าวและเพื่อปกป้องผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุเดิมท่ีอยู่ในกองทุน บริษัทจะนาํนโยบายการปรบั

มลูค่าหน่วยลงทนุ  ("Swing Pricing Policy”) มาเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการประเมินมลูค่ารายวนั  (Daily Valuation Policy) โดยนโยบาย 

Swing Price ดงักล่าวจะนาํมาใชก้บักองทนุย่อยทกุกองทนุ 

หากในวนัทาํการใด ผลรวมสทุธิจากการทาํรายการของผูล้งทนุในกองทนุย่อยเกินกว่าระดบัท่ีกาํหนดไวล่้วงหนา้ โดยคาํนวณจากเปอรเ์ซ็นต์

ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนย่อยท่ีเกี่ยวขอ้งหรือจากจาํนวนเงินในฐานสกลุเงิน (base currency) ของกองทนุย่อยท่ีเกี่ยวขอ้ง (ตามท่ี

คณะกรรมการหรือผูม้ีอาํนาจท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการกาํหนดและทบทวนเป็นครัง้คราว) โดยมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิต่อหน่วย (NAV 

per Share) ของกองทนุย่อยอาจมีการปรบัขึน้หรือลงเพื่อสะทอ้นตน้ทุน (รวมถึงค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายและประมาณการส่วนต่างของราคา

ซือ้/ ขายคืน) จากมลูค่าเงินลงทนุไหลเขา้สทุธิและมลูค่าเงินลงทนุไหลออกสุทธิตามลาํดบั ("การปรบัปรุงมลูค่าหน่วยลงทนุ" [“Adjustment”]) 

หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูล้งทนุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดงันี ้

(1)   ผลรวมสุทธิจากการทาํรายการของผูล้งทุนในกองทุนย่อยท่ีเกี่ยวข้องจะถูกกาํหนดโดยบริษัทตามขอ้มูลล่าสุดท่ีมีอยู่ ณ เวลาท่ีทาํการ

คาํนวณ NAV 

(2)  มูลค่าของการปรบัปรุงฯ (Adjustment) ขึน้อยู่กับตน้ทุนการซือ้ขายในอดีตและสภาวะตลาดของทรพัยสิ์นท่ีถือครองโดยกองทุนย่อยท่ี

เกี่ยวขอ้งนัน้ๆ 
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(3)  มลูค่าของการปรบัปรุงฯ สาํหรบักองทนุย่อยแต่ละกองทนุจะไดร้บัการทบทวนอย่างนอ้ยปีละสองครัง้เพื่อสะทอ้นถึงตน้ทุนประมาณการ

ของการซือ้ขายทรพัยสิ์นท่ีถือครองโดยกองทนุย่อยท่ีเกี่ยวขอ้งและสภาวะตลาดในขณะนัน้ โดยขัน้ตอนในการประมาณการสาํหรบัมลูค่า

ของการปรบัปรุงฯ จะคาํนึงถึงปัจจัยหลักต่างๆ ท่ีทาํให้เกิดตน้ทุนในการซือ้ขาย (เช่น ส่วนต่างราคาเสนอซือ้/ขาย (bid/ask spreads) 

ภาษีหรืออากรท่ีเกี่ยวข้องกับการทาํธุรกรรม ค่าธรรมเนียมนายหน้า (brokerage fees) เป็นตน้) การปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุน

ดังกล่าวนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละกองทุนย่อย โดยจะไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิต่อหน่วยเดิม (NAV per 

Share) (“อัตราสูงสุดในการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุน”) ในกรณีท่ีเกิดสถานการณไ์ม่ปกติ กรรมการอาจพิจารณาเพิ่มอัตรา

สูงสุดในการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจากท่ีระบุไว้ข้างต้นเป็นการชั่วคราวเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ทัง้นี ้มูลค่าของการปรบัปรุงฯ จะถูกกาํหนดขึน้โดยคณะกรรมการ

หรือผูม้ีอาํนาจท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

(4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) ของกองทุนย่อยจะถูกคาํนวณแยกต่างหากจากกัน แต่การปรบัปรุงฯ 

ใดๆ ในรูปของเปอรเ์ซ็นต์จะมีผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนย่อย

เหมือนกนั 

(5)  อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีอิงกับผลการดาํเนินงาน (Performance fee) และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีคิดจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

(NAV-based fee) จะคาํนวณตามมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วย (NAV per Share) ก่อนการปรบัปรุงมลูค่าหน่วยลงทนุใดๆ" 

จากผลของการใชน้โยบาย Swing Price นี ้กองทนุย่อยจะตอ้งอยู่ภายใตค้วามเส่ียงของนโยบายการปรบัมลูค่าหน่วยลงทนุ  (Swing Pricing 

Risk) ซึ่งสรุปไดด้งันี ้: 

 ขนาดของผลกระทบจากการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจะถูกกําหนดโดยต้นทุนประมาณการของทรัพยสิ์นท่ีซือ้ขายแต่ละ

ประเภทท่ีถือครองโดยกองทนุย่อยท่ีเกี่ยวขอ้งและสภาวะตลาดในขณะนัน้ โดยมลูค่าของการปรบัปรุงฯ นีส้ะทอ้นถึงตน้ทนุการซือ้

ขายโดยประมาณของกองทนุย่อยท่ีถูกกาํหนดโดยตน้ทุนการซือ้ขายในอดีตและสภาวะตลาดซึ่งอาจไม่ใช่ตน้ทุนการซือ้ขายท่ี

เกิดขึน้จริง 

 การเคล่ือนไหวของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) ในส่วนของกองทนุย่อยอาจไม่สะทอ้นถึงผลการดาํเนินงานของพอรต์การลงทนุท่ี

แทจ้ริงอนัเป็นผลมาจากการใชน้โยบาย Swing Price  โดยปกติ การปรบัปรุงมูลค่าหน่วยลงทนุท่ีเกิดจากนโยบาย Swing Price 

จะทาํใหม้ลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วย (NAV per Share) เพิ่มขึน้เมื่อมีปริมาณเงินลงทนุสทุธิจาํนวนมากไหลเขา้กองทนุย่อยและ

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วยจะลดลงเมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสทุธิไหลออกจาํนวนมาก ซึ่งการปรบัปรุงฯ เดียวกนันีจ้ะถูกนาํมาใช้

กบัทุกชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนย่อย ดงันัน้ ผูล้งทุนท่ีทาํธุรกรรมทัง้หมดในกองทุนย่อยไม่ว่าจะทาํรายการซือ้หรือขายคืนจะ

ไดร้บัผลกระทบจากการปรบัปรุงฯ ดงักล่าว 

 เน่ืองดว้ยการปรบัปรุงมูลค่าหน่วยลงทนุจากนโยบาย Swing Price เกี่ยวขอ้งกบัการไหลเขา้และการไหลออกของเงินจากกองทุน

ย่อยจึงไม่สามารถคาดการณ์แน่นอนไดว้่าจะเกิดการปรบัลดในช่วงเวลาใดในอนาคต ดงันัน้ จึงไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง

แม่นยาํเช่นกนัว่าบริษัทจะมีความจาํเป็นท่ีตอ้งใชน้โยบาย Swing Price มากนอ้ยเพียงใด 

4   กองทุนหลกัจะจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึน้และเกี่ยวเน่ืองกับการดาํเนินการของกองทุนหลกั รวมถึงค่าธรรมเนียมผูส้อบบัญชี ท่ีปรึกษา

กฎหมายและท่ีปรกึษาอ่ืนๆ ตลอดจนค่าใชจ่้ายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการตีพิมพ ์และแจกจ่ายเอกสารหนงัสือชีช้วนฉบบัปัจจบุนัของกองทนุหลกั และ

เอกสารหนงัสือชีช้วนอ่ืนใดภายหลงั ตลอดจน ค่าใชจ่้ายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการตีพิมพ ์และแจกจ่ายเอกสารรายงานประจาํปี และรายงานผลการ

ดาํเนินการรอบหกเดือน นอกจากนี ้กองทุนหลักจะรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายนายหน้า ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมของหน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้งต่าง ๆ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการหรือผูบ้ริหารกองทุนหลกับางท่านและค่าใชจ่้ายตามจริง (out-of-pocket) ท่ีเกิดขึน้ในการ

ดาํเนินงานในหน้าท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี ้กองทุนหลักจะไม่มีหน้าท่ีในการรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

การตลาดท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการขายหรือตัวแทนการตลาดและกองทุนหลักจะไม่มีสิทธิท่ีจะไดร้บัค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการขายหรือ

ตวัแทนการตลาดไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 

3.12  รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน 

ทัง้นี ้เป็นไปตามวงเงินท่ีไดร้บัอนมุตัิใหน้าํไปลงทนุยงัต่างประเทศ เวน้แต่จะไดร้บัอนมุตัิวงเงินเพ่ิมเติม 

3.13 ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีจ่ะลงทุน :  

3.13.1  ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีมีผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการท่ี

จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุกาํหนด ดงันี ้

ส่วนที ่1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิทั่วไป 

1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่
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1.1 ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ไดแ้ก่ 

1.1.1  พนัธบตัร 

1.1.2  ตั๋วเงินคลงั 

1.1.3  หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นพุนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.1.4  ตั๋วแลกเงิน (B/E) 

1.1.5  ตั๋วสญัญาใชเ้งิน (P/N) 

1.1.6  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้กู ้

1.1.7  ตราสารหนี้อ่ืนท่ีมีลักษณะทาํนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1.1 - 1.1.6 

ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนดเพ่ิมเติม 

2. คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุ 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1 ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ 

ตราสารตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้น ดงันี ้

2.1 ไม่มีขอ้กาํหนดหรือเงื่อนไขท่ีทาํใหผู้ล้งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามลูค่าเงินลงทุนใน

ตราสาร 

2.2   สามารถเปล่ียนมือได ้(รวมถึงกรณีท่ีเป็น B/E หรือ P/N ท่ีมีเงื่อนไขหา้มเปล่ียนมือแต่

กองทุนได้ด ําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารได้ตามวิธีการท่ี

กฎหมายกาํหนด หรือมีเงื่อนไขใหก้องทนุสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได)้  

2.3   มีขอ้มูลเก่ียวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเขา้ถึงไดเ้พ่ือนาํมาประกอบการ

พิจารณาตดัสินใจลงทนุไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมีขอ้มลูราคาท่ีสะทอ้นมลูค่ายตุิธรรม 

โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูท่ีเชื่อถือไดซ้ึ่งจดัทาํตามหลกัวิชาการ

อนัเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีท่ีเป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดงักล่าวเพ่ือชาํระหนีก้ารคา้ 

B/E หรือ P/N ดงักล่าวตอ้งมีการรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบคุคลดงันี ้ 

2.4.1   ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่า

ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2.4.2   ธนาคารออมสิน  

2.4.3   ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

2.4.5   ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.4.6   ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8   สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 

2.4.7 

ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ั่งจ่ายหรือ

ผูอ้อกตั๋ว ทัง้จาํนวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถา้มี) ตามท่ีระบไุวใ้น B/E หรือ P/N ดว้ย 

ส่วนที ่2 : ทรัพยส์ินประเภทหน่วย CIS  

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย ตอ้งมีคุณสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการ

ลงทนุ ดงันี ้
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1. มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสาร

ทางการเงินทั่วไปในส่วนท่ี 1 ขอ้ 2.1 – 2.3 ดว้ย  

2.   ในกรณีท่ีกองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมอ่ืน กองทุนรวมดังกล่าว ตอ้งมี

นโยบายการลงทนุดงันี ้(ไม่ใชก้บัการลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวมทองคาํท่ีลงทนุใน

ทองคาํแท่ง)  

2.1   มีการลงทนุในทรพัยสิ์นซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทนุสามารถลงทนุได ้

2.2   มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ิธีคาํนวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้ 

2.3   มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ิธีคาํนวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์product limit สาํหรบัทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP ของกองทนุนัน้ 

2.4   มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของ

กองทนุนัน้ 

3.   ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟีดเดอรไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมอ่ืน กองทุนรวม

ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทนุรวมฟีดเดอร ์

ส่วนที ่3 : ทรัพยส์ินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 

ตอ้งเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้บัฝาก ดงันี ้

1.   ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน 

2.  ธนาคารออมสิน  

3.   ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4.   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5.   บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั  

6.  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7.   ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  

8.   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

9.   สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

10.  สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนที ่4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุดงันี ้

1.   ประเภท underlying  

derivatives ท่ีกองทนุจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งมี underlying เป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน 

ในกรณีท่ี derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาท่ีอา้งอิงดงักล่าวตอ้ง

เป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (future price) เท่านั้น 

ทัง้นี ้ราคาของ underlying อ่ืนท่ีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันี

ดงักล่าว ตอ้งเป็นท่ียอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพรห่ลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทนุ  

บรษิัทจดัการจะดาํเนินการลงทนุใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1   กองทุนรวมได้ระบุ เก่ียวกับการลงทุนใน  derivatives และ underlying ของ 

derivatives ท่ีจะลงทนุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
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2.2.1 Derivatives on organized exchange 

2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้ ตัวแทนซื ้อขาย 

derivatives หรือผูค้า้ derivatives 

2.3   ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการชําระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้สุดลง 

สินคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทุนสามารถลงทุนได ้ทั้งนี ้ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้ี

สิทธิรบัมอบหรือมีหนา้ท่ีส่งมอบสินคา้นัน้ก็ตาม 

3.   หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ีทรพัยสิ์นท่ีเพียงพอต่อการชาํระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 

บรษิัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีมีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจาํนวนท่ี

เพียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจตอ้งชาํระหนีต้ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไว้

ตลอดเวลาท่ีได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กาํหนด 

4. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมสาํหรบัการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการลดความเส่ียง 

ในกรณีท่ีบรษิัทจดัการลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัทรพัยสิ์นท่ีจะ

ลด ความเส่ียง การลงทุน ใน  derivatives ดั งก ล่าวต้องเป็ น ไป ต าม ท่ี สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมสาํหรบัการลงทนุใน OTC derivatives 

บรษิัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

5.1 ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัท

จดัการทราบทุกวนัท่ี 15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน ทั้งนี ้ในกรณีท่ีวนัดงักล่าว

เป็นวนัหยดุทาํการของบรษิัทจดัการใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมภายในวนัทาํ

การถดัไป 

5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาํคัญ 

ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัท

จดัการทราบทนัที 

5.3   คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงยินยอมใหม้ีการลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิัทจดัการรอ้งขอ

ได ้

3.13.2  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนใน

ต่างประเทศ :  

บริษัทจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีมีผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญาเป็นกิจการท่ี

จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ ทัง้นี ้การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือ

สญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรือเป็นการทาํสญัญาในประเทศท่ีมีหน่วยงานกาํกับดูแลดา้นหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ International Organization of Securities Commissions 

(IOSCO) หรือท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศท่ีเป็นสมาชกิของ World Federation 

of Exchanges (WFE) หรือเป็นตราสารของบริษัทท่ีจัดตัง้และเสนอขายในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่นํา้โขง (GMS) 

ส่วนที ่1 : ทรัพยส์ินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและ

หลกัเกณฑใ์นการลงทนุ ดงันี ้
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1.  มีคุณสมบตัิและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกับขอ้กาํหนดสาํหรบัตรา

สารทางการเงินทั่วไป ตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้นดงันี ้ 

1.1 ไม่มีขอ้กาํหนดหรือเงื่อนไขท่ีทาํใหผู้ล้งทนุมีภาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงินลงทุนใน

ตราสาร 

1.2   สามารถเปล่ียนมือได ้ 

1.3   มีขอ้มูลเก่ียวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเขา้ถึงไดเ้พ่ือนาํมาประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสมํ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาท่ีสะท้อนมูลค่า

ยุติธรรม โดยขอ้มูลดังกล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลท่ีเชื่อถือไดซ้ึ่งจัดทาํตาม

หลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล 

2. เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ ท่ีมีลกัษณะดงันี ้

2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารกาํกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศท่ี

กาํกับดูแลดา้นหลักทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ 

IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้

ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  

2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกับดูแลของหน่วยงานกาํกับ

ดแูลท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO   

2.3 ในกรณีท่ีกองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 

ต่างประเทศดังกล่าวตอ้งอยู่ภายใตห้ลักเกณฑก์ารกาํกับดูแล การออก การเสนอ

ขาย และการจดัการสาํหรบักองทนุเพ่ือผูล้งทนุรายยอ่ยของประเทศนัน้ 

3. ประเทศท่ีกาํกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน

อย่างเพียงพอ ทัง้นี ้ตามรายชื่อประเทศท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด 

4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวตอ้งมีการ

จาํกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจาํเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว

เท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS 

ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทนุรวมทองคาํท่ีลงทนุในทองคาํแท่ง) 

4.1   มีการลงทุนในทรพัยสิ์นซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับท่ีกองทุนรวมสามารถ

ลงทุนได้ในสัด ส่วนมากกว่าห รือเท่ากับ  80%  ของ NAV ของกองทุน  CIS 

ต่างประเทศนัน้ 

4.2  มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ิธีคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป

ตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนรวม นั้น ทั้งนี ้หลักเกณฑด์ังกล่าว

ไม่ใชก้บักรณีทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP 

4.3   มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ิธีคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์product limit สาํหรบัทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP ของกองทนุรวม นัน้ 

4.4  มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 

กองทนุรวมนัน้ 

5. ในกรณีท่ีกองทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุ CIS 

ต่างประเทศดังกล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนท่ีมีลักษณะทาํนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร ์

เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี ้โดยไดร้บั

ความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยก่อนการลงทนุบริษัทจดัการตอ้ง
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จดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลู เหตผุลความจาํเป็น และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน

ในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสือชีช้วนดว้ย 

ส่วนที ่2 : ทรัพยส์ินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 

ตอ้งเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศท่ีเทียบเท่าเงินฝาก 

ของผูร้บัฝากดงันี ้

1. ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรต์ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน 

2. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั 

3. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

3.14  อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอื่น เพื่อเป็นทรัพยส์ินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอื่น เพื่อเป็นทรัพยส์ินของกองทุนรวมในประเทศและ

ต่างประเทศ:  

ส่วนที ่1 :  อัตราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามผู้ออกทรัพยส์ินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ    

2.1   กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2.2   กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
        แต่ต ํ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10% (กรณีเป็นหน่วย CIS 
ต่างประเทศจะลงทนุโดยเฉล่ียรอบปีบญัชี

ไม่นอ้ยกวา่ 80% ของ NAV) 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรือผูอ้อก
ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอย่างหน่ึง ดงันี ้

4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร
ท่ีรฐับาลเป็นประกนั 

 

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการ
ลงทนุในตา่งประเทศหรือผูม้ีภาระผกูพนัมี

ภมูิลาํเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้
credit rating แบบ national scale) 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้

5.1   เป็นตราสารหนี ้ท่ีผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
หรือสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศท่ีไดร้บัอนญุาต
ใหป้ระกอบธุรกจิธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

5.2.1   ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียน 

5.2.2   ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3   ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวันชาํระหนี ้ 
นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2)  นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 
 benchmark + 5% 
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และไม่ไดม้ีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บคุคลดงันี ้

5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย ์ บริษัทเงินทุน หรือ 
บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ ์
การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูอ่าศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บรษิัทหลกัทรพัย ์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย    

5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกีาํหนดวนัชาํระหนีม้ากกวา่  
397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ใน
ระบบของ regulated market 

6 OTC Derivatives ท่ีคู่สัญญามี Credit rating อยู่ในระดับ 
Investment grade  

รวมกันไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะ
สงูกว่า 

(1)   10%  หรือ 

(2)   นํา้หนกัของทรพัยสิ์นใน benchmark 
+ 5% 

7 ทรพัยสิ์นอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

หมายเหต ุ:  ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดังนี ้ไม่มีขอ้กาํหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสาร 
หรือคู่สญัญา แลว้แต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทนุรวม 

2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที ่2 :  อัตราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) * 

ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยสิ์นของบรษิัททกุบรษิัทท่ีอยูใ่นกลุ่ม
กิจการเดยีวกนัหรือการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงินกบับรษิัทดงักล่าว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แลว้แต ่
อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)   25% หรือ 

(2)   นํา้หนกัของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ ใน 
benchmark + 10%  

*หมายเหต:ุ  ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี ้ไมม่ีขอ้กาํหนดเก่ียวกบั group limit  
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1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทนุรวม 

2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที ่3 :  อัตราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit) ** 

ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ  
ตั๋ วสัญญาใช้เงิน (P/N) ท่ีนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผูอ้อก 
ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี ้

1.1   ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2   ธนาคารพาณิชย ์

1.3   บรษิัทเงินทนุ 

1.4   บรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์

1.5   บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก
คู่ สั ญ ญ า ต า ม  reverse repo ห รื อ  securities lending ห รื อ 
derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45%  เฉล่ียในรอบปี
บัญชี เวน้แต่เป็นกองทุนรวมท่ีมีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉล่ียตาม
รอบอายกุองทนุ 

-  อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวมท่ี
อายุกองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี ้ เฉพาะกองทุน
รวมท่ีมีอายุโครงการมากกว่าหรือ
เท่ากบั 1 ปี  

2 ทรพัยสิ์นดงันี ้

2.1   ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ ตั๋วสญัญาใชเ้งิน (P/N) ท่ีมี
เงื่อนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทนุไดด้าํเนินการใหม้ีการ
รบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารได ้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย
กาํหนด หรือมเีงื่อนไขใหก้องทนุรวมสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได ้

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน  

2.3   total SIP ตามขอ้ 4 ของส่วนนี ้แต่ไม่รวมถึงตราสารหนีท่ี้
มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้

2.3.1   มีลกัษณะตาม 5.2 และ 5.5 ของขอ้ 5 ในส่วนท่ี 1 
: อัตราส่วนการลงทุน ท่ีคํานวณ ตามผู้ออก
ทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

2.3.2   มี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating  

(ขอ้นีไ้ม่ใชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & 
hold ท่ีลงทนุใน B/E P/N เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กินอายกุองทนุ หรือรอบการลงทนุของกองทนุ 
หรือมีการลงทนุใน derivatives เพ่ือใหท้รพัยสิ์นดงักล่าวมีอายุ
สอดคลอ้งกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 หน่วย CIS ในประเทศ ทกุกองทนุรวมกนัไมเ่กิน 20% 
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4 total SIP ซึ่งไดแ้ก่  

4.1 ทรพัยสิ์นตามข้อ 7 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ี
คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity 
limit)   

4.2 ตราสารหนี ้ท่ีมีอันดบัความน่าเชื่อถือท่ีตัวตราสารและ/
หรือผูอ้อกตราสารตํ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้(non-
investment grade) และ/หรือตราสารท่ีไม่ไดร้บัการจัด
อนัดบัความน่าเชื่อถือ (unrated) 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

 

5 Derivatives ดงันี ้ 

hedging limit : การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ท่ีมี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือการลดความเส่ียง 

ไม่เกินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู ่

**หมายเหต:ุ สาํหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทุน ไม่มี
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั product limit 

ส่วนที ่4 :  อัตราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่งทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน  

1 ตราสารหนี ้ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนีภ้าครฐัไทย 
หรือตราสารหนีภ้าครฐัต่างประเทศ) 
 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสิ้นทางการเงิน (financial 
liability) * ของผูอ้อกตราสารรายนั้น ตามท่ีเปิดเผยไวใ้น
งบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี ้ ใน
กรณีท่ีผูอ้อกตราสารมีหนีสิ้นทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบ
การเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี้สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดด้วยก็ไดโ้ดยข้อมูลหนีสิ้นทางการเงินนั้น
จะตอ้งเป็นข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และใน
กรณี ท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามท่ี
เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้น
เป็นรายครัง้ เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื่น
แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพิ้จารณาเป็นรายโครงการ 

1.2   ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตรา
สารท่ีออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า 
investment grade ห รือ ไม่ มี  credit rating ให้  บ ลจ . 
ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีท่ีผู้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณ ะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ  

อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้ับกรณีเป็นตราสารท่ีออกโดย
บคุคลดงันี ้ 

(1)  ธน าค ารพ าณิ ชย์  บ ริษั ท เงิน ทุ น  ห รือ บ ริษั ท
เครดิตฟองซิเอรต์ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนั
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การเงิน 

(2)  ธนาคารออมสิน 

(3)  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

(4)  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

(5)  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั 

(6)  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย  

(7)  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  

(8)  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

(9)  บรษิัทหลกัทรพัย ์

(10)  สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็น
สมาชิก 

(11)  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทํานอง
เดียวกบับคุคลตาม (1) – (9) 

หมายเหตุ :  

*  หนี้ สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิ จารณ าตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบัญชี หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับ
สากล  เช่ น  International Financial Reporting Standards 
(IFRS) ห รื อ United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถึงกรณียังไม่ครบกาํหนดการจดัทาํงบการเงินในครัง้
แรกของผูอ้อกตราสาร 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศท่ีออกหน่วยนั้น 

อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้ับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมี
ล ัก ษ ณ ะค รบ ถ ว้น ด ัง นี  ้โด ย ได ร้บั ค วา ม เห ็น ช อ บ จ า ก
สาํนักงาน 

(1) มีขนาดเล็ก 

(2) จัดตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทัง้นี ้การคาํนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอตัราส่วนการลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ส่วนที ่5 : การดาํเนินการเม่ือทรัพยส์ินทีล่งทนุขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ

ลงทุน 

1.  ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ีลงทุนมี

คุณสมบัติท่ีเปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบัติในการเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทุนสามารถ

ลงทนุไดอี้กต่อไป บรษิัทจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันท่ี

ทรพัยสิ์นขาดคุณสมบตัิ และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน ์ภายใน 3 วันทาํการนับ
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แต่วนัท่ีเกดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวท่ี้บรษิัทจดัการ 

(2)  จาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีขาดคณุสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็น

สาํคัญ แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันท่ีทรพัยสิ์นนั้นขาดคุณสมบัติ เวน้แต่เป็นกรณี

ตามขอ้ 5 ในส่วนนี ้

(3)  เมื่อบรษิัทจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีขาดคุณสมบตัิ หรือทรพัยสิ์นท่ีขาดคุณสมบตัิ

มีคณุสมบตัิเปล่ียนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดแลว้ บรษิัทจดัการตอ้งจดัทาํ

รายงานขอ้มลูเก่ียวกับชื่อ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีได้

จาํหน่ายทรพัยสิ์นนั้นออกไปหรือวันท่ีทรพัยสิ์นมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติแลว้แต่กรณี 

และจะจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีเกิดกรณี

ดงักล่าว 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) 

บริษัทจัดการตอ้งจัดทาํรายงานขอ้มูลตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุท่ีไม่สามารถจาํหน่าย

ทรพัยสิ์นดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. และผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 

วนัทาํการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

2.  ในกรณีท่ีทรพัยสิ์นในขณะท่ีกองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีกาํหนด แต่ต่อมา

การลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการติดต่อกัน โดยมิไดเ้กิดจากการ

ลงทนุเพ่ิม บรษิัทจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จาํนวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัท่ี

การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน ์

ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาํเนารายงานไวท่ี้

บรษิัทจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพ่ิมเติมในทรพัยสิ์นท่ีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีกาํหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชน์

ของผูล้งทนุเป็นสาํคญัแต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลาดงันี ้เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 5 ในส่วนนี ้

(ก)  30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ี

คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น  (product limit) สาํหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตรา

สารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ตามขอ้ 1 ในส่วนท่ี 3 

(ข)  90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สาํหรบักรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตาม 

(3)(ก) 

(4)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดแลว้ บริษัท

จัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเก่ียวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน

ดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุแลว้แต่กรณี และจดัส่ง

รายงานดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน ์ภายใน 3 วันทาํการนับแต่วันท่ีสามารถแกไ้ขให้

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุได ้

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีกาํหนดตาม (3) 

(ก) หรือ (ข) บรษิัทจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตท่ีุไม่สามารถ

แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อสาํนกังาน และผูด้แูล

ผลประโยชนภ์ายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
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3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท่ี์ไดร้บัอนุมัติใหจ้ัดตัง้ก่อนวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้ริษัท

จดัการดาํเนินการดงัต่อไปนี ้หากปรากฏว่ามีการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมหรือหน่วย

ของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีส่วนไดเ้สียใน

กิจการท่ีลงทนุ (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัทาํการติดต่อกนั  

(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จาํนวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัท่ี

การลงทุนไม่ เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแล

ผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสาํเนา

รายงานไวท่ี้บรษิัทจดัการ  

(2)   ห้ามมิให้แก้ไขเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือขยายวงเงินสาํหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมฟีดเดอรด์ังกล่าวท่ีไดจ้ดทะเบียนไว้กับสาํนักงานแลว้ จนกว่าการลงทุนใน

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรือหน่วยของกองทนุตา่งประเทศจะเป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทนุท่ีกาํหนด 

  (3)  ในกรณีท่ีมีการลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศท่ีมี

ผูร้บัผิดชอบการบรหิารจดัการกองทนุดงักล่าวเป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธห์รือเชื่อมโยงกบั

บรษิัทจดัการตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนใดจากกองทุนรวมฟีดเดอรห์รือผูถื้อหน่วยลงทุนในลกัษณะท่ีซํา้ซอ้นกับ

กองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนทราบเก่ียวกับความสมัพนัธห์รือเชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความ

จําเป็นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบ

ระยะเวลาดงักล่าว 

(4)   ในกรณีท่ีอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอรเ์ป็นไปตามท่ีกาํหนดแลว้ใหจ้ัดทาํ

รายงานขอ้มูลเก่ียวกับชื่อ จาํนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัยสิ์นดังกล่าว รวมถึงวันท่ี

อตัราส่วนเป็นไปตามท่ีกาํหนด และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 

วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีอตัราส่วนการลงทนุเป็นไปตามท่ีกาํหนด 

4.  ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี ้

จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 ใน

ส่วนนี ้โดยอนโุลม 

(1)  กรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุหรือไดสิ้ทธิจากการเป็นผูถื้อหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนท่ีมีอยู่เดิมนัน้ 

(2)  กรณีท่ีกองทนุไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการบรจิาค 

5.  ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยัหรือเหตุจาํเป็นอ่ืนใดทาํใหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขเพ่ือให้

การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3)(ข) หรือบริษัทจัดการมี

ความเห็นวา่การดาํเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูล้งทุน บริษัทจดัการสามารถใชดุ้ลย

พินิจดาํเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสาํคญั และตอ้ง

ส่งรายงานเก่ียวกับการดาํเนินการของบริษัทจดัการในเร่ืองดงักล่าวต่อสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ผูถื้อหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาท่ีตอ้งแกไ้ข

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี ้ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการสามารถดาํเนินการโดยวิธีการเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการแทนได ้

ส่วนที ่6 :  การดาํเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ

กองทุน 

1.  ในกรณีท่ีกองทนุมีสดัส่วนการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบ่งประเภทของ

กองทนุ บรษิัทจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี ้
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(1)  จดัทาํรายงานเก่ียวกบัการลงทนุท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พรอ้มทัง้เหตผุลท่ีทาํใหม้ี

การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาํการนับแต่วันท่ีไม่เป็นไปตาม

นโยบายการลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวท่ี้บรษิัทจดัการ 

(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือ

ดาํเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี ้

2.  ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ

กองทนุ ใหบ้ริษัทจดัการดาํเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

การลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการ

ลงทุน เวน้แต่บริษัทจดัการจะไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน

รวมภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว 

ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหน่ึง บรษิัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีวิธีการในการ

ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเดิมในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนท่ีการเปล่ียนแปลงประเภท

ของกองทุนรวมจะมีผลใชบ้ังคบั โดยวิธีการดงักล่าวตอ้งมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้

ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวม

แลว้ บรษิัทจดัการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจากผูถื้อหน่วยลงทนุทกุราย

จนกว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะมีผลใชบ้ังคับ และในกรณีท่ีครบกาํหนด 90 วันนับแต่วนัท่ี

สดัส่วนการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุรวมยงั

ไม่มีผลใชบ้งัคบั บรษิัทจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพ่ิมเติม 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :   

ไม่ม ี

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

5.1  ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : 

 บรษิัทจดัการ   ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

  หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบรษิัทจดัการประกาศกาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

5.2  รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : 

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสอืชีช้วน ใบคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และแบบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีและยงัไม่มีบญัชีกองทนุรวมท่ีสนใจลงทนุในหน่วยลงทนุของ “กองทนุเปิด แมนู

ไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้เอฟไอเอฟ” สามารถติดต่อขอรบัหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วย

ลงทนุ ใบคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และแบบคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ (ใชส้าํหรบัผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ียงัไม่มบีญัชี

กองทนุ) ได ้ณ ท่ีทาํการของบรษิัทจดัการ และ/หรือ ณ ท่ีทาํการของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย

ลงทนุท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ โดยสามารถทาํการจองซือ้หน่วยลงทนุไดใ้นราคาหน่วยลงทนุละ 

10 บาท บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามวนั เวลา และเงื่อนไขการเสนอขายหน่วย

ลงทนุครัง้แรกท่ีระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั  

ในกรณีท่ีมียอดจองซือ้หน่วยลงทนุซึ่งเมื่อแปลงเป็นสกลุเงินดอลล่ารส์หรฐัฯ แลว้อาจมีผลทาํใหเ้กินวงเงินท่ี

บรษิัทจดัการไดร้บัอนมุตัิใหส้ามารถนาํเงินไปลงทนุในต่างประเทศ หรือกรณีท่ีมีการจองซือ้หน่วยลงทนุเต็ม

ตามจาํนวนเงินทุนโครงการก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวน

สิทธิในการปิดรบัคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกได ้โดย
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บริษัทจดัการจะดาํเนินการปิดประกาศแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทราบท่ีสาํนกังานของบริษัทจดัการและ

ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีกองทุน  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ียงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับรษิัทจดัการ จะตอ้งดาํเนินการเปิดบญัชีกองทนุ พรอ้มกบัการ

สั่งซือ้หน่วยลงทนุในครัง้แรกกบับรษิัทจดัการก่อน การเปิดบญัชีกองทนุ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้ง  

(1)  กรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “แบบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน” “แบบสอบถามขอ้มูลพิสูจนท์ราบผูล้งทุน

และแบบการประเมินระดับความเส่ียงท่ียอมรบัได ้(Risk Profile) ของผูซ้ือ้หน่วยลงทุน” และ/หรือ

เอกสารอ่ืนใดตามท่ีบรษิัทจดัการกาํหนดใหค้รบถว้นถกูตอ้งและชดัเจน  

(2)  ลงลายมือชื่อใน “แบบคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ” “แบบสอบถามขอ้มลูพิสจูนท์ราบผูล้งทนุและแบบการ

ประเมินระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได ้(Risk Profile)” พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งในเอกสาร

สาํคัญประกอบการพิจารณาการขอใชบ้ริการกองทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรบัหรือ

กาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  

การใหข้อ้มลูในส่วนของ “แบบสอบถามขอ้มลูพิสจูนท์ราบผูล้งทนุ” บรษิัทจดัการมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งให้

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือป้องกันการใชก้ารลงทุนในกองทนุเพ่ือการฟอกเงินและการ

สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย ตามมาตรการป้องกันการใชธุ้รกรรมหลกัทรพัยเ์ป็นช่องทางในการ

ฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด สาํหรบั

ส่วนของ “แบบการประเมินระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได ้(Risk Profile) ของผูล้งทุน” ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนทุก

รายจะตอ้งทาํแบบสอบถามนีต้ามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือประเมินระดบัความ

เส่ียงและรบัทราบถึงความเส่ียงท่ีตนเองสามารถรบัไดก้่อนตดัสินใจลงทนุ ในกรณีท่ีผูล้งทุนปฏิเสธการทาํ

แบบประเมินนี ้บริษัทจัดการจะไม่สามารถให้คาํแนะนาํการลงทุนแก่ผู้ลงทุนไดแ้ละจะทาํให้ผูล้งทุนไม่

สามารถทาํรายการซือ้หน่วยลงทนุ รวมถึงการสบัเปล่ียนหรือโอนกองทนุใดๆ ได ้ 

นอกจากนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาใชเ้ป็นหลักฐานในการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรือเป็น

หลกัฐานในการแสดงตนเพ่ือการทาํธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทุนกับบรษิัทจดัการ และ/หรือ เพ่ือใชใ้นการ

ตรวจสอบลายมือชื่อของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแสดงมติเมื่อตรวจนบัมติสาํหรบัการขอมติใดๆ จากผูถื้อหน่วย

ลงทนุ  

5.2.3 วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทุน  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุสามารถจองซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุไดโ้ดยติดต่อผ่าน 

5.2.3.1 บริษัทจัดการ  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามวนัเวลาท่ีระบุไวใ้นหนงัสือชีช้วน โดยจะตอ้ง

สั่งซือ้เป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกว่ามลูค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรกตามท่ีกาํหนด โดยผูส้ั่งซือ้ท่ีเปิด

บญัชีกองทนุแลว้จะตอ้ง 

(1)  กรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุ” ใหค้รบถว้นถกูตอ้งและชดัเจน  

(2)  ชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจาํนวนท่ีระบไุวใ้นคาํสั่งซือ้ โดยชาํระเป็นเงินสด คาํสั่งหกั

บญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์ใหบ้ริษัทจดัการ หรือนาํฝาก/โอนเงินเขา้บัญชีจองซือ้หน่วย

ลงทนุท่ีบรษิัทจดัการไดเ้ปิดไว ้ดว้ยตนเอง แลว้จึงส่งหลกัฐานการนาํฝาก/โอนเงินมายงับรษิัท

จดัการภายในวนัและเวลาทาํการท่ีบรษิัทจดัการกาํหนดใหส่้งคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรือชาํระ

ดว้ยวิธีการอ่ืนใดท่ีบรษิัทจดัการยอมรบั 

บรษิัทจดัการยินยอมใหผู้ส้ั่งซือ้ส่งคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางโทรสารไดน้ัน้ จะตอ้งเป็นผูส้ั่งซือ้ท่ีมี

บญัชีกองทุนอยู่ก่อนหนา้นี ้และไดเ้คยทาํแบบประเมินระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได ้(Risk Profile) 
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ของผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการไวแ้ลว้ กรณีท่ีมีบญัชีกองทุนแต่ไม่เคยทาํแบบประเมินระดบั

ความเส่ียงดังกล่าว จะตอ้งตอบแบบประเมินเพ่ือรบัทราบระดับความเส่ียงของผูถื้อหน่วยลงทุน

ก่อน จึงจะสามารถส่งคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนมาพรอ้มสาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน หรือเอกสาร

สาํคัญแสดงถึงการทาํนิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แลว้แต่กรณี) หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัท

จดัการยอมรบัหรือกาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ท่ีลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ยตนเอง 

โดยหลงัจากท่ีบริษัทจัดการไดร้บัคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทุนทั้งจาํนวน

จากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนแลว้ บริษัทจัดการจะส่งสาํเนาคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ั่งซือ้หน่วย

ลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้ในกรณีท่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุส่งคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางโทรสาร 

5.2.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามวนัเวลาท่ีระบุไวใ้นหนงัสือชีช้วน โดยจะตอ้ง

สั่งซือ้เป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกว่า มลูค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรกตามท่ีกาํหนด โดยผูส้ั่งซือ้ท่ีเปิด

บญัชีกองทนุแลว้จะตอ้ง 

(1)  กรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุ” ใหค้รบถว้นถกูตอ้งและชดัเจน  

(2)  ชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจาํนวนท่ีระบไุวใ้นคาํสั่งซือ้ โดยชาํระเป็นเงินสด คาํสั่งหกั

บญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์ใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือนาํฝาก/

โอนเงินเขา้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไว ้ดว้ยตนเอง แลว้จึงส่งหลกัฐาน

การนาํฝาก/โอนเงินมายงัผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนภายในวนัและเวลาทาํ

การท่ีบริษัทจัดการกาํหนดให้ส่งคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือชาํระดว้ยวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัท

จดัการยอมรบั 

บริษัทจดัการยินยอมใหผู้ส้ั่งซือ้ส่งคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารไปยงัผูส้นบัสนุนการขาย

หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนไดน้ั้น จะตอ้งเป็นผูส้ั่งซือ้ท่ีมีบัญชีกองทุนอยู่ก่อนหนา้นี ้และไดเ้คยทาํ

แบบประเมินระดับความเส่ียงท่ียอมรบัได ้(Risk Profile) ของผูถื้อหน่วยลงทุนกับผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ กรณีท่ีมีบัญชีกองทุนแต่ไม่เคยทาํแบบประเมินระดับความ

เส่ียงดงักล่าว จะตอ้งตอบแบบประเมินเพ่ือรบัทราบระดบัความเส่ียงของผูถื้อหน่วยลงทุนก่อน จึง

จะสามารถส่งคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนมาพรอ้มสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือเอกสารสาํคัญ

แสดงถึงการทาํนิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แลว้แต่กรณี) หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการ

ยอมรบัหรือกาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ท่ีลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ยตนเอง   

โดยหลงัจากท่ีผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดร้บัคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้เงิน

ค่าซือ้หน่วยลงทุนทั้งจาํนวนจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย

ลงทุนจะส่งสาํเนาคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้ในกรณีท่ีผู้

สั่งซือ้หน่วยลงทนุส่งคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางโทรสาร 

5.2.4 การรับชาํระ และการเก็บรักษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

5.2.4.1 บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  

การสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ ผูส้ั่งซือ้สามารถชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงิน

โอน คาํสั่งหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบรษิัทจดัการยอมรบั ในกรณีการซือ้

หน่วยลงทุนท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ผูส้ั่งซือ้สามารถชาํระเงินค่าซือ้หน่วย

ลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน คาํสั่งหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีผูส้นบัสนนุการ

ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรบั โดยเช็คหรือดราฟตส์ามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขต

หกับัญชีเดียวกันกับท่ีทาํการของบริษัทจัดการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ภายในวันเดียวกับวันท่ีสั่งซือ้เท่านั้น โดยเช็คหรือดราฟตด์ังกล่าวจะตอ้งลงวันท่ีท่ีสั่งซือ้และขีด

ครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนาม  
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ก.  กรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น ๆ ที่มิใช่

สาขาของธนาคารต่างประเทศ 

สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน 

เลขท่ีบญัช ี

1.  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร ์152-3-11759-4 

2.  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร ์038-3-08296-7 

3.  ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร ์026-1-10270-6 

4.  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร ์123-0-04007-7 

ข.  กรณีที่ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน คือ สาขาของธนาคาร

ต่างประเทศ 

สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน 

เลขท่ีบญัชีขึน้อยู่กบัสาขาของธนาคารต่างประเทศนัน้ ๆ 

หรือบญัชีอ่ืนใดท่ีบรษิัทจดัการกาํหนดใหเ้ป็นบญัชีท่ีรบัชาํระค่าซือ้หน่วยลงทนุในอนาคต ทัง้นี ้

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มลูเก่ียวกบับญัชท่ีีรบัชาํระคา่ซือ้หน่วย

ลงทุนดังกล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือเป็นการแก้ไข

โครงการ โดยจะแสดงขอ้มลูท่ีเป็นปัจจบุนัในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปสาระสาํคญั 

โดยในการชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเช็คหรือดราฟต ์ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุโปรดระบ ุชื่อ ท่ี

อยู่ และหมายเลขโทรศัพทข์องผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไวด้า้นหลังเช็คหรือดราฟตน์ั้น เพ่ือความ

สะดวกในการติดต่อและเพ่ือผลประโยชนข์องผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ 

5.2.4.2 หักบัญชีเงนิฝาก  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีไดร้บัอนุมตัิจากธนาคารใหใ้ชบ้ริการคาํสั่งหกับญัชีเงินฝาก สามารถชาํระเงิน

ค่าซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือผ่านส่ือ

อินเทอรเ์น็ต โดยวิธีสั่งหักบัญชีเงินฝากได ้โดยธนาคารท่ีใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จาํกดั (มหาชน) และธนาคารอ่ืนตามท่ีบรษิัทจดัการกาํหนด โดยสามารถดรูายละเอียดไดท่ี้เว็บไซด์

ของบรษิัทจดัการ (www.manulife-asset.co.th) 

เงือ่นไขเพิ่มเติม : 

(1)  ในการชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงินจนเต็ม

จาํนวนโดยจะหักกลบลบหนีก้ับบริษัทจดัการไม่ได ้เวน้แต่ผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมหน่ึงเพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษัทจัดการเป็นผูร้บัผิดชอบดาํเนินการ 

บรษิัทจดัการอาจดาํเนินการใหม้ีการหกักลบลบหนีก้นัก็ได ้

(2)  ในการสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะสมบรูณก์็ต่อเมื่อบรษิัทจดัการไดเ้รียกเก็บเงินตามคาํสั่งหกับญัชีธนาคาร 

เช็คหรือดราฟต ์และไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจาํนวนท่ีระบไุวใ้นคาํสั่งซือ้ หากการชาํระเงิน

ค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ว่าจะเป็นคาํสั่งหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดต้าม

คาํสั่งจากธนาคารของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทุน

แก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนนั้น และจะดาํเนินการส่งเช็คหรือดราฟตน์ั้นคืนแก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนภายใน 

15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี ้หากมีดอกเบีย้รบัเกิดขึน้ในบญัชีจองซือ้

หน่วยลงทนุท่ีระบไุว ้บรษิัทจดัการจะดาํเนินการใหเ้ป็นผลประโยชนข์องกองทนุ 

http://www.manulife-asset.co.th/
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(3)  ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีไดท้าํการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และไดช้าํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวน

แลว้จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บั

อนมุตัิจากบรษิัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

5.2.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน  

ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุทกุรายจะไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามท่ีสั่งซือ้ หลงัจากท่ีบรษิัทจดัการไดร้บัชาํระ

เงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจาํนวนแลว้ ยกเวน้ในกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุน

ของกองทนุเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทนุของโครงการท่ีไดร้บัอนมุตัิจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้โดยใชห้ลกัการ “สั่งซือ้ก่อนไดก้่อน” ซึ่งพิจารณาตามวนัท่ี

ไดร้บัคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุและไดร้บัชาํระค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจาํนวนแลว้  

อน่ึง ในกรณีท่ีมีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มกันและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะ

พิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจองซือ้ (pro rata) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัท

จัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ขา้งตน้ก็ได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้  

ในกรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีระบุไว้ในใบคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจาํนวนเงินท่ีบริษัทจัดการไดร้บัชาํระ 

บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุตามจาํนวนเงินท่ีไดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการตามวรรคหน่ึงหรือจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่

บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได ้ถา้หากพบว่าจะเกิดผลเสียต่อกองทุน โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ให้ผูส้ั่งซือ้หน่วย

ลงทนุทราบล่วงหนา้ 

ทัง้นี ้สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มลูการซือ้หน่วย

ลงทุนของผูส้ั่งซือ้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือ

รบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ พรอ้มใบยืนยนั/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษี (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุโดย

ทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

5.2.6 การคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.6.1 เมื่อสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หากปรากฎว่าไม่สามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูล้งทุนไดถ้ึง 35 ราย หรือในกรณีท่ีมีการจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล

เดียวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ใหก้ารอนมุตัิจดัตัง้

และจดัการกองทุนสิน้สุดลง โดยบริษัทจัดการจะแจง้ให้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุดงักล่าว 

บรษิัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดพรอ้มทัง้ผลประโยชนท่ี์เกิดขึน้ในช่วงดงักล่าว (ถา้

มี) เป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะผูส้ั่งซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบียนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ ตามท่ีอยู่ท่ีระบุใน

แบบคาํขอเปิดบญัชีกองทนุภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้

แรก ตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ  

ทั้งนี ้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อัน

เน่ืองจากความผิดพลาดของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะชาํระดอกเบีย้ในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ

เจ็ดครึง่ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีบรษิัทจดัการชาํระเงินค่าจองซือ้จนครบถว้น 

เพ่ือประโยชนใ์นการคาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ ให้ใช้ราคาตามมูลค่าท่ีตราไว้ของ

หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ ์

5.2.6.2 กรณีอ่ืนๆ นอกจากท่ีกาํหนดในขอ้ 5.2.6.1  
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บรษิัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรแต่ทัง้หมดหรือบางส่วน เป็นเช็ค

ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อ-นามสกุลของผูส้ั่งซือ้โดยจดัส่งใหท้างไปรษณียล์งทะเบียน ตามท่ีอยู่ท่ี

ระบไุวใ้นแบบคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

อน่ึง สาํหรบัดอกเบีย้หรือผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีเกิดจากเงินท่ีไดร้บัจากการซือ้หน่วยลงทุน (ถา้มี) 

บรษิัทจดัการจะนาํเขา้รวมเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุ 

5.2.7 เงือ่นไขการขายหน่วยลงทุน  

(1)  ตอ้งไม่เป็นไปตามกรณีขอ้ 5.2.6.1 

(2)  บรษิัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุไดท้าํการศกึษาและยินดีท่ีจะปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามท่ีระบุ

ไวใ้นโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนนีแ้ลว้ 

(3)  ผู้สั่ งซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด

กฎระเบียบและภาษีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 

(4)  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสั่งซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วน ใน

กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้ 

(4.1)  กรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนนั้นมีผลทาํให้จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจาํนวน

หน่วยลงทนุของโครงการตามท่ีไดร้บัอนมุตัิจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(4.2)  กรณีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลใหจ้าํนวนเงินทุนของกองทนุเกินกว่าจาํนวนวงเงินท่ีบริษัท

จัดการไดร้ับอนุญาตให้นาํไปลงทุน ณ ต่างประเทศ จนอาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหาร

จดัการกองทนุใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคห์ลกัของกองทุน ซึ่งมีนโยบายท่ีจะนาํเงินลงทนุส่วน

ใหญ่ไปลงทนุในต่างประเทศ 

(4.3)  กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/

หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย ไดม้ีการปรบัเปล่ียนกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ

ปฏิบัติขอ้กาํหนด เงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับวงเงินรบั

อนุญาต และ/หรือวงเงินคงเหลือท่ีบริษัทจัดการได้รบัอนุญาตให้สามารถนําไปลงทุน ณ 

ต่างประเทศ จนอาจเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถบริหารจัดการกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์

หลกัของกองทนุ ซึ่งมีนโยบายท่ีจะนาํเงินลงทนุส่วนใหญ่ไปลงทนุในต่างประเทศ 

(4.4)  กรณีเอกสารหรือขอ้มลูท่ีบรษิัทจดัการไดร้บัจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็น

จรงิหรือไม่ครบถว้น 

(4.5)  กรณีบริษัทจัดการเกิดขอ้สงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น 

อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นตน้ 

(4.6)  บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัท

จดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชนต์่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วย

ลงทุน หรือกรณีท่ีการสั่งซื ้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือ

ก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นตน้ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทุน ผูถื้อ

หน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการเป็น

หลกั 
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6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก :  

6.1.  ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก  : 

 บรษิัทจดัการ  ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

  อินเตอรเ์น็ต (internet)  ไปรษณีย ์

  การสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบรายเดือน   หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบรษิัทจดัการประกาศกาํหนด 

 (Manulife Savings Plan)  เพ่ิมเติมในอนาคต 

6.2.  รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

บรษิัทจดัการจะจดัใหม้ีหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัและหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ ท่ีทาํการของ

บริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยผูท่ี้สนใจลงทุน

สามารถขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคัญหรือหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการ ใบคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุน 

และแบบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน ไดท่ี้ท่ีทาํการของบรษิัทจดัการ และ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการ

ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก สามารถส่งคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้ก

วันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการถึง 15.30 น. ท่ีบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือ

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

วนัทาํการซือ้ขาย หมายถึง วนัทาํการตามปกติของบรษิัทจดัการและวนัทาํการของกองทนุหลกั และวนัทาํการของ

ประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหรือชาํระราคาหลกัทรพัยข์องกองทนุหลกั  

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะกาํหนดวนัท่ีมิใช่วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าวในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั

และสงวนสิทธิท่ีจะกาํหนดวนัท่ีมิใช่วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ โดย

ประกาศ ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนและในเว็บไซตข์องบริษัท

จดัการ 

ยกเวน้กรณีตามขอ้ 10. “การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ” ขอ้ 11. “การ

ไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่ง” ขอ้ 12. “การหยุดขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน” 

หรือ ขอ้ 16. “วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 

และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง” และ/หรือกรณีอ่ืนใด

ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กาํหนด เห็นชอบ ผ่อนผนั หรือสั่งการ เป็น

อย่างอ่ืน ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุสามารถทาํการซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามวิธีการต่อไปนี ้ 

6.2.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  

(1)  ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกว่ามลูค่าขัน้ตํ่าของการ

สั่งซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป โดยตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คาํสั่งซือ้หน่วยลงทุน” ใหค้รบถว้น 

ถูกตอ้งและชดัเจน พรอ้มชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้จาํนวนใหบ้ริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(2)  ในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ียงัไม่มีบัญชีกองทุนจะตอ้งขอเปิดบัญชีกองทุน โดย

จะตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ และลงลายมือชื่อใน “แบบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน” “แบบสอบถาม

ขอ้มลูพิสจูนท์ราบผูล้งทุนและแบบการประเมินระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได ้(Risk Profile) ของผูซ้ือ้

หน่วยลงทุน” “ใบคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุน” ใบคาํขอใชบ้ริการอ่ืนๆ ของกองทุน และ/หรือเอกสารอ่ืนใด

ตามท่ีบรษิัทจดัการกาํหนดใหค้รบถว้นถกูตอ้งและชดัเจน 
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(3)  บรษิัทยินยอมใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนสามารถส่งคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสารหรือ

โดยวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัไดท่ี้บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย

ลงทนุ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานตามท่ีบรษิัทจดัการกาํหนดหรือตามท่ีเห็นสมควร 

(4)  การสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งซือ้

สามารถชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน คาํสั่งหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์หรือ

วิธีการอ่ืนใดท่ีบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรบั ทัง้นี ้

การชําระเงินด้วยเช็คหรือดราฟตห์รือคาํสั่งหักบัญชีต้องสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบัญชี

เดียวกันกับท่ีทาํการของบริษัทจดัการหรือสถานท่ีติดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย

ลงทุนท่ีรบัคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนภายในวนัทาํการขายหน่วยลงทนุนั้นๆ โดยเช็คหรือดราฟตด์งักล่าว

จะตอ้งลงวนัท่ีก่อนหรือภายในวนัเดียวกนักบัวนัทาํการขายหน่วยลงทนุและขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายใน

นาม “บัญชีซือ้หน่วยลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์” ประเภทบญัชีกระแสรายวนั โดยเขา้บญัชีดงัต่อไปนี ้ 

1.  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)          สาขาสยามสแควร ์ 152-3-11758-6 

2.  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  สาขาสยามสแควร ์ 038-3-08297-5 

3.  ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  สาขาสยามสแควร ์ 026-1-10268-4 

4.  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  สาขาสยามสแควร ์ 123-0-04006-9 

5.  ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)  สาขาสาํนกังานใหญ่ 001-1-54916-9 

6. ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนศรีอยธุยา 013-6-11359-1 

7. ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) สาขาอโศก 000 313 000000 91 

8. ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 0001-114-005056-7 

9.  ธนาคารแห่งประเทศจีน จาํกดั สาขาสาํนกังานใหญ่ 609493-2312-000 

หรือ สั่งจ่ายในนาม “SUB AFTER IPO FOR MAMT” ประเภทบญัชีกระแสรายวนั เขา้บญัชี  

ธนาคารซิตีแ้บงก ์    สาขากรุงเทพมหานคร   0-800516-331  

หรือบญัชีอ่ืนใดท่ีบรษิัทจดัการกาํหนดใหเ้ป็นบญัชีท่ีรบัชาํระค่าซือ้หน่วยลงทนุในอนาคต ทัง้นี ้บรษิัท

จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกับบัญชีท่ีรับชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุน

ดังกล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยจะแสดงข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันใน

หนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั  

โดยในการชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเช็คหรือดราฟต ์ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุโปรดระบ ุชื่อ ท่ีอยู่ และ

หมายเลขโทรศัพทข์องผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไวด้า้นหลังเช็คหรือดราฟตน์ั้น เพ่ือความสะดวกในการ

ติดต่อและเพ่ือผลประโยชนข์องผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ  

(5)  หลงัจากท่ีบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไดร้บัคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุน 

พรอ้มทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทุนทั้งจาํนวนจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนแลว้ บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสาํเนาคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็น

หลักฐาน ยกเวน้ในกรณีท่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนส่งคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสารหรือเป็นไปตาม

วิธีการท่ีผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกาํหนด  

(6)  บริษัทจดัการจะดาํเนินการขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีส่งคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ภายในวนัและเวลาทาํการท่ีบริษัทจดัการ

กาํหนดใหส่้งคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทจดัการเป็นอย่างอ่ืน โดยใชร้าคา

ขายหน่วยลงทนุท่ีคาํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการขายหน่วยลงทนุ ซึ่งจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคาํนวณได้

เมื่อสิน้วนัทาํการขายหน่วยลงทุนวนันัน้เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมในการขาย

หน่วยลงทนุตามอตัราท่ีกาํหนดไว ้(ถา้มี) และราคาขายหน่วยลงทนุดงักล่าวจะตอ้งเป็นราคาท่ีรบัรอง

โดยผูด้แูลผลประโยชน ์ 



กองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อคิวติี ้เอฟไอเอฟ หนา้ 33 

6.2.2 วิธีการขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์ 

(1)  ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณียไ์ด ้โดยระบุเป็นจาํนวน

เงินไม่นอ้ยกว่ามลูค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรกและครัง้ถัดไป โดยตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน 

“คาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุ” ใหค้รบถว้น ถกูตอ้งและชดัเจน พรอ้มชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้จาํนวนให้

บรษิัทจดัการ  

(2)  การสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการ ผูส้ั่งซือ้สามารถชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินโอน คาํสั่งหกั

บญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบั ในกรณีการซือ้หน่วยลงทุนท่ี

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ผูส้ั่งซือ้สามารถชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด 

เงินโอน คาํสั่งหักบญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน

หน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรบั ทั้งนี ้การชาํระเงินดว้ยดราฟตต์อ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหัก

บญัชีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ภายในวนัทาํการขายหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยสั่งจ่ายในนาม “บัญชีซื้อ

หน่วยลงทุนบลจ.แมนูไลฟ์” หรือ “SUB AFTER IPO FOR MAMT” หรือบัญชีอ่ืนใดท่ีบริษัท

จดัการกาํหนดใหเ้ป็นบญัชีท่ีรบัชาํระค่าซือ้หน่วยลงทนุในอนาคต  

(3)  ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งส่งคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีข้อมูลครบถว้น ถูกตอ้งและชัดเจนใหบ้ริษัท

จดัการทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั พรอ้มดราฟต ์หรือหลักฐานการโอนเงิน หรือหลักฐานการ

ชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุและแนบเอกสารหลกัฐานตามท่ีบรษิัทจดัการกาํหนดหรือเอกสารหลกัฐาน

อ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือทดแทนตามท่ีเห็นสมควร เวน้แต่บริษัทจดัการยินยอมผ่อนผนัใหเ้ป็นกรณีไป โดย 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งเก็บสาํเนาคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุฉบบัผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน  

(4)  บริษัทจดัการจะดาํเนินการขายหน่วยลงทนุใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีส่งคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีขอ้มลู

ครบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจนมาทางไปรษณีย ์ภายในวันและเวลาทาํการท่ีบริษัทจัดการประกาศ

กาํหนดให้เป็นวันขายหน่วยลงทุน เว้นแต่จะไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอ่ืน บริษัท

จดัการจะใชร้าคาขายหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการขายหน่วยลงทนุ ซึ่งจะใชม้ลูค่าหน่วย

ลงทุนท่ีคาํนวณได้เมื่อสิน้วันทาํการขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคาํนวณ บวกด้วย

ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทนุตามอตัราท่ีกาํหนดไว ้(ถา้มี) และราคาขายหน่วยลงทนุดงักล่าว

จะตอ้งเป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์

6.2.3 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ 

6.2.3.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนเงนิอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)  

เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ ์

เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบ้ริการและกาํหนดเวลาในการใชบ้ริการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบและ

ปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวท่ีสาํนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือ

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 

15 วนัก่อนเริ่มใหบ้รกิาร  

โดยบรษิัทจดัการจะเรียกเก็บค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใชจ้่ายอ่ืน

ใดท่ีเกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ถา้มี) จากผูส้ั่งซือ้

หน่วยลงทนุท่ีใชบ้รกิารตามท่ีจ่ายจรงิ  

6.2.3.2 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอรเ์น็ต (Internet)  

(1)  ผู้สั่ งซื ้อหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั่ งซื ้อหน่วยลงทุนผ่านส่ือ

อินเตอรเ์น็ตบนเว็บไซตข์องบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนได ้ภายใตร้ายละเอียด

หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอนวิธีการใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเตอรเ์น็ตท่ีบรษิัท

จดัการหรือนายทะเบียนกองทุนกาํหนด โดยบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนกองทุนจะจดัส่ง
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รหัสประจาํตัวผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือใชท้าํรายการผ่านส่ืออินเตอรเ์น็ต (Internet) ต่อไป ทัง้นี ้ 

ผูถื้อรหัสประจาํตัวจะตอ้งเก็บรกัษาไวเ้ป็นความลบั โดยบริษัทจัดการจะไม่รบัผิดชอบใดๆ 

ทัง้สิน้ ในกรณีท่ีบุคคลท่ีมิใช่เจา้ของรหัสประจาํตัวของผูถื้อหน่วยลงทุนทาํรายการผ่านส่ือ

อินเตอรเ์น็ตดงักล่าว 

(2)  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะสามารถทาํรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดโ้ดยตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์

และเงื่อนไขต่างๆ ตามท่ีบริษัทจัดการกาํหนด รวมถึงเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีอาจเปล่ียนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมในอนาคต ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตาม

เงื่อนไขและวิธีการท่ีกาํหนดไวด้งักล่าว  

(3)  ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุสามารถทาํรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเตอรเ์น็ตไดทุ้กวนัทาํการ 

ถึง 15.30 น. โดยถือว่าเป็นรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของวันทาํการนั้น ในราคาขายหน่วย

ลงทนุท่ีคาํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการ ซึ่งเป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(4)  ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซือ้หน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. หรือนอกเหนือจาก

ช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกาํหนด หรือมีการทาํรายการในวันหยุดทาํการ ใหถื้อเป็นรายการ

สั่งซือ้หน่วยลงทุนของวนัทาํการถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคาํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการ

ถดัไปนัน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการอาจขยายหรือเปล่ียนแปลงเวลาการรบัคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่าน

ช่องทางดงักล่าว โดยจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ  

(5)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ

ภาษีอากร และ/หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรม

ทางอินเตอรเ์น็ต (ถา้มี) จากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีใชบ้รกิารตามท่ีจ่ายจรงิ  

6.2.3.3 วิธีการขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท ์ 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุ สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางโทรศพัทไ์ด ้ภายใตร้ายละเอียด

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท ์ท่ีบริษัทจัดการจะ

กาํหนดขึน้ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ทัง้นี ้เมื่อบริษัทจดัการจะเปิดใหใ้ชบ้ริการดงักล่าว บรษิัทจดัการจะจดัใหม้ีรายละเอียดหลกัเกณฑ ์

เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบ้ริการและกาํหนดเวลาในการใชบ้ริการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบและ

ปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวท่ีสาํนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือ

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 

15 วนัก่อนเริ่มใหบ้รกิาร  

โดยบรษิัทจดัการจะเรียกเก็บค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใชจ้่ายอ่ืน

ใดท่ีเกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ถา้มี) จากผูส้ั่งซือ้

หน่วยลงทนุท่ีใชบ้รกิารตามท่ีจ่ายจรงิ  

6.2.4 เงือ่นไขอื่น ๆ ในการขายหน่วยลงทุน  

(1)  ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุตอ้งชาํระค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้จาํนวนดว้ยเงินจนเต็มจาํนวน จะหกักลบลบหนีก้ับ

บริษัทจดัการมิได ้เวน้แต่ ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนภายใตก้าร

จดัการของบริษัทจดัการ เพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้บริษัทจดัการอาจดาํเนินการใหม้ีการหัก

กลบกนัก็ได ้

(2)  ผูส้ั่งซือ้ท่ีไดท้าํการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและไดช้าํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้จาํนวนแลว้ จะเพิกถอนการ

สั่งซือ้หน่วยลงทุนและ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากบริษัท

จดัการเป็นกรณีพิเศษ  
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(3)  บรษิัทจดัการจะถือว่าคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย

ลงทนุไดร้บั เป็นคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีสมบรูณ ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการไดเ้รียกเก็บเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน

ตามคาํสั่งหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบรษิัทจดัการยอมรบั หรือไดร้บัเงินโอน 

หรือไดร้บัเงินจากการนาํฝากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใตก้ารจัดการของ

บริษัทจัดการเขา้บัญชีซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนีอ้ันเกิดจากการหักกลบของบริษัทจัดการ และ

ไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้จาํนวนแลว้  

(4)  การทาํรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทาํการซือ้ใหถื้อเป็นรายการของวันทาํ

รายการซื ้อนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนของวันทําการซื ้อนั้น ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชนแ์ลว้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของวันทาํรายการซือ้เป็นเกณฑใ์นการ

คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนโดยบรษิัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามท่ีระบไุว้

ในขอ้ 15. “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 

 การทาํรายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทาํการซือ้ใหถื้อเป็นรายการของวนัทาํการ

ซือ้ถดัไปในราคาขายหน่วยลงทนุของวนัทาํการซือ้ถดัไปนัน้ 

(5)  ในกรณีท่ีการชาํระเงินดว้ยคาํสั่งหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟตด์งักล่าว ถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจาก

ธนาคารของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ั่งซือ้

หน่วยลงทนุนัน้และจะดาํเนินการนาํส่งเชค็หรือดราฟตน์ัน้คืนแก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ภายในวนัทาํการ

ถดัจากวนัท่ีไดร้บัเช็คหรือดราฟตน์ัน้คืนจากธนาคารผูเ้รียกเก็บ อย่างไรก็ตาม หากการท่ีบรษิัทจดัการ

ถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรายใด ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทนุ และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุอ่ืน ๆ ในวนัท่ีทาํรายการซือ้หน่วยลงทนุในวนัเดียวกนั บรษิัท

จดัการอาจมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเรียกรอ้งค่าเสียหายจากผูส้ั่งซือ้รายนัน้ ตามความเสียหายท่ีเกิดขึน้

จรงิมาชดเชยใหแ้ก่กองทนุ 

(6)  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุแก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีสั่งซือ้และบรษิัทจดัการไดร้บัชาํระเงิน

ค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้จาํนวนแลว้ ยกเวน้ในกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลใหจ้าํนวนหน่วยลงทนุ

ของกองทุนเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนไวต้่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเมื่อ

แปลงเป็นสกลุเงินดอลลารส์หรฐัฯ แลว้อาจมีผลทาํใหเ้กินวงเงินท่ีบรษิทัจดัการไดร้บัอนมุตัใิหส้ามารถ

นาํเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซือ้ โดยใช้หลักการ 

“สั่งซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวันท่ีได้รับคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนและไดช้ําระค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตาม

จาํนวนแลว้  

ในกรณีท่ีมีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการ

จะพิจารณาจัดสรรตามสดัส่วนจาํนวนเงินท่ีสั่งซือ้ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ (pro rata) ทั้งนี ้บริษัทจดัการสงวน

สิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งบอกกล่าว

ล่วงหนา้  

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่

มีดอกเบีย้ เป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรือโดยนาํเขา้ฝากในบญัชีเงินฝากของ

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีธนาคารตามเลขท่ีบญัชท่ีีผูส้ั่งซือ้ไดแ้จง้ไวก้บับรษิัทจดัการหรือโดยใหผู้ส้นบัสนนุ

การขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นผูม้อบใหภ้ายใน 5 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทาํการขาย

หน่วยลงทนุนัน้  

(7)  กรณีท่ีบริษัทจัดการได้เพ่ิมเงินทุนโครงการและ/หรือได้รับการจัดสรรวงเงินลงทุนเพ่ิมเติมจาก

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บรษิัทจดัการอาจสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดทะเบียน 
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ผูถื้อหน่วยลงทุน เพ่ือสิทธิในการจองซือ้หน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในลาํดับก่อนก็ได ้ในราคาขายหน่วย

ลงทนุ ณ สิน้วนัทาํการขายหน่วยลงทนุ 

(8)  การเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะดาํเนินการใน

วนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณราคาขายหน่วยลงทนุจาํนวนนัน้ และสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ 

หลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้ันทึกข้อมูลการซือ้หน่วยลงทุนของผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนใน

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรอง

สิทธิในหน่วยลงทุน พรอ้มใบยืนยัน/ใบเสร็จรบัเงิน/ใบกาํกับภาษี แก่ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยทาง

ไปรษณียห์รือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ ภายใน 5 วันทาํการ

นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัคาํนวณราคาขายหน่วยลงทนุนัน้  

(9)  บรษิัทจดัการอาจพิจารณาปฏิเสธคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุ หากการสั่งซือ้ดงักล่าวจะมีผลใหผู้้

ลงทุนรายนัน้ถือหน่วยลงทุนมากกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน หรือกรณีท่ีคาํ

สั่งซือ้หน่วยลงทนุใดมีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมและ

กรณีตามหวัขอ้การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคาํสั่ง 

(10)  กรณีผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนส่งคาํสั่งซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ

หรือไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนแกไ้ขหรือยืนยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุ

ใดก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดาํเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วย

ลงทนุ 

(11)  บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชน์แก่ 1) 

พลเมืองหรือผูม้ีสญัชาติอเมริกันหรือผูม้ีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของ

ประเทศสหรฐัอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ท่ีมีหนังสือเดินทางของ

ประเทศสหรฐัอเมริกาหรือผูถื้อ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรฐัอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึง

บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถึงสาขา

ของนิติบุคคลดงักล่าว 3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมริกา 4) 

ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มลูหรือส่งคาํสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือชาํระ/รบัชาํระ

เงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนท่ีใชต้ัวแทนหรือผูจ้ัดการ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ

ดาํเนินการดงักล่าว 5) กองทรพัยสิ์นของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามขอ้ 1-4  

 บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วย

ลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มสาํหรบัผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้  

(12)  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสั่งซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วน ใน

กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้ 

(12.1)  กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย ไดม้ีการปรบัเปล่ียนกฎหมาย ประกาศ 

ระเบียบปฏิบัติขอ้กาํหนด เงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับ

วงเงินรบัอนุญาต และ/หรือวงเงินคงเหลือท่ีบริษัทจัดการไดร้บัอนุญาตให้สามารถนาํไป

ลงทุน ณ ต่างประเทศ จนอาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์หลักของกองทุน ซึ่ งมีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนใน

ต่างประเทศ 

(12.2)  กรณีบรษิัทจดัการเกิดขอ้สงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น 

เขา้ข่ายตามกฎหมายฟอกเงิน เป็นตน้ 
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(12.3)  บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัท

จดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบรษิัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชนต์่อกองทนุหรือผูถื้อหน่วย

ลงทุน หรือกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือ

ก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นตน้ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทนุ ผูถื้อ

หน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิัทจดัการเป็น

หลกั 

(13)  บรษิัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง เพ่ิมเติมวิธีการชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน เพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะแจง้สาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการใหบ้รกิารดงักล่าวใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ 15 

วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ท่ีท่ีทาํการของบริษัทจดัการและ/หรือสถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนุนการขาย

หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

(14)  บรษิัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง เพ่ิมเติมวิธีการซือ้หน่วยลงทุน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและ

เป็นประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิัท

จดัการจะแจง้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการใหบ้รกิารดงักล่าวให้

ผูล้งทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปล่ียนแปลง ท่ีท่ีทาํการของบริษัทจัดการและ/หรือสถานท่ี

ติดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ เช่น การ

เพ่ิมเติมวิธีการซือ้หน่วยลงทนุ ดงัต่อไปนี ้

(14.1)  การซือ้หน่วยลงทนุแบบรายเดอืน (Manulife Savings Plan) เพ่ือใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสามารถ

สั่งซือ้หน่วยลงทนุไดส้มํ่าเสมอแบบรายเดือน 

(14.2)  การซือ้หน่วยลงทนุผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมท่ีใช้

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท์ัง้หมดหรือบางส่วน เช่น บตัรเครดิต หรือส่ืออ่ืนใดท่ีมีลกัษณะ

เดียวกนั หรือท่ีบรษิัทจดัการอาจเพ่ิมเติมในอนาคต โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

(14.3)  การซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวิธีการอ่ืน ๆ ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตใหท้าํได ้  

7.  การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

7.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

 บรษิัทจดัการ  ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

 อินเตอรเ์น็ต (internet)  ไปรษณีย ์

 หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบรษิัทจดัการประกาศกาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขอรบั“คาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ” ไดท่ี้ท่ีทาํการของบรษิัทจดัการ และ ณ สถานท่ีติดต่อทกุ

แห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในวนัและเวลาทาํการตามรายละเอียดในหนงัสือชีช้วนส่วน

สรุปขอ้มลูสาํคญั และสามารถทาํการขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ามวธีิการต่อไปนี ้ 

7.3 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

 แบบดลุยพินิจของผูล้งทนุ 

7.4    รายละเอียดวิธกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : 

ยกเวน้กรณีตามขอ้ 10. “การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ” ขอ้ 11. “การ

ไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่ง” ขอ้ 12. “การหยุดขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน” 
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หรือขอ้ 16. “วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 

และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง” และ/หรือกรณีอ่ืนใด

ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด เห็นชอบ สั่งการ และ/หรือผ่อนผนั

เป็นอย่างอ่ืน บรษิัทจดัการจะดาํเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้ 

7.4.1   วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

(1)  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจาํนวนเงินหรือจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

ประสงคจ์ะขายคืนอย่างใดอย่างหน่ึงใหช้ดัเจน โดยจะตอ้งไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั้นตํ่าในการสั่งขายคืน

หน่วยลงทนุ ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ” ใหค้รบถว้น

ถูกต้องและชัดเจน และสามารถส่งคําสั่ งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยังบริษัทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนดว้ยตนเอง หรือโดยทางโทรสารหรือโดยวิธีการอ่ืนใด

ตามท่ีบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกาํหนด  

(2)  กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีส่งคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไปยงับรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบั

ซือ้คืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะตอ้งแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบ

คาํถามขอ้มลูส่วนบุคคลกรณีทาํรายการทางโทรศพัท ์หรือเอกสารหรือวธีิการอ่ืนใดเมื่อไดร้บัการรอ้ง

ขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ในการ

ยืนยนัตวัตนของผูถื้อหน่วยลงทนุ  

(3)  บริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีส่งคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ี

บริษัทจัดการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ภายในวนัและเวลาทาํการท่ีบริษัท

จดัการประกาศกาํหนดใหเ้ป็นวนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็น

อย่างอ่ืน โดยใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีคาํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(4)  สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้

บนัทึกขอ้มลูการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนลงในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้

เท่านัน้ 

7.4.2   วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์

(1)  ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณียไ์ด ้โดยระบุเป็นจาํนวนเงินหรือจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนอย่างใดอย่างหน่ึงใหช้ดัเจน โดยจะตอ้งไม่ตํ่ากว่ามลูค่าขัน้ตํ่าในการ

สั่งขายคืนหน่วยลงทุน และกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วน

ถกูตอ้งและชดัเจน 

(2)  ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งส่งคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุมายงับรษิัทจดัการทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบ

รบั พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานตามท่ีบริษัทจัดการกาํหนดหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือ

ทดแทนตามท่ีเห็นสมควร เวน้แต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผนัใหเ้ป็นกรณีไป โดยผูถื้อหน่วยลงทุน

เก็บสาํเนาคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนฉบบัผูถื้อหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวน

สิทธิท่ีจะปฏิเสธคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุท่ีไม่มีรายละเอียดและเอกสารดงักล่าวครบถว้น ถกูตอ้งและ

ชดัเจน 

(3)  บรษิัทจดัการจะดาํเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุท่ีส่งคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุทาง

ไปรษณีย ์ภายในวนัและเวลาทาํการท่ีบรษิัทจดัการประกาศกาํหนดใหเ้ป็นวนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 

เวน้แตจ่ะไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นอย่างอ่ืน โดยใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้

ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

7.4.3 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

(1) วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Teller Machine) 



กองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อคิวติี ้เอฟไอเอฟ หนา้ 39 

บริษัทจัดการอาจนาํเสนอวิธีการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมัติ (Automatic 

Teller Machine) เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือเป็น

การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทัง้นี ้เมื่อบรษิัทจดัการจะเปิดใหใ้ชบ้รกิารดงักล่าว บรษิัทจดัการจะจดัใหม้ี

รายละเอียดหลักเกณฑ ์เงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการใชบ้ริการและกาํหนดเวลาในการใชบ้ริการใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศดังกล่าวท่ีสาํนกังานของบริษัท

จัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเริ่มใหบ้รกิาร  

โดยบรษิัทจดัการจะเรียกเก็บค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ี

เกิดจากวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ถา้มี) จากผูถื้อหน่วย

ลงทนุท่ีใชบ้รกิารตามท่ีจ่ายจรงิ 

(2) วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ต (Internet) 

(2.1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านส่ือ

อินเตอรเ์น็ตบนเว็บไซตข์องบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนได ้ภายใตร้ายละเอียด

หลักเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอนวิธีการใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเตอรเ์น็ตท่ีบริษัท

จดัการหรือนายทะเบียนกองทุนกาํหนด โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนจะจัดส่ง

รหสัประจาํตวัผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือใชท้าํรายการผ่านส่ืออินเตอรเ์น็ต (Internet) ต่อไป ทัง้นี ้ผู้

ถือรหัสประจาํตัวจะตอ้งเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใดๆ 

ทั้งสิน้ ในกรณีท่ีบุคคลท่ีมิใช่เจ้าของรหัสประจาํตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทาํรายการผ่านส่ือ

อินเตอรเ์น็ตดงักล่าว  

(2.2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทํารายการสั่ งขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด รวมถึงเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีอาจ

เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนยอมรบัและ

ผกูพนัตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีกาํหนดไวด้งักล่าว  

(2.3)  ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุสามารถทาํรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุผ่านส่ืออินเตอรเ์น็ตไดท้กุวนั

ทาํการ ถึง 15.30 น. โดยถือว่าเป็นรายการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของวนัทาํการนัน้ ในราคารบั

ซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการ ซึ่งเป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์

แลว้  

(2.4)  ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. หรือนอกเหนือจาก

ช่วงเวลาท่ีบริษัทจดัการกาํหนด หรือมีการทาํรายการในวนัหยุดทาํการ ใหถื้อเป็นรายการสั่ง

ขายคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการถัดไป ในราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ สิน้วัน

ทาํการถดัไปนัน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการอาจขยายหรือเปล่ียนแปลงเวลาการรบัคาํสั่งขายคืนหน่วย

ลงทนุผ่านช่องทางดงักล่าว โดยจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ  

(2.5)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ

ภาษีอากร และ/หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรม

ทางอินเตอรเ์น็ต (ถา้มี) จากผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีใชบ้รกิารตามท่ีจ่ายจรงิ  

(3) วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทางโทรศพัท ์ 

บริษัทจัดการอาจนาํเสนอวิธีการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท ์เพ่ือเป็นการอาํนวยความ

สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนทาง

โทรศพัทไ์ด ้ภายใตร้ายละเอียดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอนวิธีการใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทาง

โทรศพัทท่ี์บรษิัทจดัการจะกาํหนดขึน้ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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ทั้งนี ้เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจง้สาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกว่า 15 วนัโดยจะติดประกาศดงักล่าว

ท่ีสาํนกังานของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์

ของบรษิัทจดัการ 

โดยบรษิัทจดัการจะเรียกเก็บค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ี

เกิดจากวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ถา้มี) จากผูถื้อหน่วย

ลงทนุท่ีใชบ้รกิารตามท่ีจ่ายจรงิ 

7.4.4 เงือ่นไขอื่น ๆ ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

(1)  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งส่งคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ตัง้แต่เวลาเริ่มทาํการถึง 15.30 น. สาํหรบักรณีการส่งคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลงัเวลา 15.30 

น. บรษิัทจดัการจะถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของวนัทาํการซือ้ขายถดัไป  

(2)  ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุนหรือจาํนวนเงินท่ีตอ้งการไดร้บัจากการขายคืนใน 

“คาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” มากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนหรือมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน หักดว้ย

ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ท่ีปรากฏในบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีบนัทึก

โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน

ทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

(3)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดร้บัคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการยงัไม่

สามารถชาํระเงินค่าขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดาํเนินการของบริษัท

จดัการตามขอ้ 10. “การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ” ขอ้ 

11. “การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่ง” หรือขอ้ 12. “การหยุดขาย

หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน” ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วย

ลงทุนไดท่ี้บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไดย้ื่น 

“คาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ” ไว ้ทางโทรศพัทห์รือสามารถติดต่อท่ีบรษิัทจดัการโดยตรงตามท่ีอยู่ท่ีระบุ

ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี ้การยกเลิกคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณต์่อเมื่อ

ไดร้บัการอนมุตัิจากบรษิัทจดัการก่อน 

(4)  บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจะรบัคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม

จาํนวนทัง้หมดท่ีมีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่กรณีตามขอ้ 11. 

“การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่ง” หรือขอ้ 12. “การหยุดขายหรือ

รบัซือ้คืนหน่วยลงทุน” หลงัจากบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนไดร้บัใบคาํสั่งขาย

คืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขาย หรือรบัซือ้คืนไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง

ครบถว้นและชดัเจนของใบคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุแลว้ โดยจะส่งมอบสาํเนาใบคาํสั่งขายคืนหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุส่งคาํสั่งขายคืน

หน่วยลงทุนทางโทรสาร ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเอกสารประกอบคาํสั่งขายเพ่ือ

ประกอบในการทาํรายการเพ่ิมเติมในกรณีท่ีบรษิัทจดัการเห็นสมควร 

(5)  บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจะทาํการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทนุเป็นเงินบาทใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเท่านัน้ โดยสั่งจ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะผูถื้อหน่วย

ลงทนุหรือโดยนาํเงินค่าขายคืนดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถื้อหน่วยลงทนุตามท่ีผูถื้อหน่วย

ลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้หรือโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นผูม้อบให ้

หรือดาํเนินการหกักลบเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุบางส่วนหรือทัง้หมดใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุ ในกรณี

ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคท่ี์จะนาํเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ปซือ้หน่วยลงทุนของ
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กองทนุรวมอ่ืนภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ ภายใน 5 วนัทาํการ นบัแต่วนัถดัจากวนัทาํการรบั

ซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้

(5.1)  บริษัทจดัการขอผ่อนผนัระยะเวลาการคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา

ขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํหรบั

กรณีมีการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในตา่งประเทศ  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะชาํระเงินใหผู้ข้ายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณ

มลูค่าและราคาดงักล่าวตามท่ีไดร้บัการผ่อนผนั  

(5.2)  บริษัทจัดการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ 10. “การเล่ือน

กาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ” 

(5.3)  บริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 11. “การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่

รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคาํสั่ง” 

(5.4)  บรษิัทจดัการไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามขอ้ 12. “การหยดุขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย

ลงทนุ” 

(6)  การลดจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซือ้คืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน จะทาํในวันทาํการถัดจากวัน

คาํนวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจาํนวนนัน้ เวน้แต่กรณีตามขอ้ 10. “การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงิน

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” ขอ้ 11. “การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนตามคาํสั่ง” หรือขอ้ 12. “การหยดุขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ”โดยนายทะเบียนจะออก

และจัดส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน พรอ้มใบยืนยัน/ใบเสร็จรบัเงิน/ใบกาํกับภาษี (ถ้ามี) 

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์หรือวิธีอ่ืนใดท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดให้

ดาํเนินการได ้ภายใน 5 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัคาํนวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ 

(7)  กรณีเอกสารหลักฐานการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และ

บริษัทจดัการไม่สามารถใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนแกไ้ขหรือยืนยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดาํเนินการขายคนืหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(8)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงวันทาํการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน เพ่ือความ

เหมาะสม หรือเพ่ือประโยชนแ์ก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ

ใหบ้ริการดงักล่าวล่วงหนา้ 7 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ท่ีท่ีทาํการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ/หรือ

สถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 

พรอ้มทัง้แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป 

(9)  บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน เพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกและประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะแจง้สาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการใหบ้ริการดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ 15 วัน ก่อนวัน

เปล่ียนแปลง ท่ีท่ีทาํการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ/หรือสถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรือ

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

(10)  ในกรณีท่ีช่วงระยะเวลาการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการประกาศไวน้ัน้ ตรงกับวนัท่ีสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายมีคาํสั่งใหเ้ป็นวนัหยุดการ

รบัซือ้คืนหน่วยลงทุน (ซึ่งเป็นวันท่ีบริษัทจัดการเปิดทาํการแต่มีคาํสั่งให้เป็นวันหยุดรบัซือ้หน่วย

ลงทนุ) บรษิัทจดัการจะเล่ือนการรบัซือ้หน่วยลงทนุออกไปเป็นวนัทาํการถดัไป 

(11)  บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้าํการศึกษาและยินดีท่ีจะปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามท่ี

ระบไุวใ้นโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนนีแ้ลว้  

7.5 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  ทกุวนัทาํการ 
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7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดท้กุวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แต่เวลาเริ่มทาํการถึง 15.30 น. 

โดยบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจะเปิดรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอ

ขายครัง้แรกในช่วงเวลาไม่เกิน 15 วนั 

วนัทาํการซือ้ขาย หมายถงึ วนัทาํการตามปกติของบรษิัทจดัการและวนัทาํการของกองทนุหลกั และวนัทาํการของ

ประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหรือชาํระราคาหลกัทรพัยข์องกองทนุหลกั  

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะกาํหนดวนัท่ีมิใช่วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าวในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั

และสงวนสิทธิท่ีจะกาํหนดวนัท่ีมิใช่วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ โดย

ประกาศ ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนและในเว็บไซตข์องบริษัท

จดัการ 

7.7 การขายคืนหน่วยลงทุน :  ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้  

7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : ไม่ม ี

7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม :  

การชาํระเงนิค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดาํเนินการหรือมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) ชาํระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทนุภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทนุหรือจ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะ

ระบชุื่อผูถื้อหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณียห์รือนาํส่งโดยผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) ทัง้นี ้ตามท่ี

ผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามขอ้ 10.  “การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ” 

8.  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

8.1    ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

 บรษิัทจดัการ  ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

 อินเตอรเ์น็ต (internet)  หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบรษิัทจดัการประกาศกาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

8.2    รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ 

สามารถขอรบัหนังสือชีช้วน คู่มือผู้ลงทุน คาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการ

กาํหนด (ถา้มี) ไดท่ี้ ท่ีทาํการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในวนัและ

เวลาทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุ หรือช่องทางอ่ืนท่ีบรษิัทจดัการอาจแจง้เพ่ิมเติมในอนาคต  

การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึง (“กองทุนเปิดตน้ทาง”) 

เพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหน่ึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นโครงการ

จดัการและ/หรือหนงัสือชีช้วน โดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการนาํเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งไดห้กัค่าธรรมเนียม

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) และค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุขาออกจากกองทนุเปิดตน้ทาง (ถา้มี) ไปชาํระค่าซือ้

หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวนีจ้ะถกูหกัค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทนุ (ถา้มี) และค่าธรรมเนียมการขายขาเขา้ของกองทนุเปิดปลายทางไวด้ว้ย (ถา้มี) 

8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

และ/หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี บริษัทจดัการกาํหนด พรอ้มเอกสารประกอบการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัท
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จดัการกาํหนด (ถา้มี) สาํหรบัทุกกองทนุท่ีเปิดบรกิารสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยนาํส่งเอกสารดงักล่าวไดท่ี้

บริษัทจัดการหรือสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน และสามารถ

ดาํเนินการไดต้ามวิธีการต่อไปนี ้

(1)  ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไดท้กุวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แต่เวลาเริ่มทาํ

การถึง 15.30 น. โดยบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจะเปิดรบัคาํสั่ง

สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกในช่วงเวลาไม่เกิน 15 วนั 

วนัทาํการซือ้ขาย หมายถึง วนัทาํการตามปกติของบรษิัทจดัการและวนัทาํการของกองทุนหลกั และ

วนัทาํการของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหรือชาํระราคาหลกัทรพัยข์องกองทนุหลกั  

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะกาํหนดวนัท่ีมิใช่วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าวในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุป

ขอ้มลูสาํคญัและสงวนสิทธิท่ีจะกาํหนดวนัท่ีมิใช่วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทจัดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือ

รบัซือ้คืนและในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

(2)  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้โดยนาํเงินบางส่วนหรือทั้งหมดท่ีไดจ้าก

การขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเงินท่ีไดจ้ากการเลิกกองทนุของกองทนุรวมอ่ืน เพ่ือชาํระเป็นค่าซือ้หน่วย

ลงทนุของกองทนุนีด้ว้ยวิธีหกักลบ สามารถสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้

ได ้ตามวิธีการในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่บรษิัทจดัการ

จะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน หากจาํนวนเงินท่ีสบัเปล่ียนเขา้มาเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนนีม้ีจาํนวน

ไม่เพียงพอท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุ ตามขอ้ 2.6 หรือขอ้ 2.7 (แลว้แต่กรณี) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ

ยกเลิกคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุครัง้นี ้ 

(3)  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนนีเ้พ่ือนาํเงินท่ีไดบ้างส่วนหรือทั้งหมดจาก

การขายคืนไปชาํระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนดว้ยวิธีหักกลบ สามารถสั่งสับเปล่ียน

หน่วยลงทนุเพ่ือขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุนี ้โดยระบเุป็นจาํนวนเงินหรือจาํนวนหน่วยท่ีตอ้งการ

สบัเปล่ียน อยา่งใดอย่างหน่ึง ไม่นอ้ยกว่าจาํนวนขัน้ตํ่าในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง 

ไดต้ามวิธีการในหัวขอ้การรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน โดย

บรษิัทจดัการจะนาํฝากเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากท่ีบรษิัทจดัการเปิดไวเ้พ่ือรบั

เงินค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนให้ตามความประสงคข์องผู้ถือหน่วยลงทุน หากจาํนวนเงิน

ดงักล่าวตํ่ากวา่ท่ีกองทนุปลายทางกาํหนด บรษิัทจดัการจะไม่นาํเงินดงักล่าวไปซือ้หน่วยลงทนุ แต่จะ

ชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นแบบคาํขอเปิดบัญชี

กองทนุภายใน 5 วนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วย

ลงทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 16 “วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่า

ทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ี

มลูค่าหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง” 

(4)  ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะนาํเงินท่ีไดจ้ากการเลิกกองทนุ ตามขอ้ “การเลิกกองทนุรวม” หรือ “การ

ดาํเนินการของบรษิัทจดัการ เมื่อเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” หรือขอ้ “การชาํระบญัชีกองทนุรวม

และวิธีการเฉล่ียคืนเงินใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทนุเมื่อเลิกโครงการ” ตามรายละเอียดท่ีระบใุนรายละเอียด

โครงการของกองทุนนีไ้ปชาํระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนดว้ยวิธีหักกลบ สามารถสั่ง

สับเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจาํนวนเงินหรือจาํนวนหน่วยท่ีตอ้งการจะสับเปล่ียน อย่างใด

อย่างหน่ึง ไม่นอ้ยกว่าจาํนวนขัน้ตํ่าในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) โดยบรษิัทจดัการจะนาํฝาก

เงินท่ีไดด้งักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากท่ีบรษิัทจดัการเปิดไวเ้พ่ือรบัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

อ่ืนใหต้ามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 
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(5)  ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดส้ั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและขอคืน

เงินค่าซือ้หน่วยลงทุนหรือเงินท่ีไดร้บัจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บั

อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ และ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรบัคาํสั่ง

สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ

กองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม และกรณีตามขอ้ 11 “การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบั

สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคาํสั่ง” และ/หรือตามขอ้ 12 “การหยดุขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 

(6)  หากบริษัทจัดการจะมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลง และหรือเพ่ิมเติมวนัเวลา วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

เป็นตน้ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเพ่ือประโยชน ์หรือลดความเส่ียงแก่กองทุน

โดยรวม บริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวัน

เปล่ียนแปลง ท่ีท่ีทาํการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และ ณ สถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรือ

รบัซือ้คืนท่ีใชใ้นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ 

8.2.2 ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดาํเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีส่งคาํสั่งสับเปล่ียน โดยมี

หลกัเกณฑใ์นการคาํนวณดงันี ้

(1)  กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง บรษิัทจดัการจะใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีคาํนวณไดเ้มื่อสิน้วนั

ทาํรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกของกองทุนตน้ทาง เป็นตัวคาํนวณในการจัดสรรลดหน่วย

ลงทนุท่ีมีอยู่ 

(2)  กรณีกองทุนนีเ้ป็นกองทุนปลายทาง บรษิัทจดัการจะใชร้าคาขายหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณไดเ้มื่อสิน้วนั

ทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ของกองทุนปลายทาง เป็นตวัคาํนวณในการจดัสรรเพ่ิมหน่วย

ลงทุนท่ีมีอยู่โดยจาํนวนเงินท่ีไดจ้ากการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการจะโอนเขา้บัญชี

กองทุนปลายทางภายใน 5 วนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และ

ราคาหน่วยลงทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 16 “วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการ

ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ

ดาํเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง” 

อน่ึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใชค้าํนวณราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขา้งตน้

จะตอ้งเป็นมลูค่าท่ีไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

8.2.3 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 15 

“ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 

9.  การชาํระค่ารับซือ้คนื สับเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรัพย ์หรือทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ :  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอ่ืนแทน บรษิัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้าํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนแทน

เงนิได ้

10.  การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดม้ีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทนุเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้ 

(1)  บรษิัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัความ

เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
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(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล หรือ  

(ข)  มีเหตท่ีุทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบรษิัทจดัการ  

(2)  มีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบรษิัทจดัการยงัไม่ไดช้าํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก ่

ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการพบว่าราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชนย์งัไม่ได้

รบัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่

ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 

ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง  

(3)  มีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล

ผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คืน

หน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอัตรา

ตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง  

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บรษิัทจดัการอาจเล่ือนไดไ้ม่

เกิน 10 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัทาํการถัดจากวนัท่ีมีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผันจากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบรษิัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี ้ 

(1)  ประกาศการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานท่ี

ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้้ถือหน่วยลงทุนท่ีไดม้ีคาํสั่งขายคืน

หน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2)  แจง้การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานในเร่ืองดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล

และหลักฐานการไดร้บัความเห็นชอบหรือการรบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ

ชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจ

มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์าํเนินการดงักล่าวแทนก็ได ้ 

(3)  ในระหว่างการเล่ือนกาํหนดการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน

ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะตอ้งรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนนั้น โดยตอ้งชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อ

หน่วยลงทนุตามลาํดบัวนัท่ีส่งคาํสั่งขายคืนก่อนหลงั  

11.  การไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั่ง :  

11.1  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือคาํสั่ ง

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรืออาจหยดุรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได ้ใน

กรณีท่ีปรากฏเหตดุงัต่อไปนี ้ 

(1)  ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2)  บริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี ้โดยไดร้บัความ

เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก)  มีเหตุจาํเป็นทาํให้ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลักทรพัยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตสุมผล  

(ข)  ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค)  มีเหตจุาํเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ  
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือ

คาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ไดไ้ม่เกินหน่ึงวันทาํการ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผันจากสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

(3)  กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึน้ ซึ่ง

ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทนุรวมอย่างมีนยัสาํคญั  

(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกติ ทั้งนี ้เฉพาะใน

กรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในหลักทรพัยท่ี์ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรพัยแ์ห่งนัน้เกินกว่ารอ้ยละสิบ 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม  

(ข)  มีเหตุการณ์ท่ีทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอน

เงินออกจากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  

(ค)  มีเหตท่ีุทาํใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ 

ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่เหนือการควบคมุของบรษิัทจดัการกองทนุรวม และผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ย

แลว้  

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุน

แก่ผูล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงัต่อไปนี ้ 

(ก)  บรษิัทจดัการมีเหตคุวรสงสยัว่าผูล้งทนุรายนัน้ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปนี ้ 

(1)  การกระทาํท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

(2)  การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่ผูก้อ่การรา้ย หรือ  

(3)  การกระทาํท่ีเป็นการปฏิบตัิตามคาํสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูม้ีอาํนาจ

ตามกฎหมาย  

(ข)  บริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกับลกูคา้ไดใ้น

สาระสาํคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างดาํเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการรายอ่ืนเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของ

ตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบรษิัทจดัการรายเดิมไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทนุไดต้ามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยว์่าดว้ยการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการ

จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย์

และการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึ่งให้

กระทาํไดไ้ม่เกิน 3 วนัทาํการ  

เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 ขา้งตน้ และบริษัทจัดการประสงคจ์ะไม่ขาย หรือไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสับเปล่ียน

หน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

(1)  แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสั่งซือ้ หรือคาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่

ขาย หรือไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) หรือ 

(5) ขา้งตน้ บรษิัทจดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบถึงการหยดุรบัคาํสั่งซือ้ 

หรือคาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนัดว้ย 

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือการหยดุรบัคาํสั่งซือ้หรือคาํสั่งขายคืน 

หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนพรอ้มทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 
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(3) ในกรณีท่ีบรษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคาํสั่งท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือหยดุรบัคาํ

สั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) ข้างตน้ เกิน 1 วันทาํการ 

บรษิัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี ้ก่อนการเปิดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

(ก)  รายงานการเปิดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคนื หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของ

กองทนุเปิด ณ วนัทาํการสดุทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัทาํ

การก่อนวนัเปิดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(ข)  แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิด

ขาย หรือรบัซือ้คืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปให้

ทราบถึงการเปิดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั  

11.2  บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทนุ หรือหยุดรบัคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บั

มาแลว้ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผู้ดูแลผลประโยชนย์ังไม่ได้

รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูตอ้ง

นัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขาย

หน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง โดยแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสั่งซือ้ หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ ใหท้ราบถึงการหยุด

ขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรายอ่ืน และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถึงการหยดุรบัคาํสั่งซือ้ หรือ

คาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

11.3  ในกรณีท่ีวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสาํนกังานไดป้ระกาศกาํหนดใหเ้ป็นวนัหยดุทาํ

การของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการหยุดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน และคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุนสาํหรบัวนัดงักล่าว และตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้เก่ียวกับการหยุดรบัคาํสั่งในกรณีดงักล่าว

ไม่นอ้ยกว่าหา้วนัทาํการก่อนถึงวนัหยดุทาํการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทาํการทกุแห่ง

ของบรษิัทจดัการ รวมทัง้จดัใหม้ีประกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน

หน่วยลงทนุท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

ในกรณีท่ีบรษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืนหรือคาํสั่งสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด

คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได ้

12.  การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเพ่ือรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน

ของประเทศ หรือเพ่ือรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการสามารถหยุดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืนหรือ

คาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาท่ีสาํนกังานประกาศ ซึ่งไม่เกิน 20 วนัทาํการ

ติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือ

คาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได ้ 

13. เงือ่นไขและข้อจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

สาํหรบัผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้ 

(1)  พลเมืองหรือผูม้ีสญัชาติอเมริกันหรือ ผูม้ีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ

สหรฐัอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมริกา

หรือผูถื้อ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา  

(2)  นิติบคุคลรวมถึงบรษิัทหรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถึง

สาขาของนิติบคุคลดงักล่าว  
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(3)    หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา  

(4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับขอ้มูลหรือส่งคาํสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาํระ/รบัชาํระเงิน

เก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนท่ีใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแล

ผลประโยชนห์รือทรพัยสิ์นของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักล่าว  

(5)   กองทรพัยสิ์นของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามขอ้ (1) - (4) ขา้งตน้นี ้

14.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล :  

ไม่จ่าย  

15.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1   ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ทัง้หมด) : 

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) : ตามรายละเอียดดา้นล่าง 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีประมาณการได ้รวมกนัแลว้ไม่เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของ

กองทนุ (อตัราดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้)  

15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 

บรษิัทจดัการเรียกเก็บอตัราค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีไม่เกินรอ้ยละ 1.8725 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์น

ทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนาย

ทะเบียนหน่วยลงทนุ  

หากบริษัทจดัการมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะกระทาํโดยไม่เกินอตัราท่ีไดก้าํหนดไว ้และ

จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการก่อนวนัท่ีมีผลเริ่มใช ้โดยจะติดประกาศ 

ณ สาํนกังานของบรษิัทจดัการและสถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุแห่ง  

อน่ึง ค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทจัดการเรียกเก็บจากกองทุนบางส่วนจะไม่ก่อใหเ้กิดค่าธรรมเนียมการจัดการ

ลงทุนซํา้ซอ้นจากการบริหารจดัการท่ีเรียกเก็บโดยกองทุนหลกั เน่ืองจากค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุ

หลกัทัง้หมดท่ีจะเรียกเก็บจากกองทุนในปัจจุบนันัน้ กองทุนหลกัจะคืนค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วน

ใหแ้ก่กองทุนเป็นรายเดือน (โดยคืนเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) ทั้งนี ้ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีใน

ส่วนท่ีกองทุนหลกัเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมการจดัการของบริษัทจดัการเองแลว้จะ

ไม่เกินอตัรารอ้ยละ 1.8725 ต่อปี  

15.2.2 ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 

ไม่เกินรอ้ยละ 0.0642 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนีสิ้นทัง้หมด ก่อนหกัค่าธรรมเนียม

การจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน ์และนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  

15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 
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ไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนีสิ้นทัง้หมด ก่อนหกัค่าธรรมเนียม

การจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน ์และนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  

15.2.4 ค่าธรรมเนียมท่ีปรกึษาการลงทนุ :  

ไม่ม ี

15.2.5 ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย :  

ไม่ม ี 

15.2.6 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ค่าใชจ้า่ยท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ จะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจรงิ มีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ค่าใชจ้่ายเพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

(1.1)  ค่าใชจ้่ายในการจัดทาํโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม

เผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ท่ีจดัขึน้ ตลอดจน

การจดัสมัมนาแนะนาํกองทุน ทั้งนี ้ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกันจะไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของ

จาํนวนเงินกองทนุท่ีจดัตัง้ได ้แต่ไม่เกิน 1,000,000.- บาท 

(1.2)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน รวมถึง

ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่าย

ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)  ค่าใชจ้่ายเพ่ือการดาํเนินงานของกองทนุซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทนุ ไดแ้ก่ 

(2.1)  ค่าใชจ้่ายในการจัดทาํโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม

เผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ท่ีจดัขึน้ ตลอดจน

การจดัสมัมนาแนะนาํกองทุน ทั้งนี ้ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกันจะไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 

(2.2)  ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพยห์รือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอน

หลกัทรพัยร์วมทัง้การจดัทาํหนงัสือหรือเอกสารการเป็นเจา้ของหลกัทรพัย ์เช่น ค่าใชจ้่ายใน

การเบิกใบหุน้กู ้ค่าใชจ้่ายในการรบัโอนพนัธบตัรท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน 

เป็นตน้ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือตราสารต่าง ๆ  

(2.3)  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนัการเงินในการจดัการเงินของ

กองทุน เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอรม์เช็ค ค่าบริการใน

การนาํเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากบญัชีซือ้หน่วยลงทุนเขา้ฝากในบญัชีกองทุน ค่าธรรมเนียม

การใช ้Telebanking เป็นตน้  

(2.4)  ค่าธรรมเนียมผูช้าํระบญัชี ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนใ์นระหว่างการชาํระบญัชีกองทุน 

ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีเมื่อเลิกกองทนุ ค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียหรือชาํระเงิน หรือทรพัยสิ์น

อ่ืนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในระหว่างการชาํระบัญชีและเลิก

กองทนุ 

(2.5)  ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดาํเนินคดีเพ่ือการรับชาํระหนีใ้ดๆ ของ

กองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายต่างๆ ในการดาํเนินคดีทางศาลเพ่ือรกัษา

สิทธิของกองทุน รวมถึง ค่าใชจ้่ายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการรบัชาํระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นอ่ืนแทนการ
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ชาํระหนีต้ามตราสารแห่งหนี ้และ ค่าธรรมเนียมผูป้ระเมินทรพัยสิ์นและค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ี

เกิดขึน้ในการประเมินทรพัยสิ์นอ่ืน  

(2.6)  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น

หลกัทรพัยห์รือ ทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน  

(2.7)  ค่าใชจ้่ายในการจัดทาํ ค่าพิมพ ์และค่าแปลหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบคาํขอ

เปิดบัญชีกองทุน คาํสั่งซือ้หน่วยลงทุน คาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน คาํสั่งสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) 

รายงานการถือหน่วยลงทนุ และเอกสารและแบบฟอรม์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบักองทนุ  

(2.8)  ค่าใชจ้่ายในการจัดทาํ ค่าพิมพ ์และค่าใชจ้่ายในการนาํส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ่ง

รวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนงัสือพิมพร์ายวนั รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผูถื้อหน่วย

ลงทนุและบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุท่ีบรษิัทจดัการจดัทาํขึน้หรือมีหนา้ท่ีจดัทาํขึน้ตามท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดหรือกฎหมาย

กาํหนด  

(2.9)  ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ในการสอบบญัชี 

(2.10)  ค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้และเก็บรกัษาฐานขอ้มลูและสถิติขอ้มลูของผูถื้อหน่วยลงทนุ  

(2.11)  ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน ์ท่ีฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดัการปฏิบัติหนา้ท่ี

หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วย

ลงทนุโดยส่วนรวม หรือเมื่อไดร้บัคาํสั่งจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถา้มี)  

(2.12)  ค่าใชจ้่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ และรวมถึงการนาํเงินค่า

ขายคืนหน่วยลงทนุเขา้ฝากในบญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

(2.13)  ค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ในประเทศไทย

และต่างประเทศ (ถ้ามี) ท่ีเกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือ

หลกัทรพัยท์ัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจดัหา ใหไ้ดม้า รบัมอบ ส่งมอบ ดูแล 

เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใชจ้่ายของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยต์่างประเทศในการใหบ้รกิาร

ทั่วไป ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการป้องกันความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียน

เงินตรา ค่าประกนัความเส่ียงจากการแลกเปล่ียนเงนิตราตา่งประเทศทัง้ท่ีเกิดในประเทศไทย

และต่างประเทศ หรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและ

ต่างประเทศ เช่น สญัญา Forward, Swap, Future และค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร 

อ่ืน ๆ ตามท่ีจ่ายจรงิ รวมถึงค่าใชจ้า่ยและค่าธรรมเนียมอ่ืนใดเพ่ือใหก้องทนุสามารถลงทนุใน

หลกัทรพัยด์งักล่าว เป็นตน้ 

(2.14)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ ้นในการจัดการกองทุนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เช่น ค่าท่ีปรกึษากฎหมาย ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ตามกฎหมาย ค่าใชจ้า่ยดา้น

กฎหมายเพ่ือรกัษาสิทธิของกองทนุ ค่าใชจ้่ายในการติดตามหนีข้องกองทุน ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 

ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามคาํสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใชจ้า่ยต่าง 

ๆ ในการประสานงาน เช่น ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่า

เบีย้เลีย้ง ค่าประกนัการเดินทาง เป็นตน้ 

(2.15)  ค่าใชจ้่ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแกไ้ขโครงการ ค่าไปรษณียากรสาํหรบัหนังสือ

โตต้อบกบัผูถื้อหน่วยลงทนุ ค่าใชจ้่ายในการจดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ ฯลฯ  
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(2.16)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการชาํระราคา รบัชาํระราคา ส่งมอบหรือรับมอบ

หลกัทรพัย ์เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมสาํหรบัการใชบ้รกิารทดรองจ่ายเงินเพ่ือ

ชําระราคาหลักทรัพย์ (Settlement Advance/Contractual Settlement) จากผู้รับฝาก

ทรพัยสิ์นต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรพัยต์ามท่ีจ่าย

จรงิ เป็นตน้ 

(3) ค่าใชจ้่ายตามหวัขอ้ 15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัการกองทนุ ซึ่งมิไดร้ะบไุว ้(ถา้มี) บรษิัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจาํนวนเงินและเวลาท่ี

เกิดค่าใชจ้่ายนั้นจริง ทัง้นีก้ารเรียกเก็บค่าใชจ้่ายดังกล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 0.0107 ต่อปีของมลูค่า

ทรพัยสิ์นของกองทนุ 

หมายเหตุ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ขา้งตน้เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดแลว้ 

15.3 ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วย

ลงทนุท่ีใชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทาํรายการขายหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจเก็บจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มและ/หรือ

แต่ละรายในอตัราท่ีไม่เท่ากันก็ได ้โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถต่อรองอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวได ้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบรายละเอียดต่อไป โดยติดประกาศไวท่ี้สาํนักงานของบริษัทจัดการและ

ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : 

ไม่ม ี 

15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) : ไม่มี  

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) : ไม่มี  

15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 

ในอัตราไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราท่ีบริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนกาํหนด โดย

บริษัทจดัการและ/หรือนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูโ้อนหน่วยลงทุนในวนัท่ียื่นคาํขอโอน

หน่วยลงทนุ  

15.3.5  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 

ในอตัราไม่เกิน 50 บาทต่อรายการ หรือตามอตัราท่ีบรษิัทจดัการและ/หรือนายทะเบียนกาํหนด  

15.3.6  ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกาํหนดในโครงการ (Exit Fee) :  

ไม่ม ี

15.3.7 ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี  
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รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 

(1) ค่าธรรมเนียมการหกัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากบญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมการ

โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย์

กาํหนดเป็นการทั่วไป 

(2)  ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกับงานทะเบียนกองทุน อาทิเช่น ขอเปล่ียนชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ การออกเช็คค่า

ขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสญูหายหรือในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนแจง้ขอ้มูลบัญชีเงินฝากไม่

ครบถว้นถูกตอ้ง ทาํใหไ้ม่สามารถนาํฝากเงินดังกล่าวเขา้บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม

ความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทุนได ้การออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุหรือรายงานการถือ

หน่วยลงทนุใหม่แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ในกรณีสญูหายหรืออ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จรงิซึ่งพิสจูนไ์ดว้่าเป็นความ

ประสงคเ์ฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพ่ือนาํไปใช้เป็น

หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอ่ืนๆ โดยบริษัทจัดการหรือนาย

ทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการหรือนาย

ทะเบียนหน่วยลงทนุกาํหนดเป็นการทั่วไปในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว 

หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทุนขา้งตน้ เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

หรือภาษีอ่ืนใดแลว้ 

15.4 วิธีการคาํนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

การคาํนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1 ข้อ 15.2.2 ข้อ 15.2.3 และข้อ 15.2.4 จะคาํนวณเป็น

รายวนั และเรียกเก็บจากกองทนุเป็นรายเดือน ภายใน 15 วนัทาํการถดัไปจากวนัสิน้เดือน  

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานท่ีเรียกเก็บตามขอ้ 15.2.6 (1) และ (2) จะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง ในทางบญัชีบริษัท

จดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จาํนวนหรือทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลา

ท่ีจะไดร้บัประโยชนจ์ากค่าใชจ้่ายนั้นหรือในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดค่าใชจ้่ายดังกล่าว ทั้งนี ้การตดัค่าใชจ้่าย

ดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่งประเทศ

ไทย  

15.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตาม ขอ้ 15.2 และ 15.3 อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติม

โครงการ โดยบรษิัทจดัการจะดาํเนินการ ดงัต่อไปนี ้ 

(1) กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย 

(1.1) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีได้ระบุไวใ้นโครงการและได้

ดาํเนินการดงักล่าวแลว้ บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วนั

ทาํการนบัแต่วนัท่ีมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทั้งนี ้การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระทาํโดย

วิธีการท่ีเหมาะสมอนัทาํใหม้ั่นใจไดว้่าผูล้งทนุไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว เช่น เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเว็บไซต์

ของบรษิัทจดัการ หรือ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบรษิัทจดัการและผูส้นบัสนนุการ

ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เป็นตน้ 

(1.2)  การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถื้อว่าสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้

ความเห็นชอบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการในเร่ืองดงักล่าวเมื่อบรษิัทจดัการไดด้าํเนินการตามขอ้ (1.1) แลว้ 

 (2) กรณีเพ่ิมค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะดาํเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

บริษัทจดัการจะคาํนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั และ
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ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้อย่างทั่วถึงดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม เช่น เผยแพรข่อ้มลูไวบ้น

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการและ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนุน

การขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

(2.1) ในกรณีท่ีกองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียม

หรือค่าใชจ้่ายเดิมตามท่ีระบไุวใ้นโครงการ บรษิัทจดัการจะเปิดเผยเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวใหผู้ล้งทนุทราบ

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัทาํการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้ 

(2.2) ในกรณีท่ีกองทนุจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเพ่ิมขึน้เกินกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายเดิมตามท่ีระบไุวช้ดัเจนในโครงการว่าสามารถกระทาํได ้ 

ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัท่ีบรษิัทประสงคจ์ะขึน้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว บรษิัท

จดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

(ก) ในกรณีท่ีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงู บรษิัทจดัการจะ

เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักล่าว 

(ข) ในกรณีท่ีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้เกินกว่ารอ้ยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัท

จดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้ไดต้อ้งไดร้บัมติพิเศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มลูตาม (2) วรรคหน่ึง มิใหน้าํมาใชก้บักรณีท่ีบรษิัทจดัการไดร้บัมติพิเศษ 

ทั้งนี ้การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามขอ้ (1) (1.2) หรือขอ้ (2) (2.2) ขา้งตน้ บริษัทจัดการ

จะแจ้งให้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

15.6 หมายเหตุ :  

-ไม่มี - 

16.  วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน หลักเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

16.1 วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา

ขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ 

16.2  เงือ่นไขพิเศษ :  

(1)  บริษัทจัดการจะคาํนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสาํนักงาน

คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(2)  บริษัทจัดการจะคาํนวณและประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 

(2.1)  คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทกุสิน้วนัทาํการ ภายใน 2 วนัทาํการถัดไป เวน้แต่

วนัทาํการนัน้ตรงกบัวนัหยุดของกองทุนหลกัและวนัทาํการของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน การ

ซือ้ขายหรือชาํระราคาหลกัทรพัยข์องกองทนุหลกั หรือวนัตามท่ีบรษิัทจดัการประกาศกาํหนดเพ่ิมเติม

หรือในกรณีท่ีมีเหตกุารณไ์ม่ปกติ 

(2.2)  คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้วันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ภายใน 2 วนัทาํการถัดไป ทัง้นี ้ในการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน

ใหใ้ชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาขาย

หน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
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(2.3)  ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุของวนัดงัต่อไปนี ้ 

(ก) วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วนัทาํการ

ถดัไป 

(ข) วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยจะประกาศภายใน 3 วนัทาํการถดัไป ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็น

กองทนุรวมท่ีไม่เปิดใหซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวนัทาํการ จะประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิและมลูค่า

หน่วยลงทนุของวนัดงันีเ้พ่ิมเติมดว้ย 

1. วันทาํการก่อนวันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยจะประกาศภายในวันทาํการซือ้ขายหน่วย

ลงทนุ 

2. วันทาํการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทาํการถัดไป ทั้งนี ้เฉพาะใน

กรณีท่ีกองทนุรวมกาํหนดวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุแต่ละครัง้ห่างกนัเกินกว่า 1 เดือน 

3. วันท่ีปรากฏเหตุการณ์ท่ีน่าเชื่อไดว้่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิหรือมูลค่าหน่วย 

ลงทนุอย่างมีนยัสาํคญั โดยจะประกาศภายใน 3 วนัทาํการถดัไป 

(2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ 

โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัทาํการถดัไป  

ทั้งนี ้กองทุนอาจดาํเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามข้อ (2.1) - (2.4) ไดใ้นกรณีท่ีกรอบระยะเวลาท่ี

กาํหนดตามขอ้ (2.1) – (2.4) นัน้ ตรงกบัวนัหยุดของกองทุนหลกัหรือประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน การซือ้ขาย

หรือชาํระราคาหลกัทรพัยข์องกองทุนหลกัหรือตามท่ีบรษิัทจดัการจะประกาศกาํหนดหรือในกรณีอ่ืนใดๆ ก็ตามท่ี

เป็นเหตุให้กองทุนไม่ได้รบัข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่

สามารถคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนได ้อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะ

คาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนภายในวันทาํการถัดจากวนัท่ีบริษัทจดัการ

ไดร้บัขอ้มลูราคาหรือมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัครบถว้น และประกาศขอ้มลูดงักล่าวภายในวนัทาํการถัด

จากวนัท่ีคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิฯ 

มลูค่าหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัทาํ

การท่ีคาํนวณนัน้  

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุ ท่ีประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์ 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดป้ระกาศผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) 

หรือช่องทางอ่ืนท่ีสาํนกังานยอมรบั บริษัทจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 

วนัทาํการถดัไปอีกก็ได ้ 

การประกาศขา้งต้น บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือประกาศทางหนังสือพิมพ์หรืออาจ

พิจารณาประกาศทางช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม และจะจดัใหม้ีขอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ท่ีทาํการทกุแห่งของบรษิัทจดัการ

และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) เวน้แต่ใน

กรณีของกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุประเภทสถาบนั บรษิัทจดัการจะจดัใหม้ีขอ้มลูดงักล่าวดว้ยหรือไม่ก็ได ้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงช่องทางการประกาศอ่ืนใดท่ีเหมาะสมโดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบ

จากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  

ในกรณีท่ีมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จาํนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

บริษัทจัดการอาจไม่คาํนวณและไม่ประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี ้หรือเหตุอ่ืนใดท่ีไดร้ับการผ่อนผันจาก

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
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(1)  เมื่อบรษิัทจดัการไม่ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือหยดุรบัคาํสั่งซือ้หรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้

ไดร้บัยกเวน้เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

(2)  เมื่อมีเหตท่ีุบรษิัทจดัการตอ้งเลิกกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัท่ีปรากฎเหตดุงักล่าว  

(3)  การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 

หรือจาํนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บรษิัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี ้ 

(3.1)  คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2)  คาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล สาํหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม

ตาํแหน่งท่ี 4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ในการคาํนวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะตัด

ทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ทิง้  

(3.3)  ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามท่ีคาํนวณไดใ้น (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาํแหน่งโดยตัด

ทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามท่ีคาํนวณไดใ้น 

(3.2)  

(3.4)  คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ทิง้  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคาํนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนาํผลประโยชน์นั้น

รวมเขา้เป็นทรพัยสิ์นของกองทนุเปิด  

(4)  ในการคาํนวณอตัราแลกเปล่ียนเงินดอลล่ารส์หรฐั บรษิัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียเงินดอลลาร ์

(สหรฐัต่อบาท) ระหว่างธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย

ของธนาคารพาณิชย ์ณ วนัทาํการก่อนหนา้วนัทาํการท่ีคาํนวณ  

และในกรณีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ไดป้ระกาศอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวหรือกรณีท่ีบรษิัทจดัการโดย

ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่าอัตราแลกเปล่ียนนั้นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการอาจ

พิจารณาใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีประกาศโดยธนาคารพาณิชยห์รือหน่วยงานอ่ืนใดแทนได ้โดยไม่ถือว่าปฏิบตัิ

ผิดไปจากท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ  

16.3  แหล่งขอ้มูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บรษิัทจดัการไดเ้ปิดเผยมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของกองทุนไวบ้นเว็บไซตข์อง

บริษัทจดัการ และจดัใหม้ีขอ้มลูดงักล่าวไวท่ี้บรษิัทจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน และ/

หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบรษิัทจดัการเห็นสมควร 

16.4 หลักเกณฑแ์ละวิธกีารดาํเนินการในกรณทีีมู่ลค่าหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง :  

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งนอ้ยกว่าหน่ึงสตางค ์หรือต่างจาก

ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถูกตอ้ง บรษิัท

จดัการจะจดัทาํและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชนท์ราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ี

พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจดัใหม้ีสาํเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการเพ่ือให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมีรายการอย่างนอ้ย ดงัต่อไปนี ้

(1)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง 

(3)  สาเหตท่ีุทาํใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง 
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(4)  มาตรการป้องกนัเพ่ือมิใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง ทัง้นี ้เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง 

ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซึ่งทาํให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหน่ึงมีผลต่อเน่ืองต่อการ

คาํนวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกาํหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นตน้ บริษัทจัดการจะแกไ้ข

ราคาหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งนบัแตว่นัท่ีบรษิัทจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งดว้ย 

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็น

อตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันบั

แต่วนัท่ีพบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุถูกตอ้ง และดาํเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะ

วันท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็น

อตัราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง 

(1)  จดัทาํรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิน้ภายในวนัทาํการถัดจาก

วนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทนุนัน้ไม่ถกูตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในวนัทาํการ

ถดัจากวนัท่ีคาํนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิน้ เพ่ือใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว

ภายในวนัทาํการถัดจากวนัท่ีบริษัทจัดการส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน ์ทั้งนี ้รายงานดังกล่าวจะมี

รายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี ้

(ก)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้ง 

(ข)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง 

(ค)  สาเหตท่ีุทาํใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง 

(ง)  การดาํเนินการของบรษิัทจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจดัใหม้ีสาํเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการ เพ่ือใหส้าํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2)  แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกุตอ้งภายในวนัท่ีผูด้แูลผลประโยชนร์บัรอง

ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ประกาศชื่อกองทุนรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) ใน

หนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูใน

รายงานดงักล่าว 

(4)  ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและดาํเนินการโดยวิธีใดๆ เพ่ือใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทนุหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้

ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตาม (2) 

และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว 

(5)  จดัทาํรายงานมาตรการป้องกันเพ่ือมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดังกล่าว พรอ้มทั้ง

สาํเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาท่ีจัดทําตาม (1) ให้สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาํการนับแต่วันท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการ

แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสาเหตุ

มาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้บริษัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันใหส้าํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาํเนาเอกสารท่ีผูดู้แลผลประโยชนร์บัรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่

ถกูตอ้งมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุไดแ้ทน 

3.  ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปนี ้ 
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(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง (understate) บริษัทจัดการจะ

ปฏิบตัิดงันี ้

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หน่วยลงทุนเป็น

จาํนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง

หากปรากฏว่าผูซ้ือ้หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่นอ้ยกว่าจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจาํนวนเท่ากับส่วนต่าง

ของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็น

จาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาใหแ้ก่กองทนุเปิด เวน้แต่การ

ท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา

หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขาย

หลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว 

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วย

ลงทุนเป็นจาํนวนซึ่งมีมลูคา่เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุท่ี

ถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแ้ก่

ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจดัการ

จะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคืน

หน่วยลงทนุ 

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถูกตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ

ดงันี ้

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็น

จาํนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วย

ลงทนุ 

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วย

ลงทุนเป็นจาํนวนซึ่งมีมลูคา่เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุท่ี

ถกูตอ้งหากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่นอ้ย

กว่าจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงินของบรษิัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากับ

ส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการ

เองเป็นจาํนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด 

เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น 

ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ์ือ้ขาย

หลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว 

ในกรณีท่ีบรษิัทจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนราย

ใดมีมลูค่าไม่ถึงหน่ึงรอ้ยบาท บรษิัทจดัการอาจนาํเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการ

จ่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ แต่ถา้บคุคลดงักล่าวไมม่ีสถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ บรษิัทจดัการ

จะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงาน

การแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพ่ือชดเชยราคา

ใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ือ้หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงิน

ของบรษิัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้

4.  บริษัทจัดการจะรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการ

ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนงัสือพิมพ ์ค่าออกเช็ค ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงินชดเชยราคาใหแ้ก่ผู้
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ซือ้หน่วยลงทุนและผูข้ายคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจาก

ปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได ้

17.  ชื่อผู้เกี่ยวข้อง : 

17.1.  ชื่อบรษิัทจดัการ : 

ชื่อ : บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

17.2.  ชื่อผูด้แูลผลประโยชน ์: 

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

17.3.  ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  

ไม่ม ี

17.4.  ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) : 

ไม่ม ี

17.5.  ท่ีปรกึษา : 

ไม่ม ี

17.6.  ผูส้อบบญัช ี: 

ชื่อ : นางสาวสมใจ คณุปสตุ 

ชื่อ : นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง  

ชื่อ : นางสาวณรศิรา ไชยสวุรรณ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ผูส้อบบญัช)ี : 

หรือบคุคลอ่ืนท่ีไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจง้

ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7.  การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 

-ไม่มี - 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

18.1  วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี :  วนัท่ี 31 เดือน ธันวาคม  

18.2  วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก :  วนัท่ี 31 เดือน ธันวาคม 2555 

18.3  รายละเอียดเพ่ิมเติม :  ไม่ม ี

19.  การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

เวน้แต่กฎหมายและ/หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกาํหนดเป็นอย่างอ่ืน การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ

จดัการกองทนุรวมหรือแกไ้ขวธีิการจดัการใหก้ระทาํโดยการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึ่งจะดาํเนินการโดยการจดัประชมุ

ผูถื้อหน่วยลงทนุหรือการส่งหนงัสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุก็ได ้

(1)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจดัการซึ่งกระทาํตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือภายใตก้รอบการ

พิจารณาของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการดงักล่าวใหส้าํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทั้งแจ้งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และเผยแพร่ในลักษณะท่ีผู้ลงทุนทั่วไป
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สามารถเขา้ตรวจดไูด ้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้หรือวนัท่ีมีมติใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ แลว้แต่กรณี 

(2)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการโดยใชว้ิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงขา้งมาก หรือมติพิเศษมี

จาํนวนไม่เกินรอ้ยละ 55 หรือไม่เกินรอ้ยละ 80 บริษัทจดัการจะส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับ

มติไปยงัผูด้แูลผลประโยชน ์เพ่ือใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองผลการนบัมตินัน้ 

(3)  การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือว่าสาํนักงานใหค้วามเห็นชอบแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการในเร่ือง

ดงักล่าว 

(3.1)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมซึ่งมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดร้บัประโยชนเ์พ่ิมขึน้ในกรณีดงันี ้

                (ก)  การลดมลูค่าขัน้ตํ่าในการซือ้หน่วยลงทนุ 

                (ข)  การเพ่ิมช่องทางในการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

                (ค)  การเพ่ิมจาํนวนผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

(ง)  การเพ่ิมความถ่ีของการส่งคาํสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุน 

ของกองทนุรวมอย่างมีนยัสาํคญั 

(จ)  การลดเวลาส่งคาํสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุล่วงหนา้ก่อนมีการเปิดใหข้ายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(3.2)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสั่งท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(3.3)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมชื่อและรายละเอียดอ่ืนของบคุคลใหถ้กูตอ้ง 

(3.4)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมเพ่ือเปล่ียนตัวผูดู้แลผลประโยชน ์เมื่อไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

(3.5)  การแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามประกาศสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

(4)  ในการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมาก เวน้แต่ในกรณี

ดงัต่อไปนี ้ตอ้งไดร้บัมติพิเศษ 

(4.1)  การเปล่ียนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมท่ีทาํให้ผลตอบแทนและความเส่ียงของ

กองทนุรวมเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสาํคญั  

(4.2)  การชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน   

(4.3)  การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดบัความเส่ียงของการ

ลงทนุ (risk spectrum) แตกต่างกนั 

(4.4)  การรบัชาํระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน 

(4.5)  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดิม

ตามท่ีระบไุวล่้าสดุในโครงการ 

(4.6)  การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผูป้ระกัน สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของผูป้ระกัน หรือการแกไ้ข

เพ่ิมเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใดๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน ์

(5)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปนี ้บรษิัทจดัการกองทนุรวมอาจขอใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้

ความเห็นชอบแทนการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนก็ได ้ทั้งนี ้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกาํหนดเงื่อนไขให้

บรษิัทจดัการปฏิบตัิเพ่ือประโยชนใ์นการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเห็นชอบก็ได ้

(5.1)  การเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการขายและการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(5.2)  การเพ่ิมชนิดหน่วยลงทนุท่ีไม่ทาํใหสิ้ทธิท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุมีอยู่เดิมดอ้ยลง  
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(5.3)  การเปล่ียนแปลงประเภทของทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกับนโยบาย

การลงทนุ  

(5.4)  การคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารบัซือ้

คืนหน่วยลงทนุ แลว้แต่กรณี ซึ่งไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็น

และสมควร 

 (5.5)  กรณีอ่ืนใดนอกเหนือจาก (5.1) (5.2) (5.3) และ (5.4) 

ทั้งนี ้การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการตามขา้งต้นต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทาํให้

ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสาํคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหน่วย

ลงทนุทัง้ปวง 

(6)  ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกัดการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบั

คะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกรณี

กองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับ

คะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ต็มตามจาํนวนท่ีถืออยู ่

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี ้การขอมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม

โครงการเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

20.  ข้อกาํหนดอื่น ๆ :  

20.1  หากผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน

รวม บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะไมน่บัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว  เวน้แต่เป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิด

หน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดยีว จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุ

ดงักล่าวไดเ้ต็มตามจาํนวนท่ีถืออยู ่

20.2  การควบรวมกองทนุ 

20.2.1 การควบรวมกองทุนรวมตอ้งเป็นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมท่ีอยู่ภายใตก้ารจดัการของ

บริษัทจดัการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อผูถื้อ

หน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุรวมดว้ยความเป็นธรรม  

20.2.2 กองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะดาํเนินการเพ่ือควบรวมกองทุนรวมไดต้่อเมื่อไดร้บัมติของผูถื้อ

หน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑท่ี์ระบไุวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนั ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(1)   กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดับความ

เส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บรษิัทจดัการกองทนุรวมตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากของ

โครงการแต่ละกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุรวมดงักล่าว 

(2) กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหว่างกองทนุรวมท่ีมนีโยบายการลงทนุ ความเส่ียงและระดบัความเส่ียง

ของการลงทนุ (risk spectrum) แตกต่างกนั บรษิัทจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมติพิเศษของโครงการ

แต่ละกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุรวมดงักล่าว 

การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมกาํหนดรายละเอียดของโครงการ

และขอ้ผูกพนัใหม่ หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการและขอ้ผกูพนัท่ีรบัโอน (ถา้มี) พรอ้มทัง้ขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน

เพ่ือเลิกกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมท่ีโอนไปในคราวเดียวกนัดว้ย 

ในการรวมกองทนุรวมปิดกบักองทนุรวมปิด หรือกองทนุรวมปิดกบักองทนุรวมเปิด หากมีผลใหก้องทนุรวม

ท่ีรบัโอนเป็นกองทุนรวมเปิด ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรบัโอน
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ดงักล่าวเพ่ือเปล่ียนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิดดว้ย และหากไดร้บัมติของผู้

ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ในวรรคหน่ึง ให้ ถือว่าไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุนในการเปล่ียนสภาพ

กองทนุรวมตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

20.2.3 การขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุตามขอ้ 20.2.2 ใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมส่งหนงัสือนดัประชมุหรือหนงัสือ

ขอมติตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และ

วิธีการในการขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุและการจดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  

เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติม

รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศของ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีแกไ้ขหรือเพ่ิมเตมิดงักล่าว 

20.3  บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอขอ้มลู 

เอกสาร หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผูส้นใจสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทนุ หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ผูล้งทุนตามคาํจาํกัดความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอาํนาจกาํหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการ

ลงทุนในกองทุนไปแลว้ ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย 

และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงาน ผู้

มีอาํนาจ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะดาํเนินการทาํความรูจ้กัตวัตนของ

ลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสั่งซือ้

หน่วยลงทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุนมีหนา้ท่ีแจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มลูเก่ียวกับการรูจ้กัตวัตนของลกูคา้ 

(KYC) และการพิสูจนท์ราบลกูคา้ (CDD) ใหบ้ริษัทจดัการและหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน

ทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตัิของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการฟอกเงินดงักล่าว บริษัทจดัการและหรือผูส้นบัสนุน

การขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจะดาํเนินการตามกฎหมายครอบคลมุทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใชบ้รกิารใหม่ การทาํ

ธุรกรรมของลูกคา้เดิม และการทบทวนขอ้มูลลกูคา้ใหเ้ป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทั้งการดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี

หน่วยงานผูม้ีอาํนาจกาํหนดแนวทาง 

20.4  บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการ เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการ ลงทุนใน

หลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผูล้งทุนสามารถขอดูขอ้มลูการลงทุนเพ่ือบริษัท

จดัการ ไดท่ี้บรษิัทจดัการ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิัทจดัการ (ถา้มี) 

และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอขอ้มลูดงักล่าวไดท่ี้บรษิัทจดัการ 

20.5  บริษัทจัดการไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือบริษัทและกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการอัน

เน่ืองมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนเน่ืองจากเป็นขอ้หา้มท่ีโดยกฎและวิชาชีพเป็น

เร่ืองไม่พึงกระทาํ เวน้แต่เป็นการรบัประโยชนท่ี์ใหผู้บ้ริการจดัใหแ้ก่ลูกคา้เป็นปกติ และเป็นประโยชนโ์ดยตรงต่อ

การจัดการลงทุน หรือประโยชนท่ี์จัดใหแ้ก่บริษัทหรือพนักงานของบริษัทตามเทศกาล ท่ีเป็นประเพณีนิยมตาม

แนวทางปฏิบตัิท่ีบรษิัทประกาศไวภ้ายในบรษิัท ซึ่งผูถื้อหน่วยลงทนุอาจขอดแูนวทางนีไ้ดท่ี้บรษิัทจดัการ 

20.6  การซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้วบกรมธรรมป์ระกันชีวิต หรือท่ีเรียกว่า กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบ

หน่วยลงทุนได ้โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนท่ีบริษัทประกันชีวิตกาํหนด ทั้งนี ้การซือ้ขายหน่วย

ลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจมขีอ้กาํหนด และวิธีปฏิบตัิท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทนุเพียงอย่างเดียว 

ผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของ

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุก่อน  

อน่ึง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตได ้โดยไม่ถือว่าเป็น

การแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทราบล่วงหนา้อย่าง
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น้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และแจ้งให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั  

ข้อกาํหนดเกี่ยวกับการซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิตมี ดังนี ้ 

20.6.1  มลูค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่าขัน้ตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ

ในบญัชีขัน้ตํ่า และจาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ตํ่า :  

มลูค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก  :  ไม่กาํหนด  

มลูค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป  :  ไม่กาํหนด  

มลูค่าขัน้ตํ่าของการสั่งขายคืน  :  ไม่กาํหนด  

จาํนวนหน่วยลงทนุขัน้ตํ่าของการสั่งขายคืน  :  ไม่กาํหนด  

มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ตํ่า  :  ไม่กาํหนด  

จาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ํ่า :  ไม่กาํหนด  

เน่ืองจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิตมีขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกับกรมธรรม ์เช่น การ

เวนคืนกรมธรรม ์สดัส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดาํเนินการสบัเปล่ียนกองทุน ตลอดจนการหกั

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับกรมธรรม ์เช่น ค่าการประกันภยั เป็นตน้ ดังนั้น การสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนควบ

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตจึงมีขอ้กาํหนดในเร่ืองมลูค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่าขัน้ตํ่าของการสั่ง

ขายคืน จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสั่งขายคนื มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ํ่า และจาํนวน

หน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ํ่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้งทุนท่ี

ซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาขอ้กาํหนดดังกล่าวได ้ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้น

กรมธรรม ์ 

20.6.2  การเสนอขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต :  

ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท

ประกันชีวิต หรือตวัแทนท่ีบรษิัทประกนัชีวิตกาํหนด โดยชาํระเป็นเงินสด แคชเชียรเ์ช็คหรือเช็คส่วนบคุคล

หรือดราฟต ์ท่ีสามารถเรียกเก็บเงนิไดใ้นเขตหกับญัชีเดยีวกนักบัธนาคารท่ีบรษิัทประกนัชวีิตกาํหนด คาํสั่ง

หกับัญชีธนาคารหรือหักบัญชีบัตรเครดิตหรือดว้ยวิธีอ่ืนใดตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกาํหนด ทั้งนี ้บริษัท

ประกันชีวิตอาจกาํหนดมลูค่าขัน้ตํ่าในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วนัและเวลาทาํการในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 

วิธีการในการสั่งซือ้ วิธีการชาํระเงินเพ่ิมเติม ตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชีวิต และ/หรือเอกสารการ

ขายท่ีผูล้งทนุไดร้บัจากบรษิัทประกนัชีวติ โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้จะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาการ

เสนอขายหน่วยลงทุนท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ โดยคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการไดร้บั

เอกสารและไดร้บัชาํระเงินครบถว้นจากบรษิัทประกนัชีวิตแลว้  

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั่งซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิตอาจ

ปฏิเสธคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หากคาํสั่งดงักล่าวอาจ

เขา้ข่ายลกัษณะการทาํธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการรา้ย หรือเขา้ข่ายบุคคลท่ีบริษัทประกันชีวิตสงวน

สิทธิในการพิจารณารบัประกนั  

20.6.3  การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี ้บริษัทประกัน

ชีวิตอาจกาํหนดมูลค่าขั้นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและ

เวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมตามท่ีระบุไว้ใน

กรมธรรมป์ระกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัจากบริษัทประกัน

ชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ และคาํสั่ง
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ขายคืนหน่วยลงทนุจะมีผลเมื่อบรษิัทประกนัชีวิตไดส่้งคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวมายงับรษิัท

จดัการแลว้ โดยบริษัทประกันชีวิตอาจตอ้งการเอกสารหลกัฐานจากผูถื้อกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบ

หน่วยลงทนุจนครบถว้นก่อนส่งคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุมายงับรษิัทจดัการ  

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทนุ โดยใชแ้บบฟอรม์ของ

บรษิัทประกนัชีวิต ตามจาํนวนขัน้ตํ่าและเงื่อนไขท่ีระบไุวใ้นแบบฟอรม์หรือกรมธรรม ์ 

ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะดาํเนินการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ตัวแทนของผู้ถือกรมธรรม์

ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (หมายถึง บริษัทประกันชีวิตท่ีออกกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วย

ลงทุน) ภายใน 5 วนัทาํการนับถัดจากวนัท่ีบริษัทจัดการไดร้บัคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัท

ประกันชีวิต ซึ่งเป็นวนัท่ีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุมีผล โดยบรษิัทประกนัชีวิตมีหนา้ท่ีตอ้งชาํระเงินค่า

ขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อกรมธรรมภ์ายใน 5 วนัทาํการนบัถดัจากวนัท่ีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

มีผล ซึ่งวิธีการรบัค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทประกันชีวิตกาํหนดไวใ้นกรมธรรม์

ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ทั้งนี ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2)  การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ  

บรษิัทประกนัชีวิตจะส่งคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิเป็นประจาํทกุเดือนเพ่ือนาํค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนมาชาํระค่าการประกันภยั ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการ ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรมห์รือ

ค่าธรรมเนียมอ่ืนใด ตามอัตราและวิธีการท่ีกาํหนดในกรมธรรม ์ซึ่งมลูค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่า

มลูค่าขัน้ตํ่าท่ีกาํหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใชจ้่ายดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุเป็นรายปี  

ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบค่าใชจ้่ายล่าสดุ

ไดท้างโทรศพัทห์รือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพ่ิมเติมในเอกสารประกอบการขายท่ี 

ผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัจากบรษิัทประกนัชีวิต  

20.6.4  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

บรษิัทประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อกใบยืนยนัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามขอ้ 20.6.2 และการขายคืนหน่วยลงทุน

แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 20.6.3 ภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วนัทาํการ

นบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกใบหน่วย

ลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุในกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ  

20.6.5  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุน

ผ่านบรษิัทประกนัชีวิต ตามจาํนวนขัน้ตํ่า จาํนวนเงินคงเหลือขัน้ตํ่า และเงื่อนไขท่ีระบไุวใ้นกรมธรรม ์โดย

ส่งคาํสั่งตามแบบฟอรม์ท่ีบรษิัทประกนัชีวิตกาํหนด  

ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ภายใต้

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตตามท่ีบรษิัทประกนั

ชีวิตกาํหนดไวเ้ท่านัน้โดยตอ้งเป็นการทาํรายการผ่านบรษิัทประกนัชีวิต  

การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การท่ีบริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดหน่ึง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึง (กองทุนเปิด

ปลายทาง) ใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชีวิตและเอกสารประกอบการ

ขายกรมธรรม ์โดยบรษิัทประกันชีวิตจะเป็นผูด้าํเนินการนาํเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง 

ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพ่ือนาํไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิด

ปลายทาง หรือดาํเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหเ้กิดรายการดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุ  
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ทัง้นี ้การดาํเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรม ์ม ี3 รูปแบบสรุปไดด้งันี ้ 

(1)  การสบัเปล่ียนกองทนุ คือ การสบัเปล่ียนจากกองทนุเปิดตน้ทางกองหน่ึงไปกองทนุเปิดปลายทางกอง

หน่ึงหรือหลายกองทนุตามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นครัง้คราว  

(2)  การสบัเปล่ียนกองทนุอตัโนมตั ิคือ การสบัเปล่ียนกองทุนเป็นประจาํตามคาํสั่งท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุระบุ

ใหม้ีการขายหน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทางกองหน่ึงเพ่ือไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอีกกองหน่ึง

หรือหลายกองทนุตามเงื่อนไขท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุแสดงความประสงค ์ 

(3)  การปรบัสดัส่วนกองทุนอตัโนมตัิ คือ การสบัเปล่ียนจากกองทนุเปิดตน้ทางกองหน่ึงหรือหลายกองไป

กองทุนเปิดปลายทางกองหน่ึงหรือหลายกองทุนโดยอัตโนมัติทุกรอบสามเดือนของกรมธรรมใ์ห้มี

สดัส่วนการลงทนุเป็นไปตามท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงค ์ 

ทัง้นี ้รูปแบบ และเงื่อนไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนขา้งตน้ อาจเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กับบริษัทประกัน

ชีวิต ซึ่งจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

บริษัทประกันชีวิตอาจระงบัการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวรในกรณีท่ี

บรษิัทประกนัชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชนห์รือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถื้อหน่วยลงทนุหรือกรณีท่ียกเลิก

ตามเงื่อนไขท่ีกาํหนดไวใ้นกรมธรรม ์ 

ราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บรษิัทประกนัชีวิตจะใชร้าคาดงัต่อไปนีเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการคาํนวณ  

(1)  กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง การกาํหนดราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิน้

วนัทาํการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหกัดว้ยค่าธรรมเนียม (ถา้มี)  

(2)  กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทนุจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุเมื่อสิน้วนั

ทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน ณ วันท่ีส่งคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง และบริษัท

ประกันชีวิตไดช้าํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง บวกดว้ยค่าธรรมเนียม (ถา้มี) 

ทั้งนี ้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชใ้นการคาํนวณราคาขายและราคารบัซือ้คืนในการสับเปล่ียนการถือ

หน่วยลงทนุขา้งตน้จะตอ้งเป็นราคาท่ีไดร้บัการรบัรองจากผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

ทัง้นี ้ในแต่ละรูปแบบของการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน วนัท่ีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นวนัท่ีกาํหนดราคา

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ จะหมายถึงวนัดงัต่อไปนี ้ 

กรณีการสับเปล่ียนกองทุน วันท่ีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง วันท่ีบริษัทประกันชีวิตได้รับคาํสั่ง

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งครบถ้วนจากผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเวลาทาํการท่ีบริษัทประกันชีวิต

กาํหนดไว ้ 

กรณีการสับเปล่ียนกองทุนอัตโนมัติ วันท่ีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง วนัทาํการถัดจากวนัท่ีบริษัท

ประกนัชีวิตไดร้บัคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีถกูตอ้งครบถว้นจากผูถื้อหน่วยลงทนุภายในเวลาทาํการท่ี

บริษัทประกันชีวิตกาํหนด สาํหรบัการทาํรายการในครัง้แรก และในวันทาํการถัดจากวันครบรอบการ

สบัเปล่ียนกองทนุอตัโนมตัิสาํหรบัการทาํรายการในครัง้ต่อๆ ไป  

กรณีการปรบัสดัส่วนลงทนุอตัโนมตัิ วนัท่ีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หมายถึง วนัทาํการถดัจากวนัครบรอบทกุ

สามเดือนของกรมธรรม ์ 

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่งคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกันชีวิตทุกวนัและเวลาทาํการ

ตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์ใหช้ดัเจน พรอ้มระบุจาํหน่วยลงทนุท่ี

ตอ้งการสบัเปล่ียน ทัง้นี ้บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดาํเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หากไม่

เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีบริษัทประกันชีวิตระบใุนแบบฟอรม์หรือกรมธรรมห์รือในกรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีไดจ้าก
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การขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอขั้นตํ่าท่ีบริษัทประกันชีวิตกาํหนดในการนาํไปซือ้หน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดปลายทาง โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดังกล่าวทนัที โดยไม่

จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ  

ผูถื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนไม่ได ้หากรายการสับเปล่ียนการถือ

หน่วยลงทนุนัน้ไดเ้สรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

บรษิัทประกนัชีวิตจะเป็นผูจ้ดัส่งใบยืนยนัการทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุภายใน 

10 วันทาํการ นับแต่วันท่ีไดด้าํเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน สาํหรบักรณีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรบัคาํสั่ง 

ครัง้แรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แลว้แต่กรณี ทั้งนี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพทส์อบถาม

สถานการณล์งทนุไดท้างโทรศพัทต์ามท่ีบรษิัทประกนัชีวิตกาํหนด  

20.6.6  วนัและเวลาในการขาย รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถซือ้ ขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกันชีวิตไดทุ้กวนัและเวลา

ทาํการท่ีบรษิัทประกนัชีวิตกาํหนด ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถทาํรายการเก่ียวกบักองทนุ ไดแ้ก่ การซือ้

หน่วยลงทุน (การชาํระเบีย้ประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชี

กรมธรรมป์ระกันชีวิต) การสับเปล่ียนกองทุน และการปรบัสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติไดโ้ดยส่งคาํสั่งตาม

แบบฟอรม์และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขท่ีบรษิัทประกนัชีวิตกาํหนด 

20.6.7  การจดัส่งเอกสารใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ :  

(1)  เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจาํปี หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี

บริษัทจัดการจัดส่งใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัท

ประกันชีวิตจะดาํเนินการจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

ต่อไป  

(2)  รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บรษิัท

ประกันชีวิตจะจดัส่งรายงานแสดงฐานะการเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทุน

สามารถตรวจสอบฐานะการเงินดงักล่าวไดท้างโทรศพัท ์หรือช่องทางอ่ืนท่ีบรษิัทประกนัชีวิตกาํหนด 

หรือรอ้งขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพ่ิมเติมจากบริษัทประกันชีวิตไดต้ามเงื่อนไขท่ีบริษัทประกัน

ชีวิตกาํหนด  

20.6.8 สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชนท่ี์แตกต่างจากผูถื้อหน่วย

ลงทนุปกติท่ีซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่างเดียว ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขท่ีบรษิัทจดัการ และบรษิัท

ประกนัชีวิตกาํหนด ดงันี ้ 

1.  ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุไม่

ว่ากรณีใดทัง้สิน้  

2.  ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินาํหน่วยลงทุนไปจาํนาํเป็น

หลกัประกนั  

3.  ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกันภยัในการยกเลิกการทาํกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วย

ลงทุนภายในระยะเวลา 15 วนัหลงัจากวนัท่ีไดร้บักรมธรรมจ์ากบริษัทประกนัชีวิตโดยบริษัทประกัน

ชีวิตจะเป็นผูด้าํเนินการขายหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการในส่วนของการลงทนุในหน่วยลงทนุ  

4.  สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเมื่อซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิต เน่ืองจากบริษัท

ประกันชีวิตจะทาํหน้าท่ีเป็นตัวแทนในการรวบรวม และนาํส่งคาํสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยัง
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บริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่ เปิดเผยชื่อท่ีแท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการ

โดยตรง เป็นตน้  

5.  สิทธิในการรบัทราบการจดัสรรเบีย้ประกนัในการลงทนุในกองทนุรวม  

6.  สิทธิในการขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการจากตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกัน

ชีวิต  

7.  สิทธิในการไดร้บัทราบรายชื่อของบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีรบัจดัการกองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกัน

ชีวิตท่ีเสนอขายโดยบรษิัทประกนัชีวิตนัน้  

8.  สิทธิในการรบัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัชื่อ ท่ีอยู่ ของบริษัทจดัการ บรษิัทประกนัชีวิต รวมทัง้ชื่อ ท่ีอยู่ และ

เลขประจาํตวัของตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

9.  สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกับความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัคาํแนะนาํเพ่ือซือ้

หน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรบัทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเก่ียวกับความเส่ียงของการลงทุนในหน่วย

ลงทนุ  

10.  สิทธิในการไดร้บัขอ้เท็จจรงิท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุหรือ

ต่อการตดัสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ในขัน้ตอนการดาํเนินการ

เพ่ือการควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวม เป็นตน้  

11.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือ

ผลตอบแทนท่ีตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจไดร้ับจากการซือ้กรมธรรม ์

รวมทัง้การซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นตน้  

20.6.9  ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ:  

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย (FRONT-END FEE) :     -ไม่ม-ี  

• ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (BACK-END FEE) :    -ไม่ม-ี  

ทัง้นี ้บรษิัทประกนัชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามเงื่อนไขท่ีระบุ

ไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุหรือตามท่ีบรษิัทประกนัชีวิตกาํหนด  

20.7  ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาไดอ้อกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง

ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกาํหนดใหส้ถาบนั

การเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติอเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มลู

เก่ียวกบับญัชีของบคุคลท่ีอยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล 

สญัชาติอเมรกิัน ผูซ้ึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้

กับ FFI นั้น นอกจากนีย้ังปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบันมีรฐับาลในหลายประเทศกาํลังดาํเนินการออกกฎหมายท่ีมี

ขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะท่ีคลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าว

ว่า “กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาํหนดให้ตอ้งเข้าผูกพันตนกับ

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล

สญัชาติอเมรกิันและบุคคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑท่ี์ FATCA กาํหนด หนา้ท่ีในการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพ่ือ

หาความสัมพันธ์ของลูกคา้กับประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหนา้ท่ีในการกาํหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้ง

จดัทาํเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  
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ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 

(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดร้บั

ผลกระทบท่ีสาํคญัในสองกรณี คือ  

(1)  ตอ้งถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รบัจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

ทรพัยสิ์นทางการเงินในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทนุทางออ้มในทรพัยสิ์นทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่งอาจ

รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กาํหนดใหส้ถาบนัการเงินของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ท่ีเขา้รว่มผกูพนัตน

ตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน 

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน) มีหนา้ท่ีดาํเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชาํระใหก้ับ

กองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผูดู้แลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น 

และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ท่ีเขา้รว่มผกูพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ

หรือระงบัการทาํธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพนัธท์างธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจ

ทาํใหก้องทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือดาํเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

รวมถึงอาจทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไม่สามารถทาํรายการผ่านทางผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน

ไดอี้กต่อไป  

เพ่ือมิใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทั้งเพ่ือเป็นการรกัษาประโยชนข์อง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และเพ่ือใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวมสามารถ

ปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใตข้อ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งได ้บรษิัทจดัการและ

กองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการปฎิบตัิงานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และ

ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการดงันี ้ 

(1)  รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนาํส่งขอ้มลู (เช่น 

ชื่อ ท่ีอยู่ เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีของสหรฐัอเมริกา จาํนวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จาํนวนเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ีไดร้บั เป็นตน้) ท่ีมีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุนัน้กบับรษิัทจดัการ 

ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  

(2)  รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุนาํส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรือคาํยินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูนท์ราบความ

เก่ียวขอ้งกับประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการใหข้อ้มูลตาม

หวัขอ้ท่ีกาํหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลู

เมื่อขอ้มลูท่ีเคยใหไ้วม้ีการเปล่ียนแปลง เป็นตน้ รวมถึงนาํส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรือ

กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี ้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

ขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว  

(3)  ดาํเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  

เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพ่ือใหก้องทุนหรือ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพ่ิมขึน้หากมีการดาํเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ี

เก่ียวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาํเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาท่ี

บรษิัทจดัการกาํหนด บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้าม

ความจาํเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวรบัทราบการดาํเนินการตามท่ีบริษัทจดัการ

แจง้นีแ้ลว้ และ/หรือไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงท่ีไดร้ะบไุวใ้นคาํขอเปิดบญัชี  
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(1)  ไม่รบัคาํสั่งซือ้ / สบัเปล่ียน / โอน หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(2)  ระงบัหรือหยดุใหบ้รกิาร และดาํเนินการคืนเงนิลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(3)  ดาํเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผล และ/หรือเงินท่ีชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้

ถือหน่วยลงทนุรายนัน้ได ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้

ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  

(4)  ดาํเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาํใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บั

ประโยชนเ์พ่ิมขึน้ หากมีการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้  

การดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ

กระทาํเพ่ือหลีกเล่ียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดาํเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งข้อบังคับของ FATCA และ

กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะทาํใหก้องทุนอาจตอ้งถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าว

แลว้ขา้งตน้ ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจดัการจะเลือกดาํเนินการเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของ

ประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) เท่านัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดเพ่ือรองรบัการดาํเนินการตามท่ีบรษิัทจดัการไดส้งวน

สิทธิไวข้า้งตน้ บรษิัทจดัการ (รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง) จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย

อาจนาํส่งขอ้มลูของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือดาํเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกาํหนด โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอ้ง

ขอต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ  

21.  การดาํเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนได้ตามทีป่ระกาศกาํหนด : 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนไดต้ามท่ีประกาศกาํหนด บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามกรณีต่าง ๆ 

ดงันี ้

(1.1)  กรณีไม่สามารถดาํรงเงินกองทนุเพ่ือรองรบัความรบัผิดจากการปฏิบตัิงานได ้

 1. ไม่ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้รายใหม ่

 2. ไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ียงัมิไดม้ีการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

(1.2)  กรณีไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนเพ่ือรองรบัความต่อเน่ืองของธุรกิจหรือเงินกองทุนขัน้ตน้ หรือไม่สามารถกลบัมา

ดาํรงเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรบัความรบัผิดจากการปฏิบตัิงานไดต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนดในแผนหรือแนวทาง 

หรือระยะเวลาท่ีไดร้บัการผ่อนผนั 

1. ระงับการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลับมาดาํรงเงินกองทุนไดแ้ละไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงาน ก.ล.ต.ให้

สามารถกลบัมาประกอบธุรกิจไดต้ามปกติ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ามปกต ิ

2.ไม่ใหบ้รกิารแกล่กูคา้รายใหม่ รวมทัง้ไม่เสนอขายหน่วยลงทนุเพ่ิมเติมผ่านทกุช่องทางการซือ้ขาย 

3. เปล่ียนใหบ้รษิัทจดัการรายอ่ืนเขา้จดัการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีรูห้รือควรรูว้่าไม่สามารถดาํรง

เงินกองทุนได ้ทั้งนี ้หากมีเหตุจาํเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหส้าํนักงานพิจารณาขยายระยะเวลา

ออกไปได ้โดยการคดัเลือกบรษิัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่จะคาํนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั

และตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมก่อน และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้จากการ

เปล่ียนบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการรายเดิมจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว โดยบรษิัทจดัการรายเดิมจะทาํ

หนา้ท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม ต่อไปเพ่ือรกัษาสิทธิและประโยชนเ์พ่ือไม่ใหก้องทุนเสียหาย ทัง้นี ้ในช่วงท่ีมีการ

ดาํเนินการเพ่ือเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการรายใหม่เขา้บรหิารแทน บรษิัทจดัการรายเดิมอาจจะไม่ขายหรือรบัซือ้คืน

หน่วยลงทนุไดส้งูสดุไม่เกิน 3 วนัทาํการ 

อน่ึง ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวันท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเขา้บริหารจัดการ

กองทนุรวมสามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดโ้ดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่
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วนัท่ีบรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอ่ืนเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นกองทุนรวมท่ีมีกาํหนดระยะเวลาการรบัซือ้

คืนหน่วยลงทุน (interval fund) ซึ่งมิไดม้ีช่วงเวลารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วนัดงักล่าว ใหบ้รษิัทจดัการ

กองทุนรวมรายอ่ืนนัน้รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมสาํหรบัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนในช่วงท่ีจะมีการรบั

ซือ้คืนหน่วยลงทนุในครัง้ถดัไป ทัง้นี ้เฉพาะการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคาํสั่งของผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นครัง้แรกเท่านัน้ 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท

จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสั่งท่ีออกโดยอาศยั

อาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีขอ้กาํหนดในโครงการขัดหรือแยง้กับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ 

หรือคาํสั่งดงักล่าว หากบรษิัทจดัการกองทนุรวมไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั่งนัน้ ใหถื้อว่า

บรษิัทจดัการกองทนุรวมไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม โดย

ผูด้แูลผลประโยชนม์ีอาํนาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุและบรษิัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามใน

ขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชนท่ี์ไดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถื้อว่าผกูพนัผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ

กองทุนรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัท่ีจะผูกพันตามขอ้กาํหนดในโครงการจัดการ

กองทนุรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุและบรษิัทจดัการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการ

กองทนุรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุรวม 
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1.  บริษัทจดัการ :  

ชื่อ  :  บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุแมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

ทีอ่ยู่  :  1788 ชัน้ 18 อาคารสิงหค์อมเพล็กซ ์ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทร. (66)2844-0123 โทรสาร (66) 2056-9747  

เวบ็ไซต:์ www.manulife-asset.co.th  

ทีอ่ยู่ภาษาอังกฤษ : 18/F Singha Complex, 1788 New Phetchaburi Road, 

 Bang Kapi, Huai Kwang, Bangkok 10310 

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

(1)   ยื่นคาํขอจดทะเบียนกองทรพัยสิ์น ซึ่งเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

(2)   ดาํเนินการเพ่ิมจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนด  

(3)   จดัการกองทนุใหเ้ป็นไปตามโครงการท่ีไดร้บัอนมุตัิจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหว่าง

ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีประกาศไวท้ัง้ในปัจจบุนัและท่ีจะ

มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคตอย่างเครง่ครดั  

(4)   นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ หรือทรพัย์สินอ่ืน ตามท่ีระบุไว้ภายใตข้อ้ 3.13 “ประเภทของ

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน” ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการ และซือ้

ขาย จาํหน่าย สั่งโอน เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไว ้ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดย

จะลงทนุใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและตามวตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของกองทนุ  

(5)   แยกทรพัยสิ์นของกองทนุไวต้่างหากจากทรพัยสิ์นของบริษัทจดัการ และนาํทรพัยสิ์นและผลประโยชนด์งักล่าวของ

กองทนุฝากไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์ 

(6)   เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอยู่เท่าท่ีจาํเป็น ทั้งนี ้เพ่ือ

รกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  

(7)   ดาํเนินการทวงถาม ฟ้องรอ้งและดาํเนินคดี หรือดาํเนินการอ่ืนใดแทนกองทุน กับผูอ้อกหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน

หรือมีไว ้เพ่ือใหไ้ดร้บัการชาํระหนีห้รือไดม้าซึง่สิทธิในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทนุพึงจะไดจ้ากการลงทนุหรือมี

ไวซ้ึ่งหลกัทรพัยด์งักล่าว  

(8)   รบัคาํสั่งซือ้หรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามจาํนวนทัง้หมดท่ีมีคาํสั่งซือ้หรือ

คาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน ยกเวน้กรณีการสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุ การ

หยุดรบัคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือการปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุในโครงการ 

และกรณีการไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคาํสั่งซือ้หรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้หรือหยุด

รบัคาํสั่งซือ้หรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุในขอ้ 11. “การไม่ขาย  ไม่รบัซือ้คืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทนุตามสั่ง” และขอ้ 12. “การหยดุขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการ 

(9)   ดาํเนินการเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ หรือลด หรือยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีรบัซือ้คืนในวนัทาํการ

ถดัจากวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

(10)   เล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดม้ีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

ตามเงื่อนไขท่ีระบใุนส่วนรายละเอียดโครงการจดัการขอ้ 10. “การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

คืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ”  

http://www.manulife-asset.co.th/
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(11)   สั่งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ตามอตัราท่ีระบใุนส่วนรายละเอียดโครงการจดัการขอ้ 15. “ค่าธรรมเนียม

และค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ”  

(12)   ไดร้บัค่าตอบแทนในการจดัการกองทุน ตามอตัราท่ีระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการขอ้ 15. “ค่าธรรมเนียม

และค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ”  

(13)   เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามข้อ 19. “วิธีการแก้ไขโครงการหรือแก้ไขวิธีการ

จดัการ”  

(14)   ชีแ้จงและดาํเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนหรือ ผูท่ี้สนใจ

จะลงทนุทราบในกรณีท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ หรือมีเหตกุารณท่ี์มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วย

ลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมี

นยัสาํคญั  

(15)   ยกเลิกกองทนุตามท่ีกาํหนดในส่วนขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการกองทนุรวมขอ้ 22. “การเลิก

กองทนุรวม”  

(16)   คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(17)   จดัทาํงบการเงินของกองทุนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีสาํหรบักิจการท่ีมีธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน และ

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(18)   จัดทาํรายงานทุกรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชี เพ่ือแสดงข้อมูลเก่ียวกับ

กองทนุรวมตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

ท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิน้รอบ

ระยะเวลาบญัชี และภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนตามลาํดบั  

การส่งรายงานใหแ้กส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวรรคหน่ึง บรษิัทจดัการจะจดัส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ท่ีสาํนกังานจดัไว ้ 

การส่งรายงานใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะดาํเนินการอย่างนอ้ยดว้ยวิธีการอย่างหน่ึง

อย่างใด ดงัต่อไปนี ้

(1)   จดัส่งรายงานดงักล่าวในรูปแบบเอกสารส่ิงพิมพห์รือส่ือบนัทึกขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์ 

(2)   เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซตข์องบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยมีการแจง้ช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูล

ดงักล่าวใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบดว้ย ทั้งนี ้ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคใ์หจ้ัดส่งรายงาน

ดงักล่าวโดยวิธีการตามวรรคสาม (1) บรษิัทจดัการจะดาํเนินการตามวิธีการดงักล่าวดว้ย  

ความในวรรคหน่ึงมิใหน้าํมาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมท่ีตอ้งเลิกกองทนุรวมเน่ืองจากมีเหตตุามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 22. 

โดยเหตดุงักล่าวไดเ้กิดขึน้ก่อนหรือในวนัท่ีครบกาํหนดจดัทาํหรือจดัส่งรายงานดงักล่าว 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดจ้ดัทาํและส่งรายงานตามวรรคหน่ึงตามรอบปีบญัชีแลว้ บริษัทจดัการจะไดร้บัยกเวน้ไม่

ตอ้งจดัทาํและส่งรายงานดงักล่าวของรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัสาํหรบัรอบปีบญัชีนัน้ 

(19)   จดัทาํรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรายวนั และส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ุกสิน้วนั

ทาํการนัน้  

(20)   จดัทาํรายงานฐานะการลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรายวนั และส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุสิน้วนัทาํการนัน้  

(21)   จดัทาํรายงานโดยระบุชื่อ จาํนวน อตัราส่วนการลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยท่ี์มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ซึ่งมิไดเ้กิดจากการลงทุนหรือไดห้ลกัทรพัยม์าเพ่ิมเติม พรอ้มทั้งวนัท่ีหลกัทรพัยม์ี
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มลูค่าเกินอตัราท่ีกาํหนดพรอ้มสาเหตุ และส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชนท์ราบภายใน 3 วนัทาํการนับตัง้แต่วนัถัดจาก

วนัท่ีหลกัทรพัยแ์ละ/หรือทรพัยสิ์นนัน้มีมลูค่าเกินอตัราท่ีกาํหนด  

(22)   แจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มลูของกองทุนท่ีมีการจดทะเบียนไวแ้ลว้ โดยยื่นคาํขอจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติม พรอ้มทัง้

เอกสารหลักฐานประกอบคาํขอตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดผ่านระบบท่ีจัดไวบ้นเว็บไซตข์อง

สาํนกังาน ดงัต่อไปนี ้ 

(ก)  ยื่นคาํขอแกไ้ขเพ่ิมเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือน ภายในวันท่ียี่สิบของเดือน

ถดัไป เมื่อมีการจาํหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุเพ่ิมเติม  

(ข)  ยื่นคาํขอเปล่ียนแปลงเงินทุนโครงการภายในวันท่ีประสงคจ์ะเพ่ิมเงินทุนโครงการกองทุน กรณีเพ่ิมเงินทุน

โครงการ  

(ค)  ยื่นคําขอเมื่อข้อมูลอ่ืนท่ีจดทะเบียนไว้มีการเปล่ียนแปลงไปภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีข้อมูลนั้น

เปล่ียนแปลง  

(23)   จดัทาํหนังสือชีช้วนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพ่ือแสดงขอ้มูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันสิน้ปีบัญชี และจดัส่งใหส้าํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตัง้แต่วันถัดจากวนัสิน้ปีบญัชี รวมทั้งจดัส่งหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูล

สาํคญัพรอ้มกับใบคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูส้นใจลงทุน และจัดใหม้ีหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการไวท่ี้ทาํการ

ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน เพ่ือประโยชนใ์นการ

แจกจ่ายแก่ผูส้นใจลงทนุไดต้ลอดเวลาท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุ  

(24)   จดัใหม้ีผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทุน ซึ่งมีคณุสมบตัิตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองคณุสมบตัิ

ของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผูดู้แล

ผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเงื่อนไขในการเปล่ียนตัวผูดู้แลผลประโยชนท่ี์กาํหนดในขอ้ “เงื่อนไขการเปล่ียนผูดู้แล

ผลประโยชน”์ ทัง้นีโ้ดยไดร้บัอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(25)   แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดใหม้ีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(26)   จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีของบรษิัทหลกัทรพัยแ์ละบรษิัทเงินทนุหลกัทรพัย ์ 

(27)   แต่งตัง้ผูช้าํระบญัชีของกองทนุเมื่อยตุิหรือเลิกกองทนุ ทัง้นีโ้ดยความเห็นชอบของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(28)   แต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด  

(29)   แต่งตัง้บุคคลใด ๆ เพ่ือมาปฏิบตัิหนา้ท่ีใหแ้ก่กองทุน อาทิเช่น ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายการจดัการลงทุนในต่างประเทศ 

ท่ีปรกึษาการลงทุน ท่ีปรกึษากองทนุ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผูใ้หบ้ริการดา้นขอ้มลู ข่าวสาร (Information Service Provider / 

Technical Advisor) เป็นตน้ ทัง้นี ้ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร และตอ้งเป็นท่ียอมรบัหรือไดร้บัความเห็นชอบ

จากสาํนกังานดว้ย   

(30)   ปฏิบตัิการอ่ืนๆ เพ่ือใหบ้รรลซุึ่งวตัถปุระสงคข์องโครงการ และรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ  

(31)   ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และรายละเอียดโครงการ กาํหนดให้

เป็นหนา้ท่ีของบรษิัทจดัการ ทัง้ในปัจจบุนัและท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยเครง่ครดั  

บรษิัทจดัการกองทนุรวมมีหนา้ท่ีปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาํสั่งท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีขอ้กาํหนดในขอ้

ผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั่งดงักล่าว หากบรษิัท
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จดัการกองทนุไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั่งนัน้ ใหถื้อว่าบรษิัทจดัการกองทนุไดป้ฏิบตัิให้

เป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแลว้  

เงือ่นไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :  

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษัทจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาํสั่งของสาํนักงาน หรือโดยเหตุอ่ืนใดตามพระราชบัญญัติ

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพ่ือใหบ้ริษัทจดัการ

กองทนุรวมรายใหม่เขา้ทาํหนา้ท่ีต่อไปได ้ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิัทจดัการกองทนุรวมราย

ใหม่  

2.  ผู้ดูแลผลประโยชน ์:  

ชื่อ  :  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีอยู่  :  เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3   

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

โทร. (66) 2296-2625, (66) 2296-3582  

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

(1)   ไดร้บัค่าตอบแทนจากการทาํหนา้ท่ีเป็นผูด้แูลผลประโยชนต์ามอตัราท่ีกาํหนดในโครงการ  

(2)   ดแูล รบัฝาก และเก็บรกัษาทรพัยสิ์นของกองทุน โดยแยกทรพัยสิ์นของกองทุนออกจากทรพัยสิ์นต่างๆ ของผูดู้แล

ผลประโยชนแ์ละทรพัยสิ์นของลกูคา้อ่ืนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทนุ รบัเงินต่างๆ ท่ีกองทุนจะพึงไดร้บัจากการ

จดัตัง้และดาํเนินงานของกองทนุ เช่น เงนิซือ้หน่วยลงทุน และดอกเบีย้จากหลกัทรพัย ์เงินไดจ้ากการจาํหน่ายหรือ

เวนคืนหลักทรพัยแ์ละเงินอ่ืนใดของกองทุนและนาํเขา้ไวใ้นบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรพัยสิ์นของ

กองทุนตามคาํสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนดูแลการเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ใน

โครงการ  

(3)   จดัใหม้ีการรบัมอบ เปล่ียนแปลง จาํหน่าย ส่งมอบและโอนหลกัทรพัยต์่างๆ ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนตลอดจน

รบัชาํระหรือชาํระราคาค่าหลกัทรพัยด์งักล่าว เมื่อตรวจสอบหลกัฐานถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตาม

คาํสั่งของบรษิทัจดัการ  

(4)   จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกองทนุตามคาํสั่งของบรษิัทจดัการ  

(5)   ใหค้วามเห็นชอบแก่บรษิทัจดัการ ในการกาํหนดวิธีคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุตามราคาท่ีเป็นธรรมในกรณี

ท่ีวิธีการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นตามปกติทาํใหม้ลูค่าทรพัยสิ์นไมเ่หมาะสมกบัสภาวะการณใ์นขณะคาํนวณมลูค่า 

หรือกรณีท่ีเป็นทรพัยสิ์นอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(6)   จ่ายเงินเฉล่ียคืนค่าหน่วยลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทนุเท่าท่ีคงเหลืออยู่เมื่อเลิกกองทนุ โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ให้

ผูด้แูลผลประโยชนท์ราบล่วงหนา้ตามสมควร  

(7)   ดาํเนินการซือ้ขายแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามคาํสั่งของบรษิัทจดัการ 

(8)   ดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการขออนุญาตนาํเงินตราเขา้ออกนอกประเทศตามคาํสั่งของบริษัทจัดการ โดย

จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัว่าดว้ยการปรวิรรตเงินตรา 

(9)   นาํส่งภาษีท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองจากการลงทนุในต่างประเทศ (ถา้มี) 

(10)   ทาํหนา้ท่ีในช่วงระยะเวลาการชาํระบญัชีดงัต่อไปนี ้ 

(10.1)   ดแูล รบัฝากทรพัยสิ์นของกองทนุจนกว่าการชาํระบญัชีจะเสรจ็สิน้  

(10.2)   ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชาํระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในกรณีท่ีผู้ช ําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทาํการตามมาตรา 130 แห่ง
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พระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้

ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัชา้  

(10.3)   จ่ายเงินส่วนท่ีเหลือจากการกนัเงินเพ่ือชาํระหนีท้ัง้หมดของกองทุนแลว้คืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามส่วน

ของหน่วยลงทนุท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละรายถืออยู่  

ทั้งนี ้หน้าท่ีของผูดู้แลผลประโยชนจ์ะสิน้สุดลงเมื่อผูช้าํระบัญชีไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(11)   รบัรองความถูกตอ้งในการคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์น มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการไดค้าํนวณไว ้เมื่อเห็นว่าคาํนวณถูกตอ้งแลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์

จะตอ้งรว่มรบัผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกดิขึน้จากความผิดพลาดในการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่า

หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้ค ํานวณไว้และผู้ดูแล

ผลประโยชนไ์ดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้  

(12)   แจง้และรายงานใหบ้ริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหลักทรพัย ์การรบัดอกเบีย้ 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าหลกัทรพัย ์และการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลต่อการถือครองหลักทรพัยข์องกองทุน โดย

ทนัทีท่ีผูด้แูลผลประโยชนไ์ดร้บัข่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

(13)   จดัทาํรายงานและบญัชี ดงัต่อไปนี ้และส่งแก่บรษิัทจดัการ 

(13.1)  รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดาํเนินการตามคาํสั่งของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรบัและ

จาํหน่ายหลกัทรพัย ์ดอกเบีย้ และอ่ืนๆ  

(13.2)  จดัทาํบญัชีและรบัรองความถกูตอ้งของทรพัยสิ์นของกองทนุท่ีรบัฝากไว ้ 

(13.3)  จดัทาํบญัชีแสดงการรบัจ่ายทรพัยสิ์นของกองทนุ  

(13.4)  จัดทาํรายงานเก่ียวกับเงินสด และรายละเอียดการคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์น มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่า

หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ  

(14)  จดัใหม้ีผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศหรือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ (ถา้มี) สาํหรบัประเทศท่ีกองทุน

นาํทรพัยสิ์นไปลงทนุ เพ่ือทาํหนา้ท่ีเก็บรกัษาทรพัยสิ์นในต่างประเทศ โดยผูดู้แลผลประโยชนม์ีหนา้ท่ีคดัเลือกและ

ตรวจสอบคุณสมบตัิของผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศว่าถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายกาํหนด มีฐานะมั่งคงและมี

ศักยภาพในการดาํเนินการเป็นผู้รับฝากทรัพยสิ์นในต่างประเทศของกองทุน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้อง

รบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของผูร้บัฝากทรพัยสิ์นนัน้ 

(15)   ดแูลใหบ้ริษัทจัดการปฏิบัติตามหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนและขอ้ผูกพัน

ระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ พระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ในปัจจบุนัและท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยเครง่ครดั 

(16)   ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีออกตามพระราชบญัญัติ ดงักล่าว

โดยเครง่ครดั หากบริษัทจดัการมิไดป้ฏิบตัิตามใหแ้จง้บรษิัทจดัการโดยทนัที ในกรณีท่ีบรษิัทจดัการกระทาํการหรือ

งดเวน้กระทาํการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีตามมาตรา 125 ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะ

ทาํรายงานเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าวโดยละเอียด และส่งใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันับแต่วนัท่ี

ผูด้แูลผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุารณด์งักล่าว  

(17)   ผูดู้แลผลประโยชนจ์ะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 

2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโ้ดยเครง่ครดั  

(18)   แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบเป็นหนงัสือถึงสถานะของหลกัทรพัยท่ี์จะตอ้งปิดโอน หรือกาํลงัอยู่ในระหว่าง

ทาํการปิดโอนในชื่อของกองทนุ เพ่ือประโยชนใ์นการเขา้ประชมุผูถื้อหลกัทรพัย ์การรบัดอกเบีย้และอ่ืนๆ  



ขอ้ผูกพนักองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชยีน สมอลแคป อคิวติี ้เอฟไอเอฟ 6 

(19)  แจง้และรายงานใหบ้ริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหลกัทรพัย ์การรบัเงินปันผล

และดอกเบีย้ การเปล่ียนแปลงมลูค่าทรพัย ์และการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลต่อการถือครองหลกัทรพัยข์องกองทุน

เปิด โดยทนัทีท่ีผูด้แูลผลประโยชนไ์ดร้บัข่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

(20)   ดาํเนินการฟ้องรอ้งบังคบัคดีใหบ้ริษัทจัดการปฏิบัติตามหนา้ท่ีของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความ

เสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดร้ับคาํสั่งจากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีเพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุในกองทุนใหเ้รียกรอ้ง

จากทรพัยสิ์นของกองทนุ  

(21)   ใหค้วามเห็นชอบบรษิัทจดัการในกรณีการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ี

ไดม้ีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซือ้หรือคาํสั่งขายคืน

หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือหยุดรบัคาํสั่งซือ้หรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ กรณีการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

เป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงินตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมกาํหนด และกรณีราคาขายหรือราคา

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  

(22)   แจง้การเล่ือนกาํหนดชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานในเร่ืองดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและ

หลกัฐานการใหค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนส่์งใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบรษิัทจดัการ  

(23)   ใหค้วามเห็นชอบบริษัทจัดการในการรบัชาํระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นอ่ืนแทนการชาํระหนีต้ามตราสารแห่งหนีต้ามวิธีท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(24)  แสดงความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์เก่ียวกับการจดัการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี

บัญชีหรือรอบปีปฏิทินและรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพ่ือแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วนันับตัง้แต่วนัถัดจากวนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือน

นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชีของกองทนุ  

(25)   ใหค้วามเห็นชอบแก่บรษิัทจดัการในการกาํหนดวิธีคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุเปิดตามราคาท่ีเป็นธรรม ใน

กรณีท่ีวิธีการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นตามปกติทาํใหม้ลูค่าทรพัยสิ์นไม่เหมาะสมกับสภาวะการณใ์นขณะคาํนวณ

มลูค่า หรือกรณีท่ีเป็นทรพัยสิ์นอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(26)   รบัรองความถกูตอ้งในการคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีเพ่ิมขึน้จากการออกหน่วยลงทนุแก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุตาม

จาํนวนเงินท่ีบรษิัทจดัการโอนเขา้บญัชีของกองทนุ และจาํนวนหน่วยลงทนุท่ียกเลิกจากการขายคืนของผูถื้อหน่วย

ลงทนุในแต่ละวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตามคาํสั่งของบรษิัทจดัการ  

(27)   ชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการแก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ 

ชาํระผลประโยชนห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนๆ ของกองทนุตามคาํสั่งของบรษิัทจดัการ  

(28)   ทาํการรบัรองผลการนบัมติ ในการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผูถื้อ

หน่วยลงทนุดงักล่าวไม่เกินรอ้ยละ 55 ของจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ 

มติของผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง หมายความว่า มติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดตามจาํนวน

หน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกิจการ 

(29)   รบัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุจากบรษิทัจดัการเพ่ือเขา้บญัชีของกองทนุ  

(30)   ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีกาํหนดให้เป็นหน้าท่ีของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์หรือกฎท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัและท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต 
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ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชนไ์ม่ปฏิบตัิตามสญัญาขอ้หน่ึงขอ้ใดดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่

กองทุนรวมและ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุน ผูดู้แลผลประโยชนต์อ้งชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่กองทุนรวม และ/หรือผูถื้อหน่วย

ลงทุน โดยสิน้เชิงภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดพิ้สจูนแ์ลว้ว่าเป็นความผิดของผูด้แูลผลประโยชน ์คู่สญัญาตกลงเก็บรกัษา

ขอ้มูลท่ีไดล่้วงรูม้าเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยใหบุ้คคลใด ๆ ทราบ เวน้แต่จะเป็นการเปิดเผยโดยอาํนาจกฎหมาย 

หรือโดยความยินยอมของคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง เพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงหรือการไม่

กระทาํการตามหนา้ท่ีโดยไม่มีเหตุอันสมควรของผูดู้แลผลประโยชน ์พนกังาน ลกูจา้ง หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งและ

ทาํงานใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน ์ 

ผูดู้แลผลประโยชนม์ีอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน

รวมและตามพระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนา้ท่ีดูแลรกัษาประโยชนข์องผูถื้อ

หน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน ์ผูดู้แลผลประโยชนร์ายเดิมมีหนา้ท่ีดาํเนินการตามท่ีจาํเป็น

เพ่ือใหผู้ดู้แลผลประโยชนร์ายใหม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีต่อไปได ้ซึ่งการดาํเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อใน

หนงัสือเพ่ือรบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของส่ิงท่ีส่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผูด้แูล

ผลประโยชน ์

ในกรณีท่ีผูด้แูลผลประโยชนก์ระทาํการ งดเวน้กระทาํการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ี ในการดแูลรกัษาประโยชนข์องผูถื้อ

หน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจใชสิ้ทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูด้แูลผลประโยชนเ์พ่ือประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้

ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไม่กระทาํการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถื้อหน่วยลงทนุ ไม่ว่าการกระทาํ

นัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูดู้แลผลประโยชนเ์องหรือประโยชนข์องผูอ่ื้น เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทาํ

หนา้ท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน ์หรือเป็นการดาํเนินการในลักษณะท่ีเป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลให้ผูถื้อหน่วยลงทุน

ทราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น 

ในกรณีท่ีการดาํเนินการใดตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ดาํเนินการขอมติ ใหผู้ด้แูล

ผลประโยชนม์ีอาํนาจดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพ่ือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุได ้ 

เงือ่นไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์:  

บริษัทจัดการจะเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชนเ์มื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงหรือทั้งหมดดังต่อไปนี ้ทัง้นี ้การเปล่ียนตวัผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทุนและการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืนแทนจะกระทาํไดต้่อเมื่อไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1)  เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล

ผลประโยชน ์โดยบอกกล่าวใหอี้กฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วนั  

(2)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือผูด้แูลผลประโยชน ์ไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดต้กลงไว ้ผูด้แูลผลประโยชน์

หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์โดยบอกกล่าวใหอี้กฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็น

ลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  

(3)  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืน

ใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงให้สอดคลอ้งกับ

ประกาศ คาํสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี ้ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพ่ิม

ภาระหนา้ท่ีแก่ผูด้แูลผลประโยชน ์และผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะรบัหนา้ท่ีดงักล่าวต่อไป ผูดู้แลผลประโยชน์

มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนไ์ด ้โดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์

อกัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วนั  
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(4)   ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขา้งมาก ซึ่งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวน

หน่วยลงทนุท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ เรียกรอ้งใหม้ีการเปล่ียนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์

(5)  ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามขอ้หน่ึงข้อใดของประกาศสาํนักงาน

คณะกรรมการก.ล.ต. ว่าดว้ยคณุสมบตัิของผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม บรษิัทจดัการจะดาํเนินการใหผู้ด้แูล

ผลประโยชนแ์กไ้ขคุณสมบตัิใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการทราบเหตดุงักล่าว เวน้แต่สาํนกังาน 

ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นประการอ่ืน โดยบริษัทจัดการจะแจง้การแกไ้ขดังกล่าวใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีแกไ้ขเสรจ็สิน้  

ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชนม์ิไดแ้กไ้ขคุณสมบตัิใหถู้กตอ้งภายในกาํหนดเวลาตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะขอ

อนุญาตเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีครบ

กาํหนดเวลาดงักล่าว และเมื่อไดร้บัอนุญาตแลว้ บรษิัทจดัการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนร์ายใหม่แทนโดยพลนั 

ทัง้นี ้เวน้แต่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

(6)   ในกรณีท่ีผูด้แูลผลประโยชนน์าํขอ้มลูต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการกองทนุหรือขอ้มลูอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไปเปิดเผย หรือใช้

ในทางท่ีก่อหรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูดู้แลผลประโยชนเ์อง บริษัท

จดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนไ์ด ้โดยบอกกล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชนท์ราบล่วงหนา้

เป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 วนั  

(7)   กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีระบไุวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์

อน่ึง ถา้การเป็นผูดู้แลผลประโยชนสิ์น้สดุลง ใหผู้ด้แูลผลประโยชนจ์ดัการโอนหรือส่งมอบทรพัยสิ์นและเอกสารหลกัฐาน

ทัง้หมดของกองทนุใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหม่ หรือตามคาํสั่งของบรษิัทจดัการหรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

รวมตลอดถึงการดาํเนินงานอ่ืนใดท่ีจาํเป็น เพ่ือใหก้ารโอนหรือส่งมอบทรพัยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดเป็นไปโดย

เรียบรอ้ยโดยฉบัพลนั เพ่ือสามารถทาํงานไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยท่ีผูด้แูลผลประโยชนจ์ะตอ้งทาํหนา้ท่ีดแูลผลประโยชนข์อง

กองทนุต่อไปอย่างสมบรูณจ์นกว่าการจดัการโอนทรพัยสิ์นและเอกสารทัง้หมดของกองทนุนัน้ตลอดจนการดาํเนินการอ่ืน

ใดท่ีจาํเป็นเพ่ือใหก้ารโอนทรพัยสิ์นและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชนร์ายใหม่จะเสร็จสิน้

และผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหม่จะสามารถทาํหนา้ท่ีไดท้นัที เวน้แต่บริษัทจดัการหรือผูม้ีอาํนาจตามกฎหมายจะมีคาํสั่ง

เป็นอย่างอ่ืน  

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาํการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีไม่เข้า

ขอ้ยกเวน้ใหก้ระทาํได ้หากเป็นกรณีท่ีมีนัยสาํคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมมีอาํนาจ

บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 

สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิกองทุนรวม :  

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทร. (66) 2296-2625, (66) 2296-3582  

และ/หรือผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์นท่ีมีคณุสมบตัิเป็นไปตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต กาํหนด และ/หรือท่ีบรษิัท ศนูย์

รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด และ/หรือบรษิัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ รวมถึงผูร้บัฝากทรพัยสิ์น

ใดๆ และ/หรือตวัแทนเก็บรกัษาทรพัยสิ์นท่ีดแูลผลประโยชนแ์ต่งตัง้ขึน้ 
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3.  ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ  :  นางสาวสมใจ คณุปสตุ หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง หรือ นางสาวณรศิรา ไชยสวุรรณ 

ท่ีอยู่  :  บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครชัดา ชัน้ 33  

ถนนรชัดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทร. (66)2264-9090 โทรสาร (66)2264-0789-90  

หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจง้ให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาํสั่งท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่ง

กฎหมายดงักล่าวในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและขอ้ตกลงในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีระหว่างบรษิัทจดัการและผูส้อบ

บญัช ี

4.  นายทะเบียนหน่วยลงทนุ :  

ชื่อ  :  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  

ท่ีอยู่  :  เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

โทร. (66)2296-5809, (66)2296-4864 โทรสาร (66)2283-1298  

5.  ผู้จัดจาํหน่าย :  

ไม่มี  

6.  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

- จะระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั - 

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือประกาศกาํหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุมีสิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ้ 

(1)   ไดร้บัค่าธรรมเนียมต่างๆ สาํหรบัการทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการ

หรือกองทนุ (ถา้มี) ตามท่ีระบใุนสญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(2)   บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามข้อกาํหนด และเงื่อนไขท่ีกาํหนดใน

สญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

(3)   จดัใหม้ีเอกสารเก่ียวกับกองทุนเผยแพร่ ณ สาํนกังานใหญ่และสาขา (ถา้มี) ของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน 

รวมทัง้ดาํเนินการดว้ยความรว่มมือของบรษิัทจดัการในการเผยแพรม่ลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ราคา

รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนรวมทั้งขอ้มูลและเอกสารอนัจาํเป็นตามท่ีกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดจดัส่ง

หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคัญ ใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบ

คาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับหน่วยลงทุนท่ีจําหน่าย หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกับกองทุน รวมถึงหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการ (กรณีท่ีผูล้งทุนรอ้งขอ) ทั้งนี ้ตามท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(4)   รบัเอกสารท่ีเก่ียวกับการขอใชบ้ริการกองทุนเปิดและการสั่งซือ้หรือการขายคืนหน่วยลงทุนจากผูซ้ือ้หรือขายคืน

หน่วยลงทนุ  
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(5)   รบัชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน

แก่ผูท่ี้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตามเงื่อนไขท่ีระบใุนโครงการ 

(6)   ยืนยนัการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ  

(7)   กรณีท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนให้บริการเป็นนายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผย

รายชื่อผูถื้อหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะตอ้งปฏิบตัิดงันี ้ 

(7.1)  ไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทนุท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(7.2)  ดาํเนินการตรวจสอบและแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบ หากมีกรณีท่ีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าจาํนวน

ดงักล่าว เพ่ือใหบ้รษิัทจดัการใชข้อ้มลูดงักล่าวเพ่ือการเปิดเผยตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้จาํกัด

ในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีกาํหนดไว้ในประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยท่ี์ออกตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

(8)   ส่งมอบหรือรบัมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้

ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account)  

(9)   ชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุหรือผูท่ี้สนใจจะลงทนุทราบในกรณีท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ หรือมีเหตกุารณท่ี์

มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงใน

ราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุอย่างมีนยัสาํคญั 

(10)   ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศสมาคม ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั

วิธีการโฆษณาเพ่ือจาํหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม เป็นตน้  

(11)   ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจง้หรือติดต่อกับผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีความ

จาํเป็นท่ีจะตอ้งแจง้หรือติดต่อเก่ียวกับสิทธิประโยชนข์องผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุ

จาํเป็นอ่ืนใด 

(12)  ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ตลอดจนทาํการอ่ืนใดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้  

7.  ผู้ดูแลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ไม่ม ี

8.  ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :  

ไม่ม ี
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9.  ทีป่รึกษา :  

9.1.  ทีป่รึกษาการลงทุน :  

-ไม่ม-ี  

หมายเหต ุ(ท่ีปรกึษาการลงทนุ) :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแต่งตั้งผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นธุรกิจและการลงทุนให้เป็นท่ีปรึกษาการลงทุนของ

บริษัทจัดการหรือกองทุนในภายหลัง เพ่ือให้คาํแนะนาํในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการลงทุนและการบริหาร

จดัการกองทุน เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยท่ีปรกึษาการลงทุนดังกล่าวจะตอ้งมีคุณสมบัติ

ตามประกาศหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่มีอาํนาจควบคุมการดาํเนินงานของบริษัทจดัการแต่อย่างใด โดย

เมื่อบริษัทจดัการแต่งตัง้ท่ีปรกึษาการลงทุนแลว้ บริษัทจดัการจะแจง้ใหส้าํนักงาน ก.ล.ต. ทราบต่อไป ทัง้นี ้การ

แต่งตัง้ท่ีปรกึษาการลงทนุดงักล่าวไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ  

9.2. ทีป่รึกษากองทุน :  

ไม่มี  

หมายเหต ุ(ท่ีปรกึษากองทนุ) :  

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะแต่งตัง้ท่ีปรกึษากองทุน เช่น ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นธุรกิจและการลงทนุ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้น

กฎหมาย ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการบริหารความเส่ียง เป็นตน้ ใหเ้ป็นท่ีปรกึษากองทุนตลลอดจนเพ่ือใหค้าํแนะนาํใน

เร่ืองต่างๆ แก่กองทนุ เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยท่ีปรกึษากองทนุดงักล่าวจะตอ้งมีคณุสมบตัิ

ตามประกาศหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่มีอาํนาจควบคุมการดาํเนินงานของบริษัทจดัการแต่อย่างใด โดย

เมื่อบริษัทจัดการแต่งตั้งท่ีปรกึษากองทุนแลว้ บริษัทจัดการจะแจง้ให้สาํนักงาน ก.ล.ต. ทราบต่อไป ทั้งนี ้การ

แต่งตัง้ท่ีปรกึษากองทนุดงักล่าวไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ  

10.  ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไม่ม ี

11.  ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ไม่ม ี

12.  คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่มี  

13.  สิทธิหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1  สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุแก่บรษิัทจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไป

ตามขอ้  7. “การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการ  

13.2  สิทธิในการรับเงนิปันผล :  

-ไม่ม-ี  

13.3  สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์โดยมีวิธีการโอนหน่วยลงทนุ ดงันี ้ 
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(1)  ผูโ้อนและผูร้บัโอนจะตอ้งมายื่นคาํขอโอนหน่วยลงทุนท่ีสาํนกังานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผูร้บั

โอนไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้ริการกองทุนกับบริษัทจดัการ ผูร้บัโอนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในแบบคาํขอเปิดบญัชี

กองทนุ และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุพรอ้มคาํขอโอนหน่วยลงทนุ  

(2)  ในการโอนหน่วยลงทุน ผูโ้อนซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตอ้งแสดงบัตรประจาํตัว

ประชาชน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรบัหรือกาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคต และผูถื้อหน่วยลงทุน

ประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารสาํคัญท่ีแสดงถึงการทาํนิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น 

หนงัสือรบัรอง หนงัสือมอบอาํนาจกระทาํการ และหนงัสือบริคณหส์นธิของนิติบุคคลนัน้ ต่อบริษัทจดัการ

หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

(3)  ผูโ้อนหน่วยลงทนุจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามอตัราท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุกาํหนด 

และหลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแลว้ นายทะเบียนหน่วย

ลงทุนจะส่งมอบ ใบเสรจ็รบัเงินและใบกาํกบัภาษี พรอ้มหลกัฐานการรบัคาํขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผูโ้อนและ

ผูร้บัโอนไวเ้ป็นหลกัฐาน  

(4)  ทัง้นี ้สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มลูการโอนหน่วย

ลงทุนของผูโ้อนและผูร้บัโอนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก

และจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์แก่ผูโ้อนและผูร้บัโอนภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนั

ถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดร้บัคาํขอโอนหน่วยลงทนุพรอ้มเอกสารครบถว้นตามท่ีกาํหนด 

13.4  ข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่คนสหรัฐอเมริกา (US Person) ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับ

ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุหากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจาํหน่ายใหแ้ก่ US Person  

13.5  สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :  

(1)   ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพ่ือทาํการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ โดยบรษิัทจดัการจะ

กระทาํตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีระบุไวใ้นส่วนรายละเอียดโครงการ ขอ้ 19 “การขอมติของผู้ถือ

หน่วยลงทนุ และวิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ” 

(2)   ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ

หรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั

คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด

ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไดเ้ต็มตาม

จาํนวนท่ีถืออยู่  

13.6  สิทธิในการได้รับเงนิคืนเม่ือเลิกโครงการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิท่ีจะไดร้บัเงินคืนและ/หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน หากกองทนุตอ้งเลิกไป โดยบรษิัทจดัการจะ

จัดให้มีผู้ช ําระบัญชีท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช ําระบัญชีโดยจะได้ดําเนินการตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีระบุในขอ้ 23 “การชาํระบญัชีเมื่อเลิกกองทุน” ในส่วนขอ้ผูกพันระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุน

และบรษิัทจดัการกองทนุรวม  

13.7  สิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ :  

(1)   สิทธิในการประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ 

การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนไดต้กลงมอบให้บริษัทจัดการดาํเนินการบริหารจัดการ

กองทุนภายใตก้ารดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะตอ้งบริหารจัดการ และปฏิบัติตาม

รายละเอียดโครงการจดัการท่ีไดร้บัอนุมตัิจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามขอ้ผูกพนัระหว่าง 
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ผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการอย่างเคร่งครดั ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่จาํเป็นตอ้งติดตามดว้ย

ตนเองตลอดเวลา และไม่จาํเป็นตอ้งมีการจัดประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการใด ๆ เวน้แต่บริษัทจัดการ 

ผูด้แูลผลประโยชน ์หรือตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกิน

กึ่งหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน (แลว้แต่กรณี) จะ

เห็นสมควร 

(2)   สิทธิในการไดร้บัชาํระค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน 

ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิไดร้บัชาํระค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงินไดใ้นกรณี

ท่ีกองทนุไม่สามารถชาํระค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดต้ามท่ีกาํหนดในขอ้ 9 “การชาํระ

ค่ารบัซือ้คืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน” ในส่วนรายละเอียดโครงการ

จดัการ  

13.8  อื่น ๆ :  

ผูถื้อหน่วยลงทนุมีความรบัผิดจาํกดัเพียงไมเ่กินค่าหน่วยลงทนุท่ียงัส่งใชแ้ก่บรษิัทจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้

ถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวยอมรบัท่ีจะผูกพนัตามขอ้กาํหนดในขอ้ผกูพนัซึ่งลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชนท่ี์ไดร้บัการ

แต่งตัง้จากบรษิัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 

ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชนต์อบแทนและคืนเงินทนุไดไ้ม่เกินไปกว่าส่วนของ

ทนุของกองทนุรวมท่ีตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือการคืน

เงินทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  

14.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1.  รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

-    หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 

14.2.  เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ :  

(1)   นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะดาํเนินการบันทึกชื่อผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ซึ่งใน

กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนรว่มกนั นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะ

บนัทึกชื่อผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่านัน้เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ และจะถือเอา

บุคคลท่ีมีชื่อแรกใน“แบบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน” เป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หาก 

ผูส้ั่งซือ้ประสงคเ์ป็นอย่างอ่ืน บรษิัทจดัการอาจพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

(2)   นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายหลงัจาก

สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกและทุกครัง้ท่ีมีการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน เมื่อรายการขาย

และรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนสมบรูณ ์เพ่ือเป็นการยืนยนัจาํนวนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน นายทะเบียน

หน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พรอ้มใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี  

(ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณียห์รือใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็น 

ผูม้อบให ้ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือภายใน 5 

วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัคาํนวณราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

(3)   นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนท่ีปรากฎใน

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและในหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดส่้งใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทนุฉบบัล่าสดุเป็นรายการท่ีเป็นปัจจบุนัและถกูตอ้ง 
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หากปรากฏขอ้ผิดพลาดในหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผูถื้อ

หน่วยลงทุนจะตอ้งทาํการทกัทว้งขอ้ผิดพลาด ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัท่ีไดร้บัหนงัสือรบัรอง

สิทธิในหน่วยลงทนุและ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ  

(4)   นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาํเนินการออกใบหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เฉพาะในกรณีท่ีผูถื้อหน่วย

ลงทนุรอ้งขอใหบ้ริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทุน เพ่ือนาํไปใชเ้ป็นหลกัประกนัในการขอสินเชื่อจากสถาบนั

การเงินหรือกรณีพิเศษอ่ืนๆ ทัง้นี ้ในการออกใบหน่วยลงทุนทกุกรณีจะกระทาํเมื่อบรษิัทจดัการเห็นสมควร

เท่านัน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

(4.1)  ผูถื้อหน่วยลงทนุกรอกคาํขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ซึ่งขอรบัไดจ้ากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  

(4.2)  ผูถื้อหน่วยลงทุนยื่นคาํขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุน พรอ้มชาํระค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน

ต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไวใ้นส่วนรายละเอียดโครงการขอ้ 15. “ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 

(4.3)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาํเนินการออกใบหน่วยลงทุน แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนกรอกในคาํขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ สาํหรบักรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุกรอก

จาํนวนหน่วยลงทนุในคาํขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ มากกว่าจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏในรายการ

ท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะใหอ้อกใบ

หน่วยลงทุนสาํหรบัหน่วยลงทุนจาํนวนเท่าท่ีปรากฏในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย

ลงทนุนัน้  

(4.4)  ใบหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการออกแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน จะมีรายการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด ซึ่งจะระบุชื่อผูถื้อหน่วยลงทุน และในใบหน่วยลงทนุจะตอ้งมีลายมือชื่อกรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสาํคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วย

ลงทุนหรือใช้เคร่ืองจักรประทับ หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยจ์ะอนญุาตใหท้าํได ้จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทนุถกูตอ้งและมีผลสมบรูณต์ามกฎหมาย  

(4.5)  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจาํนวนดงักล่าวจะตอ้งนาํใบหน่วย

ลงทนุมาส่งมอบคืนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพ่ือโอนหน่วยลงทนุนัน้เขา้ระบบไรใ้บหน่วยลงทุน 

(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวได ้ 

(5)   นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาํเนินการใหม้ีการออกและจดัส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ่งไดร้บัการ

ปรบัปรุงรายการใหเ้ป็นปัจจุบนัอย่างนอ้ยเป็นรายไตรมาส โดยทางไปรษณียใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีชื่อ

ปรากฏในทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีออกรายงานดงักล่าว  

(6)   บรษิัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

จากหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุเป็นสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอ่ืนท่ีสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบและจะติด

ประกาศรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัเปล่ียนแปลง ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการและ ณ 

สถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจัดทาํหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพ่ือให้ผูถื้อ

หน่วยลงทนุสามารถใชอ้า้งอิงต่อบรษิัทจดัการกองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได ้

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจาํเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัทาํใบหน่วยลงทุน

มอบใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ  

15.  กาํหนดเวลา วิธีการ และข้อจาํกัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่มี  
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16.  วิธีการชาํระเงนิหรือทรัพยส์ินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนัดชาํระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่

สามารถชาํระหนีไ้ด ้บรษิัทจดัการจะรบัชาํระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลกัประกนัและมใิชห่ลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวม

ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหนี้

หรือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัชาํระหนี ้ดงันี ้ 

16.1   กรณีท่ีบรษิัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 

16.1.1   เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย์

เป็นผูม้ีสิทธิในเงินไดส้ทุธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหนี ้ 

16.1.2   เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัชาํระหนี ้บริษัทจัดการจะไม่นาํทรพัยสิ์นดังกล่าวและเงินไดสุ้ทธิจาก

ทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหนี ้มารวมคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และจะจาํหน่าย

ทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหนีใ้นโอกาสแรกท่ีสามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นสาํคญั เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดส้ทุธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระ

หนีต้กลงรบัชาํระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัท

จดัการลงทนุกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการยังไม่สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหนี ้บริษัทจัดการอาจ

จดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นนัน้ได ้และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะ

จ่ายจากเงนิสาํรอง รายไดห้รือผลประโยชนท่ี์ไดจ้ากการบรหิารทรพัยสิ์นนัน้ 

16.1.3  เมื่อมีเงินไดส้ทุธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นอ่ืนในแต่ละครัง้ บรษิัทจดัการจะเฉล่ีย

เงินไดส้ทุธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหนีค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินไดส้ทุธินัน้ภายใน 

45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีมีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเฉล่ียเงินคืนไปยัง

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาํการนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการไดเ้ฉล่ียเงินคืน เวน้แต่

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอย่างอ่ืน  

16.1.4   เมื่อมีการบนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดร้บั

ชาํระหนีต้ามตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในขอ้ 

16.1.3 โดยอนโุลม  

16.2   กรณีท่ีบรษิัทจดัการไม่ไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 

16.2.1   ก่อนการรบัชาํระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัความ

เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุตามมติพิเศษ  

 ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเก่ียวกับ

ทรพัยสิ์นท่ีกองทนุรวมจะไดจ้ากการรบัชาํระหนี ้มลูค่าของทรพัยสิ์น ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตผุล

และความจาํเป็นในการรบัชาํระหนี ้ 

16.2.2   เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัชาํระหนี ้บริษัทจัดการจะนาํทรพัยสิ์นดังกล่าวมารวมคาํนวณมูลค่า

ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนรวมโดยจะกาํหนดราคาทรพัยสิ์นนัน้เพ่ือใชใ้นการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

ของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมบรษิัทจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบ

จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาํเนินการกบัทรพัยสิ์นดงักล่าวดงันี ้ 

(1)   กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่ง

ทรพัยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพ่ือเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุรวมก็ได ้ 
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(2)   กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจัดการจะจาํหน่าย

ทรพัยสิ์นดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น

สาํคัญ และในระหว่างท่ีบริษัทจัดการยังไม่สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นดังกล่าว บริษัทจัดการอาจ

จดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นดงักล่าว  

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยสิ์น บรษิัทจดัการจะจ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 

16.3   กรณีท่ีมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถชาํระหนีไ้ด ้บริษัทจดัการ 

จะดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตรา 

สารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถชาํระหนีไ้ด ้เป็นผูม้ีสิทธิในเงินไดส้ทุธิจากทรพัยสิ์นอ่ืนท่ี ได้

จากการรบัชาํระหนีก้็ได ้ในการดาํเนินงานดงักล่าวบรษิทัจดัการไม่ตอ้งนาํตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้ง นัน้มา

รวมคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 

เงือ่นไขเพิ่มเติม :  

ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงใหเ้ห็นว่า เงินไดส้ทุธิจากทรพัยสิ์นท่ี

ไดจ้ากการรบัชาํระหนีไ้ม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจนาํเงิน

ไดส้ทุธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหนีด้งักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนจะคุม้กับภาระค่าใชจ้่ายก็ได ้ทัง้นี ้หากไดม้ีการจาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหนีจ้นครบถว้นแลว้ 

และปรากฏว่าเงินไดส้ทุธินัน้ไม่คุม้กับภาระค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืน บรษิัทจดัการอาจนาํเงินไดส้ทุธิดงักล่าว

มารวมคาํนวณเป็นมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวมกไ็ด ้ 

16.4   วิธีการชาํระค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน  

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนแทน บรษิัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้าํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงินได ้

การชาํระเงนิหรือทรพัยสิ์นอ่ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะชาํระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีปรากฏชื่อ

ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ณ เวลาท่ีกาํหนด เท่านัน้  

17.  การจัดทาํทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125(5) แห่ง

พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการชาํระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืน รวมทัง้การใหสิ้ทธิหรือการจาํกัด

สิทธิใดๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีปรากฏรายชื่อในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน หากไดก้ระทาํตามขอ้กาํหนดในขอ้ผกูพนั

หรือตามกฎหมายแลว้ ใหถื้อว่าบรษิัทจดัการกองทนุรวมไดด้าํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีแลว้ 

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจาํนาํหน่วยลงทุน ใน

กรณีดงันี ้

(ก)  การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทนุรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทนุท่ีมิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาํให้

ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผูม้ีเงินลงทุนสูง ตามท่ีกาํหนดในโครงการจัดการ

กองทนุรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข)  การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอน

หน่วยลงทุนจะทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีกาํหนดในโครงการ

จดัการกองทนุรวมเวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  

(ค)  การโอนหรือการจาํนาํหน่วยลงทนุ ดงันี ้
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1.   หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนก่อนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็น

กองทนุรวมหุน้ระยะยาวท่ีจดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

      2.  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

      3.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของ

กองทนุ  

18.  ข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุน :  

หากผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว  เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วย

ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้

เต็มตามจาํนวนท่ีถืออยู ่

19.  หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

การดาํเนินการใดท่ีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัท

จดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนทัง้ปวง

เห็นชอบใหด้าํเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมต ิ

มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใหด้าํเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กับหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมาย ใหถื้อว่ามตินัน้เสีย

ไป 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแกไ้ขขอ้ผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาํคญั ตอ้งไดร้บัมติ

พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนหน่วยลงทุน

ทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้

ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับการขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีกาํหนด

ไวใ้นขอ้ผูกพัน หรือท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามท่ีกาํหนดในประกาศนีแ้ลว้ ใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมดงัต่อไปนีด้ว้ย 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทกุชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุน

ไม่เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจาํนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมาก

หรือมติพิเศษของจาํนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษ

ของจาํนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

20.  วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

การแกไ้ขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพันท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั และมีสาระสาํคัญท่ีเป็นไป

ตามและไม่ขัดหรือแยง้กับพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท่ี์ออกโดย

อาศยัอาํนาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถื้อว่าขอ้ผกูพนัส่วนท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญา 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผูกพันในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาํคัญตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถื้อ

หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสาํคญั ใหร้วมถึง 

(ก)  ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัผลประโยชนต์อบแทนและการคืนเงินทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
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(ข) ข้อกําหนดเก่ียวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามข้อ 6 ของประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท่ี ทน.19/2554 

(ค)   ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการรบัชาํระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นอ่ืน  

(ง)   ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการประกันตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท่ี ทน.19/2554 กรณีกองทุน

รวมมีประกัน และขอ้กาํหนดเก่ียวกับการแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาประกันในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสีย

ผลประโยชน ์

(จ)   เร่ืองท่ีผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสาํคญั 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผูกพนัในลกัษณะดังต่อไปนี ้ใหม้ีผลผูกพันเมื่อไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน ์โดยไม่

ตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

(ก)   เป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัใหม้ีสาระสาํคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทนุรวมท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยไดร้บัมติ

โดยเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

แลว้แต่กรณี หรือ 

(ข)   ผูดู้แลผลประโยชนแ์สดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจาํเป็นหรือสมควร และไม่

กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสาํคญั 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผูกพันไม่ว่ากรณีใด ตอ้งกระทาํเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัท

จดัการและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตราบรษิัท (ถา้มี)  

บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีขอ้ผูกพันเปิดเผยไว ้ณ ท่ีทาํการและเว็บไซตข์องบริษัทจัดการเพ่ือใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถ

ตรวจดไูด ้รวมทัง้จดัส่งสรุปการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตผุลและความจาํเป็นใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุพรอ้มกบัการ

ส่งรายงานประจาํปีของกองทนุรวม 

21.  การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

21.1.  การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : ไม่ม ี

21.2.  รายละเอียดเพ่ิมเติม : ไม่ม ี

22.  การเลิกกองทุนรวม :  

22.1.  เงือ่นไขในการเลิกกองทุน :  

บรษิัทจดัการจะดาํเนินการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเมื่อปรากฏกรณีดงัต่อไปนี ้ 

22.1.1 จาํนวนผูถื้อหน่วยลงทนุลดลงเหลือนอ้ยกว่า 35 รายในวนัทาํการใด  

22.1.2 เมื่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทนุ เน่ืองจากบรษิัทจดัการกระทาํการหรือ

งดเวน้กระทาํการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทนุ หรือไม่ปฏิบตัิตามหนา้ท่ีของตน  

22.1.3 เมื่อไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีจาํหน่ายได้

แลว้ทัง้หมดของกองทนุ  

22.1.4 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถจดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ

จัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุนเพ่ือเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องผู้ถือ

หน่วยลงทนุ 

22.1.5 สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนมุตัิใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทนุรวม ในกรณีท่ีมีเหตอุนั

ควรสงสยัว่าอาจมีการจดัตัง้ จดัการ หรือใชก้องทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไปเพ่ือการแสวงหาประโยชนจ์ากการ

ลงทนุของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบรหิารจดัการทรพัยสิ์นหรือ
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ธุรกิจของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใด และสาํนกังานไดด้าํเนินการแจง้ใหบ้รษิทัจดัการกองทนุรวมหรือบคุคลท่ี

เก่ียวขอ้งทาํการชีแ้จง แสดงเหตผุล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซึ่งในกรณีท่ีไม่มีการชีแ้จง หรือชีแ้จงแลว้แต่

ไม่อาจพิสูจนห์รือทาํให้เชื่อไดว้่าการจัดตัง้กองทุนรวมเป็นการจัดตัง้กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทั่วไปอย่าง

แทจ้ริง และสาํนกังานสั่งใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมทาํการแกไ้ข หรือดาํเนินการใดๆ และบรษิัทจัดการ

กองทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการตามท่ีสาํนกังานสั่งได ้หรือดาํเนินการแลว้แต่ไม่สามารถทาํใหก้องทุน

รวมเป็นกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไปอย่างแทจ้รงิ  

22.1.6 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุน โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายแลว้ 

หากเป็นกรณีท่ี  

(1) ผูจ้ดัการกองทุนพิจารณาแลว้เห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ตลาดมี

ความผนัผวนอย่างรุนแรง เป็นตน้  

(2) กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกับวงเงินรบัอนุญาตใหน้าํเงินไปลงทุนใน

ต่างประเทศ ทาํใหก้องทนุไม่สามารถนาํเงินไปลงทนุในต่างประเทศตามวตัถปุระสงคโ์ครงการ  

            (3) กรณีท่ีไม่สามารถลงทุนในกองทุนหลักได้หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม

ต่างประเทศ ใด ๆ ท่ีมีนโยบายการลงทนุสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคห์รือนโยบายการลงทนุใกลเ้คยีงกัน

กบัของโครงการไดอ้ย่างเหมาะสม 

            (4) กรณีท่ีกองทุนรวมมีจาํนวนเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้ง 

กองทนุเพ่ือส่งเงินไปลงทนุในต่างประเทศไดอ้ย่างเหมาะสม  

           (5) กรณีมีเหตใุหเ้ชื่อไดว้่าเพ่ือเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม 

22.1.7 ในกรณีท่ีบรษิทัจดัการไดร้บัคาํสั่งใหเ้ลิกกองทนุจากหน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คาํสั่งศาล คาํสั่งอนญุาโตตลุาการ 

22.2  การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกกองทุนรวม :  

เวน้แตส่าํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะพิจารณาผ่อนผนั ประกาศ กาํหนด หรือ

สั่งการเป็นประการอ่ืน บรษิัทจดัการจะดาํเนินการเพ่ือเลิกกองทนุดงัต่อไปนี ้ 

22.2.1 กรณีท่ีบรษิัทจดัการทราบกาํหนดการเลิกกองทนุล่วงหนา้  

           กรณีท่ีทราบกาํหนดการเลิกกองทนุล่วงหนา้ บรษิัทจดัการจะดาํเนินการดงันี ้ 

 (1) แจง้เป็นหนงัสือใหผู้ดู้แลผลประโยชน ์และสาํนกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบ ก่อนวนัเลิกกองทุน

รวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 วนัทาํการ  

             (2) ดาํเนินการดว้ยวิธีการใดๆ เพ่ือใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทั่วไปทราบเร่ืองดงักล่าวก่อนวันเลิก

กองทุนรวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 วนัทาํการ เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจัดการหรือ

ทางหนังสือพิมพ ์หรือโดยจดัใหม้ีขอ้มูลเร่ืองดังกล่าวไว ้ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง

ของบรษิัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เป็นตน้ 

            (3) จาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยู่ของกองทุนเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงิน

ฝากประเภทออมทรพัย ์และตั๋วสญัญาใชเ้งินท่ีมีกาํหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเมื่อทวงถาม ใหเ้สร็จสิน้

ก่อนวนัเลิกกองทนุ  

22.2.2 กรณีท่ีบรษิัทจดัการไม่ทราบกาํหนดการเลิกกองทนุล่วงหนา้  

           กรณีท่ีไม่ทราบกาํหนดการเลิกกองทนุล่วงหนา้ บรษิัทจดัการจะดาํเนินการดงันี ้ 

           (1)   ยตุิการรบัคาํสั่งซือ้และคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณต์ามขอ้ 22.1  



ขอ้ผูกพนักองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชยีน สมอลแคป อคิวติี ้เอฟไอเอฟ 20 

           (2)   แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน 

รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทั้งนี ้

ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณต์ามขอ้ 22.1  

(3)  จาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์

ตามขอ้ 22.1 เพ่ือรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทาํไดเ้พ่ือชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทนุโดยอตัโนมตั ิ

(4)  ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจาํนวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 

10 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณต์ามขอ้ 22.1 และเมื่อไดด้าํเนินการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ

แลว้ใหถื้อว่าเป็นการเลิกกองทนุรวมนัน้ 

23.  การชาํระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บรษิัทจดัการจะจดัใหม้ีการชาํระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผูช้าํระบญัชีท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบเพ่ือ

ดาํเนินการรวบรวมทรพัยสิ์น จาํหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม ชาํระหนีสิ้น และค่าใชจ้่ายตา่งๆ ของกองทนุรวม รวมทัง้

กระทาํการอ่ืนใดตามท่ีจาํเป็นเพ่ือชาํระบญัชีกองทนุใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

สาํหรบัค่าใชจ้่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาํระบญัชีของกองทนุจะหกัจา่ยจากทรพัยสิ์นของกองทนุและผูช้าํระบญัชีจะ

ดาํเนินการเฉล่ียคืนเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิคงเหลือตามสดัส่วนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน

ถืออยู่ตามหลกัฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัเลิกโครงการ เมื่อไดช้าํระบญัชีเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ผูช้าํระ

บญัชีจะทาํการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลงัการจดทะเบียนเลิกกองทุนแลว้ 

หากปรากฏว่ายังมีทรพัยสิ์นคงคา้งอยู่ ผูช้าํระบัญชีจะจัดการโอนทรพัยสิ์นดังกล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการจะอา้งอิงท่ีอยู่ของ

บรษิัทจดัการเป็นภมูิลาํเนาเพ่ือการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท

จดัการกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุรวม  
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