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หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
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  Manulife Strength-China Value Foreign Investment Fund  
(MS-CHINA VALUE) 

 
 

   สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 15 สิน้สดุวนัที่ 31 พฤษภาคม 2565 

ระดบัความเสี่ยงของกองทนุ : ระดับ 6 เส่ียงสูง 
 

 เน่ืองจากกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวล ูเอฟไอเอฟ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีเน้นลงทุนในฮ่องกง

และจีน จึงมีความเส่ียงของกลุ่มประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม หรือข้อจํากัดอ่ืนๆ เก่ียวกับ

การลงทนุซึง่อาจส่งผลต่อราคาหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีกองทนุพิจารณาลงทนุได้ 

 กองทุนมีการลงทุนในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งโดยปกติกองทุนจะไม่ใช้เคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ จึงอาจมีความเส่ียงสูงจากอัตราแลกเปล่ียนเงิน ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับเงินต้นคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ ทัง้นี ้ในบาง

ช่วงเวลา กองทุนอาจใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึง่อาจมีต้นทุนสําหรับการทํา ธุรกรรม

ป้องกนัความเส่ียง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพ่ิมขึน้ได้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์  

ไชน่า แวล ูเอฟไอเอฟ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนีเ้หมาะสมกับวตัถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

 ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วย

ลงทนุได้ตามท่ีมีคําสัง่ไว้ 

 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนีใ้นรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้ โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัทประกัน

ชีวิตท่ีเก่ียวข้อง และศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุก่อนการตดัสินใจลงทนุ 

 ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลู

และทําความเข้าใจเก่ียวกบั “นโยบายการลงทนุ” “ประเภทหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุ” “อตัราส่วนการลงทนุ” “ความเส่ียงในการลงทนุของกองทุน

รวม” และ “คําเตือน/ข้อแนะนํา”  ในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั และ/หรือในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการโดยละเอียด และเมื่อมี

ข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

 บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุกบัหรือเพ่ือประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสญัชาติอเมริกนัหรือ ผู้มีถิ่น

ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือ

เดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ถือ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น 

ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและ

นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคําสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงิน

เก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถงึผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ ถือหน่วย

ลงทนุท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดงักล่าว 5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ 1-4  

 บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับ      

ผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น 
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ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน 
 

ชื่อโครงการการจัดการ กองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวล ูเอฟไอเอฟ 

ชื่อโครงการการจัดการ (อังกฤษ) Manulife Strength-China Value Foreign Investment Fund 

ชื่อย่อ MS-CHINA VALUE 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน  

ประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทนุ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ Manulife Global Fund – 

Dragon Growth Fund (Class AA) (Master Fund) ซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ขึน้ในประเทศ

ลกัเซมเบิร์ก และบริหารจดัการโดย Manulife Investment Management (Hong Kong) 

Limited ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิ  

สําหรับการลงทุนในส่วนท่ีเหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

หรือเห็นชอบให้กองทนุลงทนุได้ ทัง้ในและต่างประเทศ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) 

ท่ีมีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปล่ียนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากการ

ลงทุน (Hedging) และจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซือ้ขาย

ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class ประเภทอ่ืนๆ 

และ/หรือสกุลเงินอ่ืนใด หากมีการเปล่ียนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคตตามความ

เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการดํารงวตัถุประสงค์ของการบริหารจดัการกองทุนให้เป็นไป

ตามท่ีได้ระบุในหนังสือชีช้วนนี ้ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน 

รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัสําคัญ 

โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้ง

ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือช่องทางอ่ืน

ตามความเหมาะสม 

อายุโครงการ ไม่มีกําหนดระยะเวลาสิน้สดุของโครงการ 

วันที่ได้รับอนุมัติให้จดัตัง้ 

และจัดการกองทนุรวม 

15 พฤษภาคม 2550 

วันที่จดทะเบียนกองทนุรวม 1 มิถนุายน 2550 

ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงนิลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของกําไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) จากการลงทุน

หากผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาท่ีสูงกว่าราคาท่ีซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี ้เงินกําไร

ดงักล่าวท่ีผู้ลงทนุท่ีเป็นบคุคลธรรมดาได้รับจากการลงทนุในกองทนุรวมจะได้รับยกเว้นไม่

ต้องเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 
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คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกับลักษณะท่ีสําคัญของกองทุน 

1. กองทุนมีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือ มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 

 กองทนุนีไ้ม่มกีารกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

 2,000 ล้านบาท และบริษัทจดัการอาจยื่นขออนมุตัิเพ่ิมจํานวนเงินทนุของกองทุนจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายหลงัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสําหรับเงนิลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนีเ้ป็น

ระยะเวลาเท่าใด? 

 เหมาะสําหรับเงินลงทุนท่ีสามารถยอมรับความเส่ียงในการลงทนุและความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุได้มี
การกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และต้องการได้รับผลตอบแทนท่ีดจีากการนําเงินไปลงทุนในหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมต่างประเทศ ดงันัน้เงินลงทนุท่ีจะนํามาลงทนุจะต้องสามารถลงทนุในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ 

 เน่ืองจากเป็นกองทนุไม่กําหนดอายโุครงการ ดงันัน้จึงไม่มีข้อจํากดัเร่ืองระยะเวลา อย่างไรก็ด ีผู้ลงทนุควรวางแผนการ
ลงทนุเป็นการลงทนุระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

 1. ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีกองทนุลงทนุ  

2.  การเพ่ิมขึน้หรือลดลงของมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมและกองทนุหลกัท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3. ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

4.  ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทนุในต่างประเทศ 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

 กองทนุนีม้ิได้เป็นกองทนุรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทนุ และมิได้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น  

6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 

7. การลงทุนในกองทุนรวมนีค้วรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ัด (Benchmark) ใด ?  

 ตวัชีว้ดัท่ีใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุ คือดชันี MSCI Zhong Hua Index อนัเป็นตวัชีว้ดั (benchmark) 
ท่ีกองทุนหลกัใช้ในการวดัผลการดําเนินงานในปัจจุบนั ซึ่งเป็นดชันีท่ีจดัทําโดย MSCI โดยปรับเทียบเป็นสกุลเงินบาท 
ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่อยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปล่ียนตัวชีว้ัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวชีว้ัดดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 

8. ท่านสามารถซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ด้หรือไม่ ? 

 ได้ ทัง้นี ้การซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอาจมข้ีอกําหนดและวิธีปฏิบตัิท่ีแตกตา่งไปจากการซือ้ขายกองทนุ
เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ท่ี
บริษัทแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) หรือบริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็นตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบ
กรมธรรม์ประกนัชีวิต (ถ้ามี) 
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9. การลงทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) คอือะไร ? 

 การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน คือ การท่ีผู้ลงทุนขอทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต 

และบริษัทประกันชีวิตจะนําเงินค่าเบีย้ประกันชีวิตส่วนหน่ึงหรือทัง้หมดไปลงทนุในกองทุนรวมตามท่ีผู้ลงทนุเลือกจาก

รายชื่อกองทุนรวมท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ โดยสดัส่วนของเงินค่าเบีย้ประกนัชีวิตท่ีจะนําไปลงทุนในกองทนุรวม

จะเป็นเท่าใดขึน้อยู่กับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในกรมธรรม์ ทัง้นี ้เงินค่าเบีย้ประกันชีวิตท่ีนําไปลงทุนใน

กองทุนรวมอาจเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้หรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลการดําเนินงานของกองทุนรวมท่ีผู้ลงทุนเลือกไว้ 

อน่ึง ผลการดําเนินการจากการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซือ้หน่วยลงทุน

ของกองทนุนีเ้พียงอย่างเดียว อนัเน่ืองมาจากการคิดค่าธรรมเนียมท่ีแตกต่างกนั 
 

คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

1. กองทุนรวมนีมี้วิธีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การสั่งซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนต้องลงทุนเป็นจาํนวนเงนิขัน้ตํ่า ดังนี ้

สําหรับการลงทนุครัง้แรก สําหรับการลงทนุครัง้ถัดไป 

10,000.-บาท ไม่กําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลดมลูค่าขัน้ตํ่าข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการและ
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 3 วนัทําการไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการหรือสถานท่ีติดต่อของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

(2) ราคาของหน่วยลงทุนและจาํนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับเม่ือมีการสั่งซือ้ 

ราคาขายหน่วยลงทนุท่ีใช้ในการคํานวณ  =    มูลค่าหน่วยลงทุนใช้ เพ่ื อคํ านวณ ราคาขาย  บวกด้วย 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่า
หน่วยลงทนุ 

จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะได้รับ =   จํานวนเงินท่ีลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วัน
ทํารายการขายหน่วยลงทนุ 

(3) ช่องทางในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดย
จะเปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทุกวันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน ตัง้แต่เวลาเร่ิมทาํการถึง 15.30 น. 

วนัทําการซือ้ขาย หมายถึง วนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการและวนัทําการของกองทุนหลกั และวนัทําการ
ของประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหรือชําระราคาหลกัทรัพย์ของกองทนุหลกั   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะกําหนดวนัท่ีมิใช่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าวในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุน
รวมและสงวนสิทธิท่ีจะกําหนดวนัท่ีมิใช่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 
โดยประกาศ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนและในเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ 
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(4) วิธีการชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

ผู้สัง่ซือ้สามารถชําระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการ

ยอมรับ (ขึน้อยู่ท่ีบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนกําหนด) โดยเช็คหรือ

ดราฟต์ดงักล่าวต้องลงวนัท่ีสัง่ซือ้ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม  

“บัญชีซือ้หน่วยลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์”  

 ชื่อธนาคาร ประเภทบัญช ี สาขา เลขที่บัญช ี

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

2. บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์   กระแสรายวนั สยามสแควร์ 038-3-08297-5 

3. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย   กระแสรายวนั สยามสแควร์ 026-1-10268-4 

4. บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   กระแสรายวนั สยามสแควร์ 123-0-04006-9 

5. บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต กระแสรายวนั สํานกังานใหญ่ 001-1-54916-9 

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

7. บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภทัร  กระแสรายวนั อโศก 1000004427 

8. บมจ.ธนาคารทิสโก้ กระแสรายวนั สํานกังานใหญ่ 0001-114-005056-7 

หรือ  “SUB AFTER IPO FOR MAMT”  

ชื่อธนาคาร ประเภทบัญช ี สาขา เลขที่บัญช ี

ธนาคารซิตีแ้บงก์   กระแสรายวนั กรุงเทพมหานคร 0-800516-331 

หรือบญัชีเงินฝากอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนดให้เป็นบัญชีท่ีรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนในอนาคต ทัง้นี ้บริษัท

จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงข้อมลูเก่ียวกับบญัชีท่ีรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าว โดยไม่ถือว่า

ปฏิบตัิผิดไปจากรายละเอียดโครงการและจะแสดงข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม 

การชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงนิฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีได้รับอนุมตัิจากธนาคารให้ใช้บริการคําสัง่หกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ สามารถชําระเงินค่า

ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีสัง่หกับญัชีเงินฝากได้ โดยธนาคารท่ีให้บริการได้แก่  

• ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

• ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  • ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  

• ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

• ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 

• ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

• ธนาคารทิสโก้ จาํกดั (มหาชน) 

และ/หรือธนาคารอ่ืนตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ (www.manulife-asset.co.th) 

 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ตัง้แต่เวลาเร่ิมทําการถึง 15.30 น. โดย

กรอกรายละเอียดในคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ส่งมายงับริษัทจดัการหรือตวัแทน

สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับการแต่งตัง้จากบริษัท  

วนัทําการซือ้ขาย หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและวนัทําการของกองทุนหลัก และวันทําการของ

ประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหรือชําระราคาหลกัทรัพย์ของกองทนุหลกั   

http://www.manulife-asset.co.th/
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะกําหนดวนัท่ีมิใช่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมและ

สงวนสิทธิท่ีจะกําหนดวนัท่ีมิใช่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 

ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการ นบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการคํานวณราคารับซือ้คืน

หน่วยลงทุนได้ สําหรับกรณีการส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืน

หน่วยลงทนุของ วนัทําการซือ้ขายถดัไป 

2. กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ขายหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของ

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด 

 บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มี

สัญชาติอเมริกันหรือ ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ี

ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ท่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ถือ Green Card  

ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิตบิคุคลดงักล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศ

สหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลูหรือส่งคําสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือชําระ/รับชําระ

เงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์

หรือทรัพย์สินของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของ

บคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ 1-4  

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อมสําหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น 

3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน

หน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคําสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

 การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทนุเปิดได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้ 

(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดังต่อไปนี ้โดยได้รับ

ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล หรือ 

(ข)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง

เหตดุงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ  

(2)  มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์

ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วย

ลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่

ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
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(3)  มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูล

ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้

คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็น

อตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

การเล่ือนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้

ไม่เกิน 10 วันทําการนับตัง้แต่วันทําการถัดจากวันท่ีมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจาก

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้ 

(1)  ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ี
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2)  แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเร่ืองดังกล่าว พร้อมทัง้แสดง
เหตผุลและหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคาจากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจ
มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการดงักล่าวแทนก็ได้  

(3)  ในระหว่างการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีส่งคําสัง่ขายคืนก่อนหลงั  

 การไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้แล้ว 

1.  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ 
ในกรณีท่ีปรากฏเหตดุงัต่อไปนี ้

(1.1) ตลาดหลกัทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกต ิ 

(1.2)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล  

(ข)  ไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค)  มีเหตจุําเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือ
คําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ได้ไม่เกินหน่ึงวนัทําการ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

(1.3)  กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทนุรวมอย่างมีนยัสําคญั  

(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะใน
กรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกวา่ร้อยละสิบ 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  

(ข)  มีเหตุการณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกต ิหรือ  
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(ค)  มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์
เห็นชอบด้วยแล้ว  

(1.4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัต่อไปนี ้ 

(ก)  บริษัทจดัการมีเหตคุวรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัต่อไปนี ้ 

(1)  การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

(2)  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย หรือ  

(3)  การกระทําท่ีเป็นการปฏิบตัิตามคําสัง่เก่ียวกับการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจ
ตามกฎหมาย   

(ข)  บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลกูค้าได้
ในสาระสําคญั 

(1.5)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการของ
ตนอันเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทุนส่วนบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้า

หลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า ซึง่ให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วนัทําการ  

เมื่อปรากฏเหตุตามข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วย
ลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการ
ไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1.1) (1.2) 
(1.3) หรือ (1.5) ข้างต้น บริษัทจดัการจะเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึง
การหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนัด้วย 

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั่งซือ้หรือคําสั่ง
ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุ
เปิดนัน้ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสั่งท่ีได้รับไว้แล้ว หรือ
หยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามข้อ 1 (1.1) (1.2) (1.3) และ (1.5) 
ข้างต้น เกินหน่ึงวันทําการ บริษัทจดัการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้ก่อนการเปิดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน 
หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวันรายงานนัน้ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึง
การเปิดขาย หรือรับซือ้คืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืน
และผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลนั 
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2. บริษัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว ในช่วง

ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั และรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทนุท่ีไม่ถูกต้องนัน้ต่างจาก
ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทนุท่ีถูกต้อง โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการหยุดขาย
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืน และผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

3. ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยุด
ทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน และคําสั่งสับเปล่ียน
หน่วยลงทนุสําหรับวนัดงักล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเก่ียวกับการหยุดรับคําสัง่ในกรณี
ดงักล่าวไม่น้อยกว่าห้าวนัทําการก่อนถึงวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทํา
การทุกแห่งของบริษัทจดัการ รวมทัง้จดัให้มีประกาศดงักล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
อาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ก็ได้  

 การหยุดขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัท
จดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลา
ท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการตดิต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

 ท่านสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ตัง้แต่เวลาเร่ิมทําการถึง 15.30 น. โดย

กรอกรายละเอียดในคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนด พร้อมเอกสาร

ประกอบการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) สําหรับทกุกองทนุท่ีเปิดบริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

และนําส่งเอกสารดงักล่าวได้ท่ีบริษัทจดัการหรือสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

วนัทําการซือ้ขาย หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทําการของกองทุนหลัก และวันทําการของ

ประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหรือชําระราคาหลกัทรัพย์ของกองทนุหลกั   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะกําหนดวนัท่ีมิใช่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าวในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวมและ

สงวนสิทธิท่ีจะกําหนดวนัท่ีมิใช่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ิมเติมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 

ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

5. กองทุนรวมนีก้ําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

 ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องทําตามขัน้ตอนการโอนหน่วยลงทุนและชําระค่าธรรมเนียมการ

โอนตามท่ีบริษัทจดัการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุกําหนด 

 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

สําหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้ 
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(1)  พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือ ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ

ผู้ ถือ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

(2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง

สาขาของนิติบคุคลดงักล่าว  

(3)  หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  

(4)  ผู้ลงทุนซึง่ติดต่อหรือรับข้อมลูหรือส่งคําสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือชําระ/รับชําระเงินเก่ียวกับ

หน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ

ทรัพย์สินของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดงักล่าว  

(5)  กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ (1)-(4) 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืนหน่วย

ลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

 บริษัทจดัการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืน

หน่วยลงทนุ ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.manulife-asset.co.th   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงช่องทางการประกาศอ่ืนใดท่ีเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 
 

คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 

 นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายหลังจากสิน้สุด

ระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก และทกุครัง้ท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เมื่อรายการขายและรับซือ้คืนหน่วย

ลงทุนสมบูรณ์ เพ่ือเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือ

รับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ พร้อมใบยืนยนั/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์

หรือให้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ ภายใน 15 วนันบัแต่วันสิน้สดุระยะเวลาการเสนอ

ขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร? 

 การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการ : ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดยีวกนัใดถือหน่วย

ลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็น

เจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) ต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุ่มบคุคล

เดียวกนันัน้ในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทนุรวมท่ี

มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนท่ีถืออยู่ 

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซือ้

หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้พียงอย่างเดียวอย่างไร? 

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทนุปกติท่ีซือ้

หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่างเดียว ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขท่ีบริษัทจดัการ และบริษัทประกนัชีวิตกําหนด ดงันี ้

1.  ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด

ทัง้สิน้ 

http://www.manulife-asset.co.th/
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2.  ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธินําหน่วยลงทนุไปจํานําเป็นหลกัประกนั 

3.  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐานะผู้ เอาประกนัภยัในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุภายใน

ระยะเวลา 15 วนั หลงัจากวนัท่ีได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการ

ขายหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการในส่วนของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

4.  สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีแตกต่างเมื่อซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เน่ืองจากบริษัทประกันชีวิตจะ

ทําหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการรวบรวมและนําส่งคําสัง่ซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจดัการในนามของบริษัท

ประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อท่ีแท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมลูกองทุน

อาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจดัการโดยตรง เป็นต้น 

5.  สิทธิในการรับทราบการจดัสรรเบีย้ประกนัในการลงทนุในกองทนุรวม 

6.  สิทธิในการขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการจากตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

7.  สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีรับจดัการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีเสนอ

ขายโดยบริษทัประกนัชีวิตนัน้ 

8.  สิทธิในการรับทราบข้อมูลเก่ียวกับชื่อ ท่ีอยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทัง้ชื่อ ท่ีอยู่ และเลข

ประจําตวัของตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

9.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมลูเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนท่ีได้รับคําแนะนําเพ่ือซือ้หน่วยลงทุน

นัน้ ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

10. สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการ

ตดัสินใจในการลงทนุ เช่น การขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีอยู่ในขัน้ตอนการดําเนินการเพ่ือการควบกองทนุ

รวมหรือการรวมกองทนุรวม เป็นต้น 

11. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ีตวัแทนขาย

หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจได้รับจากการซือ้กรมธรรม์ รวมทัง้การซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น 

4. ช่องทางและวธิีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิ

ออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวม? 

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีบริษัทจดัการหรือ

เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.manulife-asset.co.th  

5. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร? 

 ท่านสามารถนําส่งข้อร้องเรียนได้ท่ี 

(1) บุคคลท่ีเป็นผู้ ขายหน่วยลงทุนท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยท่านสามารถ

ตรวจสอบรายชื่อบคุคลท่ีเป็นผู้ขายหน่วยลงทนุท่ีได้รับความเห็นชอบได้จากเว็บไซต์ www.sec.or.th  

(2) ฝ่ายกํากบัดแูลกิจการ (Compliance Department) ของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) 

จํากดั โทรศพัท์ (66) 2844-0123 กด 2 ตามลําดบั 

(3)  สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศพัท์ 1207 

 กองทนุรวมไม่มีนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ  

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

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ (ข้อมลู 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  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายสเุมธา ล่ิวเฉลิมวงศ ์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการลงทนุ 

3. นางสาวชชัฎดา เอกะหิตานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ี สายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

4. นายจิรศกัดิ์ กีรติไพบลูย์ ผู้ อํานวยการ ฝ่ายกฎหมายและกํากบัดแูลกิจการ 

5. นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี ผู้ อํานวยการ ฝ่ายปฏิบตัิการ 

 จาํนวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

มีจํานวน 14 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564) 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท 

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

2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564) 

 ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายไมเคิล รีด ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสเุมธา ล่ิวเฉลิมวงศ ์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการลงทนุ 

นายจิรศกัดิ์ กีรติไพบลูย์ ผู้ อํานวยการ ฝ่ายกฎหมายและกํากบัดแูลกิจการ 

นายพีระสิษฐ์ ไตรรัตน์ผดงุผล ผู้จดัการกองทนุ ฝ่ายตราสารทนุ 

นายชตุิพนธ์ อศัวธีระเกียรติ์ เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายกํากบัดแูลกิจการ 
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3. รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ลําดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

1  นายสเุมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์ -  ปริญญาโท (M.Phil)  
    สาขาเศรษฐศาสตร์  
    University of Oxford  
-  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
    (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) University 

of Melbourne 
-   ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ 
    University of Melbourne 

 

มีประสบการณ์ในธุรกิจการจัดการกองทุนมากว่า 
10 ปี โดยลําดบัตัง้แต่ปัจจบุนัไปถึงอดีต ดงันี ้
1. รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธาน

เจ้าหน้าท่ีสายงานการลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์ 
(ประเทศไทย) 

2. รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธาน
เจ้าหน้าท่ีการลงทุน บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน) 

3. Country Head ประจําประเทศไทย  
บจก. เทมเพิลตนั แอสเซท แมเนจเมนท์ 

บริหารทีมงาน 
สายงานการลงทนุ 

2 นายอุ่นฮ้ง แซ่ลิม้* - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ (MBA) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

ฝ่ายบริหารกองทนุสํารองเลีย้งชีพ บจก. เอไอเอ 
(ประเทศไทย) 

บริหารกองทนุ 
ตราสารหนี ้

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

-  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

มีประสบการณ์ในธุรกิจการจัดการกองทุนมากว่า 
5 ปี โดยลําดบัตัง้แต่ปัจจบุนัไปถึงอดีต ดงันี ้
1. ผู้จดัการกองทุน บลจ. แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) 
2. ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี 

จํากดั (มหาชน) 
3. นักวิเคราะห์อาวุโส บจก. เทมเพิลตัน แอสเซท 

แมเนจเมนท์ 
4. นกัวิเคราะห์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง ประเทศไทย 

บริหารกองทนุ 
ตราสารทนุ 

หมายเหต:ุ *เร่ิมปฏิบตัิหน้าท่ีในวนัท่ี 21 มิถนุายน 2564 

4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

รายชื่อ โทรศัพท์ 

 ธนาคาร 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (ลกูค้า Precious) 0-2111-1111 

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

ธนาคารซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ 0-2081-0999 

ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 0-2633-6000 

 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 0-2696-0000 

บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)  0-2231-3777, 0-2618-1000 

บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน)  0-2638-5500 

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

บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน)  0-2658-9500 
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รายชื่อ โทรศัพท์ 

บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  0-2658-8888 

บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน)  0-2659-7000 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  0-2658-6300 

บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)  0-2305-9000 

บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  0-2635-1718 

บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2648-1111 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 0-2949-1999 

 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 0-2633-6000 กด 5 

บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั  0-2680-1000 

บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  0-2862-9999 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั  0-2680-5033, 0-2680-5034 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน)  0-2660-6677 

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทุน (บลน.) 

บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั 0-2026-5100 

บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ์เมจิก จํากดั (เฉพาะซือ้ขายออนไลน์เท่านัน้) 0-2861-5508 

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการภายหลงั 

5. รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

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

 เวบ็ไซต์: www.krungsri.com 

6. รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทร. (66) 2296-2625, (66) 2296-3582 

นอกเหนือจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้ ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษา

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

7. รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนรวม  

 นางสาวสมใจ คณุปสตุ หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง หรือ นางสาวณริศรา ไชยสวุรรณ 

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ (66) 2264-9090  โทรสาร (66) 2264-0789-90  
 

 

 

http://www.krungsri.com/
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คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกับช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวม 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนผ่านช่องทางใด? 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
1788 ชัน้ 18 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

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

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน 

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์  สเตร็งค์ ไชน่า แวล ูเอฟไอเอฟ เป็นกองทุนรวมประเภทขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) เน้นลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund (Share Class AA) 
(“กองทนุหลกั” หรือ Master Fund) ซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ในประเทศลกัเซมเบิร์ก โดยมีสดัส่วนการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน โดยกองทุนหลกัมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทนุ
อาจจะผนัผวนได้ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทนุหลกัหรือทรัพย์สินท่ีลงทนุและภาวะตลาด ณ ขณะนัน้และเกิดความเส่ียงจาก
การลงทุนได้ และเน่ืองจากกองทุนนีเ้ป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน แนวทางการบริหารจัดการลงทุนเพ่ือลดความเส่ียงจะดําเนินการโดย
ผู้จดัการกองทนุของกองทนุหลกัเป็นส่วนใหญ่ โดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จํากดั มีแนวทางในการบริหาร
ความเส่ียงของกองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวล ูเอฟไอเอฟ บางประการโดยสามารถสรุปได้ ดงันี ้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ (Exchange Rate Risk) : 

เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนหรือการเพ่ิมขึน้หรือลดลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลหน่ึงเมื่อเทียบกับ
เงินอีกสกุลหน่ึง เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัท่ีออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะทําให้ผลตอบแทนท่ี
ได้รับจากการลงทนุในต่างประเทศมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากต้องแลกเปล่ียนสกลุเงิน 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

โดยปกติกองทุนจะไม่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
เคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอัตรา
แลกเปล่ียน โดยจะใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐกจิและการเงินมหภาคเพ่ือบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (Market Risk) : 

เป็นความเส่ียงท่ีมาจากปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และกฎหมายของแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกนั ส่ิงเหล่านีเ้ป็นปัจจยั
ท่ีล้วนมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์หรือตราสารของประเทศนัน้ๆ ทัง้สิน้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

บริษัทจดัการมีการพิจารณาการปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั เงินสด และ/หรือตราสารหนี ้ให้อยู่ในระดับท่ี
เหมาะสมซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสภาวะตลาด 

3. ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country Risk) : 

เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมืองสังคม รวมถึงนโยบายการกํากับดูแลตลาดเงิน ตลาดทุน ข้อจํากัด 
กฎเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการทํา  ธุรกรรมทางการเงินของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนอาจ
ไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัไว้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

บริษัทจดัการจะวิเคราะห์และพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความเส่ียงดงักล่าวอย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ตลอดจนบริหาร
จดัการลงทนุด้วยความระมดัระวงั โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 
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กองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ หน้า 16 

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลกัทรัพย์หรือตราสาร (Liquidity Risk) : 

เน่ืองจากอาจจะมีหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีกองทุนหลักลงทุนไว้บางตัวท่ีมีโอกาสท่ีจะเกิดภาวะขาดสภาพคล่องได้ การขาดสภาพ
คล่องนัน้ก็คือ การซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสารนัน้ๆ มีปริมาณไม่มาก หรือในบางช่วงอาจจะขายหลกัทรัพย์หรือตราสารนัน้ไม่ได้ 
หรือได้ในราคาท่ีไม่เหมาะสม 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

บริษัทจดัการได้มีการคดัเลือกลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศท่ีมีสภาพคล่องสงู โดยสามารถทําการซือ้ขายได้ทุกวนัทํา
การ ซึง่จะช่วยให้กองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการรองรับ 

5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ (Credit Risk) : 

เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากผู้ออกหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว้ประสบปัญหาทางการเงินจนไม่สามารถชําระเงินต้นและ/
หรือดอกเบีย้ตามท่ีตกลงไว้ หรืออาจจะชําระไม่ได้ครบตามจํานวนท่ีได้ตกลงไว้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

บริษัทจดัการมีการวิเคราะห์ในเชิงลกึถึงความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสารท่ีจะลงทนุอย่างละเอียดถ่ีถ้วน โดยจะมีการ
กําหนดอนัดบัความน่าเชื่อถือขัน้ตํ่าของตราสารท่ีสามารถลงทนุได้ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด รวมทัง้มีนโยบาย
การลงทนุในตราสารหนีอ้ย่างเคร่งครัด เช่นลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก 

6. ความเสี่ยงจากการทาํสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตวัแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงนิ : 

โดยปกติการทําสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเป็นการทําธุรกรรมเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของ
ค่าเงิน ซึ่งกองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึน้ หากอตัราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงไม่เป็นไปตามท่ีกองทุน
คาดการณ์ไว้ และนอกจากนีก้องทนุยงัมีความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives)ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาท่ีได้ตกลง
ไว้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

จากความเส่ียงตามข้อ 1 บริษัทจดัการอาจทําสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการ
ลงทุน (hedging) โดยบริษัทจดัการจะทําการวิเคราะห์และศึกษาข้อมลูเศรษฐกิจและแนวโน้มอย่างละเอียดเพ่ือให้ได้ประมาณการ
อตัราแลกเปล่ียนท่ีจะทําการป้องกันความเส่ียงท่ีอาจมีความใกล้เคียงกับท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตมากท่ีสดุ และเพ่ือลดความเส่ียงจาก
การไม่ปฏิบตัิตามสญัญาท่ีได้ตกลงไว้ของคู่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยกองทุนจะเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวกับสถาบัน
การเงินท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 3 อนัดบัแรก จากสถาบนัจดัอนัดบัท่ีได้รับการยอมรับจากสํานกังาน ก.ล.ต. 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน 
 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1   กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไม่จํากดัอตัราส่วน 

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

3. หน่วย CIS ต่างประเทศ ลงทนุโดยเฉลี่ยรอบปีบญัชี 

ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงันี ้

4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็น

การลงทนุในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ

ผกูพนัมีภมูิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดย

เลือกใช้ credit rating แบบ national 

scale) 

5. ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1   เป็นตราสารหนี ้ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ี

ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

5.2.1   ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2   ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3   ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนีน้้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันท่ี

ลงทุน และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าว

ต้องเป็นบคุคลดงันี ้

5.2.3.1   ธนาคารพาณิชย์  บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า

ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

5.2.3.2   ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3   ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5   บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั  

5.2.3.6   ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7   ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

5.2.3.8   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9   บริษัทหลกัทรัพย์ 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย    

5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนีม้ากกว่า 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน ต้องขึน้

ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะสงู

กว่า 

(1)  10% หรือ 

(2)   นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 

 benchmark + 5% 
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ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

6. OTC Derivatives ท่ีคู่สญัญามี Credit rating อยู่ในระดบั Investment grade รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)   10% หรือ 

(2)   นํา้หนกัของทรัพย์สินใน benchmark + 5% 

7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหต ุ:  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสาร หรือคู่สญัญา แล้วแต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม 
2. derivatives on organized exchange 

อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

1. การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็น

คู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แล้วแต่ 

อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)   25% หรือ 

(2)   นํา้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน benchmark + 
10%  

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม 
2. derivatives on organized exchange 

อัตราส่วนท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน (B/E) หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน (P/N) ท่ี
นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) 
เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี ้

1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2   ธนาคารพาณิชย์ 

1.3   บริษัทเงินทนุ 

1.4   บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5   บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม reverse repo 

หรือ securities lending หรือ derivatives) 

รวมกันไม่เกิน 45%  เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น

กองทนุรวมท่ีมีอายโุครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตาม

รอบอายกุองทนุ 

    

2. ทรัพย์สินดงันี ้

2.1   ตัว๋แลกเงิน (B/E) หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงิน (P/N) ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่

กองทนุได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการท่ี

กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทนุรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.3   total SIP ตามข้อ 3 ของส่วนนี ้แต่ไม่รวมถึงตราสารหนีท่ี้มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

2.3.1   มีลกัษณะตาม 5.2 และ 5.5 ของข้อ 5 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ี
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

2.3.2   มี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating  

(ข้อนีไ้ม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ท่ีลงทุนใน B/E P/N 
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของ
กองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

3. total SIP ซึง่ได้แก่  

3.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit)   

3.2 ตราสารหนี ้ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารตํ่ากว่า
อนัดับท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารท่ีไม่ได้รับ
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

 

4. Derivatives ดงันี ้ 

hedging limit : การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

**หมายเหต:ุ สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทนุ ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

1. ตราสารหนี ้ของผู้ออกรายใดรายหน่ึง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนีภ้าครัฐไทย หรือตราสารหนีภ้าครัฐ
ต่างประเทศ) 
 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)* ของผู้ ออกตรา
สารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสดุ ทัง้นี ้
ในกรณีท่ีผู้ ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนีส้ินทาง
การเงินดงักล่าวมารวมกับมลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป 
และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ี
ผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

1.2   ในกรณีท่ีกองทุนลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. 
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออก
ตราสารได้มีการย่ืนแบ บ  filing ในลักษณ ะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ  

อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 

(1)  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

(2)  ธนาคารออมสิน 

(3)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

(4)  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(5)  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 

(6)  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

(7)  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

(8)  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

(9)  บริษัทหลกัทรัพย์ 

(10)  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

(11)  สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม (1) – (9) 

หมายเหตุ :  

*  หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออก
ตราสารดงักล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐาน
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การรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับ
ในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ 
United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

** รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

2. หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS 

ต่างประเทศท่ีออกหน่วยนัน้   

อตัราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนีโ้ดย

ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 

(1) มีขนาดเล็ก 

(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 

(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

ทัง้นี ้การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย 

การลงทนุของกองทนุ และ/หรือท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน (1) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชตีัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รายการที่เรียกเกบ็ (2) 

ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทนุ 

อัตราตามโครงการ 

%ต่อปีของ NAV 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2563-2564 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2562-2563 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2561-2562 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด  

ที่ประมาณการได้ 
 1.7734 1.7785 1.7748 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ(3) 1.8725 1.6773 1.6820 1.6785 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 0.0642 0.0427 0.0429 0.0428 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 0.1070 0.0534 0.0536 0.0535 

• ค่าท่ีปรึกษาการลงทนุ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

• ค่าใช้จ่ายในการจดัให้มีผู้ประกนั ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

• ค่าใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และ

ส่งเสริมการขายภาย 

    - ช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

    - หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

1.0700  

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่ประมาณการไม่ได้ 

 
0.0473 0.0406 0.0462 

• ค่าตรวจสอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0439 0.0362 0.0311 

• ค่าประกาศหนงัสือพิมพ์ / ประกาศ NAV ตามท่ีจ่ายจริง - - 0.0113 

• ค่าจดัทํา จดัพิมพ์ รายงานประจาํปี รายงาน 6 

เดือน ฯลฯ 

ตามท่ีจ่ายจริง 0.0001 0.0003 0.0003 

• ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร ตามท่ีจ่ายจริง 0.0030 0.0026 0.0023 

• ค่าธรรมเนียมธนาคาร  ตามท่ีจ่ายจริง 0.0002 0.0011 0.0010 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหลกัทรัพย์  ตามท่ีจ่ายจริง 0.0001 0.0004 0.0002 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด (4) 3.2100 1.8207 1.8191 1.8210 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์  

(Trading Costs) 
ตามท่ีจ่ายจริง - - - 
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 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

รายการท่ีเรียกเก็บ (2) 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ 
 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2563-2564 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2562-2563 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2561-2562 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

-  กรณีซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุนีเ้พียง 

   อย่างเดียว(5) 

ไม่เกิน 2.00% ไม่เกิน 1.50% ไม่เกิน 1.50% ไม่เกิน 1.50% 

- กรณีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วย 

   ลงทนุ (Unit-Link) 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

-  กรณีซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุนีเ้พียง 

   อย่างเดียว 

- กรณีลงทนุน้อยกว่า 2 ปี 

 ไม่เกิน 1.00%  

- กรณีลงทนุตัง้แต่ 2 ปีขึน้ไป 

ไม่เรียกเก็บ 

ปัจจบุนัยกเว้น 

ไม่เรียกเก็บ 

ปัจจบุนัยกเว้น 

ไม่เรียกเก็บ 

ปัจจบุนัยกเว้น 

ไม่เรียกเก็บ 

- กรณีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วย 

   ลงทนุ (Unit-Link) 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 200 บาท 

ต่อรายการ 

ไม่เกิน 200 บาท 

ต่อรายการ 

ไม่เกิน 200 บาท 

ต่อรายการ 

ไม่เกิน 200 บาท 

ต่อรายการ 

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบญัชีเงนิฝาก ตามท่ีธนาคารพาณิชย์ 

เรียกเก็บ 

ตามท่ีธนาคาร

พาณิชย์เรียกเก็บ 

ตามท่ีธนาคาร

พาณิชย์เรียกเก็บ 

ตามท่ีธนาคาร

พาณิชย์เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนร้อง

ขอให้นายทะเบียนดําเนินการใดๆ ให้กรณี

พิเศษ 

ตามท่ีบริษัทจดัการหรือ 

นายทะเบียนเรียกเก็บ 

ตามท่ีบริษัท

จดัการหรือนาย

ทะเบียนเรียกเก็บ 

ตามท่ีบริษัท

จดัการหรือนาย

ทะเบียนเรียกเก็บ 

ตามท่ีบริษัท

จดัการหรือนาย

ทะเบียนเรียกเก็บ 

หมายเหตุ : 

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีระบุไว้ในโครงการ โดยอาจเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายดงักล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

(2)  เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

(3) ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนบางส่วนจะไม่ก่อให้เกิดค่าธรรมเนียมซํา้ซ้อนจากการบริหารจัดการท่ีเรียกเก็บโดยกองทุนหลกั เน่ืองจาก

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนหลกัทัง้หมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนในปัจจบุนันัน้ กองทุนหลักจะคืนค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนให้แก่

กองทุนเป็นรายเดือน (โดยคืนเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีส่วนท่ีเหลือท่ีกองทุนหลกัเรียกเก็บจากกองทุน 

เมื่อรวมกบัค่าธรรมเนียมการจดัการของบริษัทจดัการ เองแล้วจะไม่เกินอตัราร้อยละ 1.8725 ต่อปี 

(4) ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

(5) บริษัทจดัการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแต่ละรายในอตัราท่ีไม่เท่ากัน 

 

ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุ (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
ของรอบระยะเวลา ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 

-ไม่มี - 

หมายเหตุ: กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซือ้หรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซือ้หรือไถ่ถอน

หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุ 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงนิและการก่อภาระผูกพัน 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

ชื่อหลักทรัพย์ จาํนวนหน่วย 
(พนัหน่วย) 

มูลค่าตามราคา
ตลาด 

(พนับาท) 

ร้อยละของ 
NAV 

พันธบตัร ตั๋วเงนิคลัง หรือพนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย       

พันธบตัรรัฐบาลแห่งประเทศไทย       

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 10/91/64 2,000.00 1,999.77 0.67 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 13/91/64 5,000.00 4,998.75 1.67 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 14/91/64 5,000.00 4,998.60 1.67 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 15/90/64 5,000.00 4,998.24 1.67 

ตราสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสทิธทิี่จะ 

ซือ้หน่วยลงทนุ 

      

ตราสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน       

Manulife Global Fund – Dragon Growth Fund  2,156.33 277,817.58 92.80 

เงนิฝากออมทรัพย์       

ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ   12,777.98 4.27 

สินทรัพย์อื่น และหนีส้นิอื่น       

สินทรัพย์อื่น   285.05 0.10 

หนีส้นิอื่น   8,518.70 2.85 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิ 19,156.33 299,357.27 100.00 
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รายงานสรุปจาํนวนเงนิลงทนุในตราสารแห่งหนี ้เงนิฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด 

(บาท) 

%NAV 

(ก)  ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัว๋แลกเงิน พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 

พนัธบตัร หรือตราสารแห่งหนีท่ี้กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

หรือกระทรวงการคลงั เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้คํา้ประกนั  

             16,995,359.30            5.68 

(ข)  ตราสารท่ีธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ

เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํา้ประกนั  

  

(ค)  ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดบั investment grade เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง 

ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํา้ประกนั  

- - 

(ง)  ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบัท่ีตํา่กวา่ investment 

grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํา้ประกนั  

- - 

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

 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี ้เงนิฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุนที่กองทนุลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

ประเภท ผู้ออก ผู้คํา้ประกัน/ 

ผู้รับรอง/ 

ผู้สลักหลงั 

วันครบอายุ อันดับความ 

น่าเชื่อถือ 

 

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่าตาม 

ราคาตลาด 

(บาท) 

พันธบตัร        

CB21610A  ธนาคารแห่งประเทศไทย  10 มิ.ย. 64  2,000,000.0000 1,999,768.25 

CB21701B ธนาคารแห่งประเทศไทย  1 ก.ค. 64  5,000,000.0000 4,998,746.89 

CB21708B ธนาคารแห่งประเทศไทย  8 ก.ค. 64  5,000,000.0000 4,998,606.55 

CB21715A ธนาคารแห่งประเทศไทย  15 ก.ค. 64  5,000,000.0000 4,998,237.61 

เงนิฝากในธนาคาร

พาณิชย์ 

 

 

  

 

  

 
 

CITI-SAVING-THB 

 

ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ 

กรุงเทพฯ (บ/ช เพ่ือการ

ดําเนินงาน) 

    

 

12,778,324.28  

รวม 29,773,683.58 
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ผลการดาํเนินงานย้อนหลัง (%)                                                                            ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

ผลการดาํเนินงานและดชันีชีว้ดัย้อนหลังตามปีปฏิทนิ 

 

 

 

 

 

*หมายเหต:ุ แสดงผลการดําเนินงานตัง้แต่ต้นปีถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

31/05/2564 มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทนุ (บาท) มูลค่าหน่วยลงทนุ (บาท) 

MS-CHINA VALUE 299,357,274.56 22.1484 
  

ชื่อกองทนุ /  

เกณฑ์มาตรฐาน  

%ตามช่วงเวลา %ต่อปี 

ตัง้แต่ 

ต้นปี 
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 

ตัง้แต่จัดตัง้

กองทุน 

(1 มิ.ย. 50) 
MS-CHINA VALUE 8.12 -5.19 10.82 43.82 9.70 14.77 7.18 5.85 

เกณฑ์มาตรฐาน* 7.63 0.64 9.90 37.38 7.24 12.56 8.26 7.20 

Standard Deviation  

ของกองทนุ 
23.38 21.31 22.29 22.52 21.60 19.12 18.91 20.76 

Standard Deviation 

ของเกณฑ์มาตรฐาน 
21.71 20.51 20.69 20.29 19.66 17.49 17.12 20.90 

 

Maximum Drawdown^     MS-CHINA VALUE 

ผลขาดทนุสงูสดุท่ีเกดิขึน้จริง 5 ปี -21.99% 

^แสดงผลขาดทนุสะสมสงูสดุท่ีเกิดจากการลงทนุของกองทนุย้อนหลงั    

ที่มา :  Morningstar   

หมายเหต:ุ การนําเสนอผลการดาํเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงในช่วงเวลาตํ่ากวา่ 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอตัราเฉล่ียต่อปี (Annualized Return) 

*FTSE All-Wld Greater China Index/ MSCI Zhong Hua Index (MSCI Zhong Hua Index จั ด ทํ า ขึ ้น โด ย  Morgan Stanley Capital 
International Inc. เป็นดชันีรวมท่ีประกอบด้วย MSCI China Index และ MSCI Hong Kong Index โดยอยู่ในกลุ่มหลกัทรัพย์ขนาดใหญ่และ
ขนาดกลางของจนี (ได้แก่ B Shares, H shares, Red Chips, P Chips และหุ้นท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ) รวมถึงหลกัทรัพย์ในฮ่องกง ปรับ
ด้วยอตัราแลกเปล่ียนและแสดงข้อมลูดงักล่าวเป็นสกลุบาท) 

เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคม 
บริษัทจดัการลงทนุ 

การลงทุนในกองทนุรวมที่ลงทนุในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงอาจทําให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ํากว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกได้/ ผลการดําเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยนัถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต/ โปรดทําความเข้าใจลกัษณะสินคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสินใจลงทนุ 
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คําเตอืน/ข้อแนะนํา 

• การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสํานกังานได้รับรองถึงความถูกต้อง
ของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมหรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวล ูเอฟ
ไอเอฟ ทัง้นี ้ผลการดําเนินงานของกองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวล ูเอฟไอเอฟ ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการ
ดําเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จํากดั 

• ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมลูเพ่ิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

• บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด ลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถขอดขู้อมลูการลงทนุดงักล่าวได้ท่ีบริษัทจดัการหรือสํานกังาน ก.ล.ต. 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมลูท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง ได้ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนกังานลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ีสมาคม
บริษัทจดัการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะสามารถกํากับและดแูล
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีทําการของบริษัทจดัการหรือโดยผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ www.manulife-asset.co.th และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีได้รับการแต่งตัง้จากบริษัท
จดัการ 

• ผู้ลงทุนท่ีมีถิ่นท่ีอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด กฎระเบียบและภาษีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการลงทนุใน
หน่วยลงทนุของกองทนุเอง 

• หนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญันี ้เป็นเพียงการสรุปใจความสําคญัของหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการเพ่ือความกระชบัและเข้าใจ
งา่ยเท่านัน้ ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญันี ้ประกอบกับหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการด้วย ทัง้นี ้ในการ
บริหารจดัการกองทุน บริษัทจดัการจะยึดรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนท่ีได้รับการอนุมัติจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เท่านัน้ 

• บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมลู เอกสาร หลักฐาน
เพ่ิมเติมจากผู้ สนใจสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ลงทุนตามคําจํากัดความของ
กฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอํานาจกําหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทนุในกองทนุไปแล้ว ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติหรือการ
ตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอํานาจ ทัง้นี ้บริษัทจดัการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องทํา
ความรู้จัดตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้สนใจสั่งซือ้
หน่วยลงทุน หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการ
พิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษัทจดัการและหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจําเป็นต้องดําเนินการ
ตามกฎหมายครอบคลมุทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การทําธุรกรรมของลกูค้าเดิม และการทบทวนข้อมลูลกูค้าให้เป็นปัจจบุนัเป็น
ระยะๆ รวมทัง้การดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอํานาจกําหนดแนวทาง 

 
รวบรวมขึน้โดยใช้ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

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

กองทุนหลกั (Master Fund) :  

Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund (Share Class AA)* เป็นกองทุนรวมต่างประเทศ ท่ีได้รับอนุมัติจดทะเบียนจัดตัง้ขึน้ใน

ประเทศลกัเซมเบิร์ก และบริหารจดัการโดย Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited 

ลักษณะที่สําคัญของกองทนุหลัก :  

ชื่อ:  Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund (Share Class AA)* 

ประเภท: กองทนุเปิด 

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน: กองทุนมีเป้าหมายท่ีจะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยพอร์ตการลงทุนจะยึดหลักการ

กระจายการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนและ

หลักทรัพย์ท่ีอ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ/

หรือตลาดหลกัทรัพย์ GEM (Growth Enterprise Market) และ/หรือบริษัทท่ีไม่ได้จดัตัง้หรือ

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ใดตลาดหลกัทรัพย์หน่ึงในฮ่องกง ซึ่งอาจเป็นบริษัทท่ีจดัตัง้

หรือจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีอยู่ในเขตอํานาจอ่ืนก็ได้ แต่มีผลประโยชน์ทาง

ธุรกิจท่ีสําคัญในฮ่องกง และ/หรือได้รับสดัส่วนของรายได้ท่ีสําคัญจากการดําเนินธุรกิจใน

ฮ่องกง โดยตราสารทุนและหลักทรัพย์ท่ีอ้างอิงกับตราสารทุนนัน้รวมถึงหุ้ นสามัญ หุ้ น

บริุมสิทธิและใบสําคญัแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง 

กองทุนจะลงทุนเป็นไปตามวตัถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายและ

กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้อาจจะลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึงหรือกลุ่มอุตสาหกรรม 

(sector) ใดกลุ่มอุตสาหกรรมหน่ึงและในหลักทรัพย์ของผู้ ออกท่ีมีขนาดมูลค่าตามราคา

ตลาดเท่าใดก็ได้โดยไม่จาํกดัสดัส่วนของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ  โดยอาจจะลงทนุในสกลุเงนิใด

ก็ได้ นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทนุมากกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิในหลกัทรัพย์

ของผู้ออกท่ีอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและฮ่องกง และหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีมีขนาด

กลางและขนาดเล็กด้วยเช่นกนั 

กองทุนอาจลงทุนตรงในหุ้นจีน A-Shares ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (SSE) 

หรือเสินเจิน้ผ่านโครงการเชื่อมโยงตลาดเซี่ยงไฮ้-ฮ่องกง (Shanghai-Hong Kong Stock 

Connect) หรือเสินเจิน้-ฮ่องกง (Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) (โดยรวมเรียกว่า 

“Stock Connect”) โดยกองทุนจะลงทุนในสดัส่วนไม่เกิน 30% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ

กองทนุในหุ้นจีน A-Shares 

กองทนุอาจลงทนุไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิในหน่วยลงทนุ CIS อ่ืนก็ได้ ทัง้นี ้

กองทุนจะไม่ลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ท่ีออกหรือ

รับประกันโดยภาครัฐใดภาครัฐหน่ึง (รวมถึงรัฐบาลท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐบาล

ท้องถิ่น) ซึ่งมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับท่ีสามารถลงทุนได้ (เช่น ตํ่ากว่า

อนัดบั Baa3 ของ Moody’s หรือ BBB- ของ S&P หรือ Fitch) 

วันเร่ิมโครงการ: 20 ธันวาคม 2539 

อายุโครงการ: ไม่กําหนด 

มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก:* 1,000 ฮ่องกงดอลล่าร์ 

มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป:* 100 ฮ่องกงดอลล่าร์ 

มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งขายคืน:   ไม่ม ี
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ราคาที่ตราไว้ต่อหน่วย: 1 เหรียญสหรัฐฯ 

ขนาดกองทนุ 412.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พ.ค. 64) 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิต่อหน่วย 2.2232 เหรียญสหรัฐฯ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พ.ค. 64) 

วันและเวลาที่เสนอขายและรับซือ้คนื
หน่วยลงทุน:       

ทกุวนัทําการ ภายในเวลา 13.00 น. ของประเทศลกัเซมเบิร์ก  

ผู้จัดการกองทุน: Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited 

ผู้จัดจาํหน่ายทั่วไป: Manulife Investment Management International Holdings Limited  

ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้ปฏิบตัิการด้าน
กองทุน นายทะเบียนกองทุน 
ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทนุ 
ตัวแทนการโอนหน่วยลงทนุ และ
ตัวแทนการชําระเงนิ: 

Citibank Europe plc. (Luxembourg Branch) 

 

ผู้สอบบัญชีกองทุน: PricewaterhouseCoopers Société Coopérative 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก: 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
(Initial Sales Charge):* 

ไม่เกิน 5% ของราคาซือ้หน่วยลงทนุ 

(กองทุนหลกัจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการซือ้หน่วยลงทุนให้กับกองทุนเปิด 
แมนไูลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวล ูเอฟไอเอฟ) 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
(Redemption Charge):* 

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
(Switching Charge):  

ไม่เกิน 1% ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee):* 1.50% ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 

ค่าธรรมเนียมผลการดาํเนินงาน (Performance Fee): ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian): ประมาณ 0.003% ถึง 0.40% ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขอ่ืนๆ 1 

ค่าธรรมเนียมผู้ปฏิบัตกิารด้านกองทนุ นายทะเบียน
กองทุนและตัวแทนการชําระเงนิ (Administrator, 
Registrar, Listing Agent, Paying Agent and Transfer 
Agent):  

ไม่เกิน 0.5% ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเงื่อนไขอ่ืนๆ 2 

 

ค่าธรรมเนียมการปรับมูลค่าหน่วยลงทนุ (Swing 
Pricing) 

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

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Other Expenses): ขึน้กบัเงื่อนไขต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 4 
 

แหล่งข้อมูล : อ้างอิงข้อมลูใน Prospectus ของ Manulife Global Fund 

*หมายเหตุ: เน่ืองจากกองทุนหลกัมีการควบรวม share class A (USD) เข้ากับ AA (USD) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

และประหยดัต้นทุนของแต่ละ share class (economies of scale) โดยการเปล่ียน share class ดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบาย

การลงทุนและการลงทุนในหลกัทรัพย์ของกองทนุหลกัในปัจจบุนั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 24 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป นอกจากนี ้
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กองทนุหลกัยงัได้มีการปรับปรุงหนงัสือชีช้วน โดยลดมลูค่าขัน้ตํ่าการสัง่ซือ้ครัง้แรก มลูค่าขัน้ตํ่าการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป และค่าธรรมเนียมการ

จดัการของ share class AA โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 เป็นต้นไป 
 

ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไข

เพ่ิมเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกองทุนหลกัโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และจะแจ้งให้ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

________________________________ 

1 
กองทุนหลกัจะจ่ายค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินโดยคํานวณอ้างอิงกบัทรัพย์สินสุทธิทัง้หมดของกองทนุหลกั ณ วนัท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละวันและจะจ่ายในแต่ละเดือน ผู้รับ

ฝากทรัพย์สินและกองทุนหลักจะตกลงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นครัง้คราวตามแต่อตัราของตลาดในประเทศลักเซมเบิร์ก นอกจากนี ้ยังมีค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือและ

เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สิน ซึ่งกองทุนหลักมีหน้าท่ีผูกพันค่าใช้จ่ายตามสมควรท่ีเกิดขึน้จากผู้ รับฝากทรัพย์สินหรือธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืน ๆ ท่ี

เกี่ยวเน่ืองกบัการเก็บรักษาทรพัย์สินของกองทนุ ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพยสิ์นโดยปกติจะรวมถึงค่าธรรมเนียมในการเกบ็รักษาทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมในการดําเนินการ

ธุรกรรมบางประการของธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในส่วนนีท่ี้จะจ่ายให้กบัผู้รับ

ฝากทรัพย์สินในแต่ละรอบปีบญัชีนัน้จะเปิดเผยในรายงานประจําปีของกองทนุหลกั 

ผู้รับฝากทรัพย์สินจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้แทนท่ีได้รับการแต่งตัง้ในเขตภมูิภาคอ่ืนๆ  

ทัง้นี ้กองทนุหลกัได้แต่งตัง้ Citibank Europe plc (สาขาประเทศลกัเซมเบิร์ก) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้รับฝากทรัพย์สิน ฉบบัวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึง่

มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 16 ธันวาคม 2548) โดยผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนหลกัจะเป็นผู้ถือเงินสด หลกัทรัพย์ และทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของกองทุนหลกัในนามของกองทุนหลกั 

ทัง้นี ้ผู้รับฝากทรัพย์สินโดยการอนุมัติของกองทุนหลกัอาจแต่งตัง้ธนาคารและสถาบนัการเงินแห่งอ่ืน ๆ ให้ถือสินทรัพย์ของกองทุนหลกัแทนตนเองได้ อน่ึง ผู้รับฝากทรัพย์สิน

เป็นบริษัทย่อย (subsidiary) ของ Citigroup Inc. 

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินอาจมีอตัราแตกต่างกนั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัตลาดท่ีสินทรัพย์ของกองทนุหลกัถูกนําไปลงทุนและรักษาไว้ ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วจะมีอัตราตัง้แต่ 0.003 % 

ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุท่ีกองทนุหลกัมีอยู่ในตลาดท่ีพฒันาแล้ว (developed market) ถึง 0.40 % ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนท่ีกองทนุหลกัมีอยู่ในตลาด

เกิดใหม่ (emerging market) ทัง้นี ้อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมในการดําเนินการธุรกรรมบางประการ (transaction charges) ค่าใช้จ่ายตามสมควร 

(reasonable disbursement) และค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket)  

ค่าธรรมเนียมการชําระเงินหรือส่งมอบในแต่ละธุรกรรม (settlement charges) คิดโดยคํานวณจากธุรกรรมแต่ละธุรกรรมเป็นคราว ๆ ไป ซึ่งอาจจะแตกต่างกนั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับ

ประเทศท่ีหลกัทรัพย์นัน้ถกูส่งมอบหรือมีการชําระหนี ้โดยค่าธรรมเนียมดงักล่าวนี ้จะมีอตัราตัง้แต่ 6 ดอลล่าร์สหรัฐต่อธุรกรรมในตลาดท่ีพฒันาแล้ว (developed market) ถึง 

130 ดอลล่าร์สหรัฐต่อธุรกรรมในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) 

2 
กองทนุหลกัจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับตวัแทนการชําระเงินในอัตราท่ีตกลงกนัระหว่างคู่สญัญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ท่ีเกิดขึน้ในการดําเนินงานใน

หน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาตามสมควร 

รายละเอียดเกี่ยวกบัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ปฏิบติัการด้านกองทุน นายทะเบียนกองทุน ตวัแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตวัแทนการชําระเงินและตวัแทนการโอน

หน่วยลงทนุเป็นไปตามท่ีปรากฎด้านล่างนี ้ 

ภายใต้สญัญาบริการบริหารกองทุนหลกั ฉบบัวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 16 ธันวาคม 2548) กองทุนหลกัแต่งตัง้ Citibank Europe plc (สาขา

ประเทศลกัเซมเบิร์ก) เป็นผู้ปฏิบติัการด้านกองทุน นายทะเบียนกองทนุ ตวัแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตวัแทนการชําระเงินและตวัแทนการโอนหน่วยลงทนุของกองทุนหลกั 

โดย Citibank Europe plc (สาขาประเทศลกัเซมเบิร์ก) เป็นผู้ ดําเนินการจอง การรับซือ้คืน การสบัเปล่ียน และการโอนหน่วยลงทุน รวมถึง ลงทะเบียนธุรกรรมดงักล่าวในสมุด

ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั  

นอกจากนี ้Citibank Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิร์ก) ยังให้บริการกองทุนหลักในการดําเนินการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการเก็บรักษาบัญชีของกองทุน การคํานวณมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของแต่ละกองทนุ ณ วนัคํานวณ (valuation date) จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ การเตรียม

และแจกจ่ายรายงานผู้ถือหน่วยลงทนุและการให้บริการเกี่ยวกบัการบริหารกองทนุหลกัอ่ืน ๆ  

กองทนุหลกัจะจ่ายค่าธรรมเนียมสําหรับการบริการบริหารดงักล่าวท่ีอตัราตลาด (commercial rate) ซึง่คู่สญัญาจะตกลงกําหนดเป็นคราว ๆ บวกด้วยค่าใช้จ่ายตามจริง (out-

of-pocket) ตามสมควร โดยค่าธรรมเนียมสูงสดุสําหรับการบริการเหล่านีเ้ท่ากับ 0.5 % ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหลกั ซึง่อตัรานีไ้ม่รวมค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-

pocket) ตามสมควร 

3
 นโยบายการปรับมลูค่าหน่วยลงทนุ (Swing Pricing Policy) 

เพื่อบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทนุย่อย โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทนุเดิมของกองทนุย่อยในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์มีมลูค่าเงินลงทนุสทุธิเข้าหรือ

ออกอย่างมีนัยสําคญั บริษัทอาจมีการปรับปรุงการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนย่อยใดๆ ในแต่ละวันทําการตามนโยบาย Swing Price ตัง้แต่วันท่ี 18 

มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึง่จะกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนฉบบัแก้ไข ดงัต่อไปนี ้



 

กองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ หน้า 30 

"บริษัทอาจจําเป็นต้องใช้เคร่ืองมือในการรองรับมูลค่าเงินลงทุนสุทธิไหลเข้าหรือไหลออกอย่างมีนัยสําคัญอันเป็นผลมาจากการท่ีผู้ลงทุนทํารายการซือ้ ขายคืน และ/หรือ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมากจนส่งผลให้มีต้นทุนการทําธุรกรรมท่ีสูงขึน้จากการซือ้ขายทรัพย์สินในพอร์ตการลงทุนของกองทุนย่อย ด้วยเหตุนี ้กองทนุย่อยจึงอาจมี

การลดลงของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย (“Dilution”) ดงันัน้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการปรับลดลงดงักล่าวและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุเดิมท่ีอยู่

ในกองทุน บริษัทจะนํานโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน  ("Swing Pricing Policy”) มาเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการประเมินมูลค่ารายวนั  (Daily Valuation Policy) โดย

นโยบาย Swing Price ดงักล่าวจะนํามาใช้กบักองทนุย่อยทกุกองทนุ 

หากในวนัทําการใด ผลรวมสทุธิจากการทํารายการของผู้ลงทนุในกองทนุย่อยเกินกว่าระดบัท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า โดยคํานวณจากเปอร์เซ็นต์ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ

ย่อยท่ีเกี่ยวข้องหรือจากจํานวนเงินในฐานสกุลเงิน (base currency) ของกองทุนย่อยท่ีเกี่ยวข้อง (ตามท่ีคณะกรรมการหรือผู้มีอํานาจท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

กําหนดและทบทวนเป็นครัง้คราว) โดยมลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของกองทนุย่อยอาจมีการปรับขึน้หรือลงเพื่อสะท้อนต้นทนุ (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซือ้

ขายและประมาณการส่วนต่างของราคาซือ้/ ขายคืน) จากมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิและมูลค่าเงินลงทุนไหลออกสุทธิตามลําดับ ("การปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุน" 

[“Adjustment”]) หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์สงูสดุต่อผู้ลงทนุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดงันี ้

(1)   ผลรวมสทุธิจากการทํารายการของผู้ลงทนุในกองทนุย่อยท่ีเกี่ยวข้องจะถกูกําหนดโดยบริษัทตามข้อมลูล่าสดุท่ีมีอยู ่ณ เวลาท่ีทําการคํานวณ NAV 

(2)  มลูค่าของการปรับปรุงฯ (Adjustment) ขึน้อยู่กบัต้นทนุการซือ้ขายในอดีตและสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีถือครองโดยกองทนุย่อยท่ีเกี่ยวข้องนัน้ๆ 

(3)  มลูค่าของการปรับปรุงฯ สําหรับกองทุนย่อยแต่ละกองทุนจะได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละสองครัง้เพื่อสะท้อนถึงต้นทุนประมาณการของการซือ้ขายทรัพย์สินท่ีถือ

ครองโดยกองทนุย่อยท่ีเกี่ยวข้องและสภาวะตลาดในขณะนัน้ โดยขัน้ตอนในการประมาณการสําหรับมูลค่าของการปรับปรุงฯ จะคํานึงถึงปัจจยัหลกัต่างๆ ท่ีทําให้เกิด

ต้นทนุในการซือ้ขาย (เช่น ส่วนต่างราคาเสนอซือ้/ขาย (bid/ask spreads) ภาษีหรืออากรท่ีเกี่ยวข้องกบัการทําธุรกรรม ค่าธรรมเนียมนายหน้า (brokerage fees) เป็น

ต้น) การปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนดงักล่าวนีอ้าจแตกต่างกันไปในแต่ละกองทุนย่อย โดยจะไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเดิม (NAV per Share) 

(“อตัราสงูสดุในการปรับปรุงมลูค่าหน่วยลงทนุ”) ในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ กรรมการอาจพิจารณาเพิ่มอตัราสงูสดุในการปรับปรุงมลูค่าหน่วยลงทนุจากท่ีระบไุว้

ข้างต้นเป็นการชัว่คราวเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุและผู้ลงทนุทราบล่วงหน้า ทัง้นี ้มลูค่าของการปรับปรุงฯ จะถูก

กําหนดขึน้โดยคณะกรรมการหรือผู้มีอํานาจท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

(4)  มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ (Share Class) ของกองทนุย่อยจะถกูคํานวณแยกต่างหากจากกนั แต่การปรับปรุงฯ ใดๆ ในรูปของเปอร์เซ็นต์

จะมีผลต่อมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุของกองทนุย่อยเหมือนกนั 

(5)  อตัราค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีอิงกับผลการดําเนินงาน (Performance fee) และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีคิดจากมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV-based fee) จะคํานวณตาม

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย (NAV per Share) ก่อนการปรับปรุงมลูค่าหน่วยลงทนุใดๆ" 

จากผลของการใช้นโยบาย Swing Price นี ้กองทนุย่อยจะต้องอยู่ภายใต้ความเส่ียงของนโยบายการปรับมลูค่าหน่วยลงทนุ  (Swing Pricing Risk) ซึง่สรุปได้ดงันี ้: 

 ขนาดของผลกระทบจากการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจะถูกกําหนดโดยต้นทุนประมาณการของทรัพย์สินท่ีซือ้ขายแต่ละประเภทท่ีถือครองโดยกองทุนย่อยท่ี

เกี่ยวข้องและสภาวะตลาดในขณะนัน้ โดยมลูค่าของการปรับปรุงฯ นีส้ะท้อนถึงต้นทนุการซือ้ขายโดยประมาณของกองทนุย่อยท่ีถกูกําหนดโดยต้นทนุการซือ้ขาย

ในอดีตและสภาวะตลาดซึง่อาจไม่ใช่ต้นทนุการซือ้ขายท่ีเกิดขึน้จริง 

 การเคล่ือนไหวของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ในส่วนของกองทนุย่อยอาจไม่สะท้อนถงึผลการดําเนินงานของพอร์ตการลงทุนท่ีแท้จริงอันเป็นผลมาจากการใช้

นโยบาย Swing Price  โดยปกติ การปรับปรุงมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีเกิดจากนโยบาย Swing Price จะทําให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย (NAV per Share) เพิ่มขึน้

เมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสทุธิจํานวนมากไหลเข้ากองทนุย่อยและมูลค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยจะลดลงเมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสทุธิไหลออกจํานวนมาก ซึ่งการปรับปรุงฯ 

เดียวกันนีจ้ะถูกนํามาใช้กับทุกชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนย่อย ดงันัน้ ผู้ลงทุนท่ีทําธุรกรรมทัง้หมดในกองทุนย่อยไม่ว่าจะทํารายการซือ้หรือขายคืนจะได้รับ

ผลกระทบจากการปรับปรุงฯ ดงักล่าว 

 เน่ืองด้วยการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจากนโยบาย Swing Price เกี่ยวข้องกับการไหลเข้าและการไหลออกของเงินจากกองทุนย่อยจึงไม่สามารถคาดการณ์

แน่นอนได้ว่าจะเกดิการปรับลดในช่วงเวลาใดในอนาคต ดงันัน้ จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยําเช่นกนัว่าบริษัทจะมีความจําเป็นท่ีต้องใช้นโยบาย Swing 

Price มากน้อยเพียงใด 

4  กองทุนหลักจะจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึน้และเกี่ยวเน่ืองกับการดําเนินการของกองทุนหลัก รวมถึงค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมายและท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารหนังสือชีช้วนฉบบัปัจจุบนัของกองทุนหลกั และเอกสารหนังสือชีช้วนอ่ืนใดภายหลงั ตลอดจน ค่าใช้จ่ายท่ี

เกี่ยวข้องกบัการตีพมิพ ์และแจกจ่ายเอกสารรายงานประจําปี และรายงานผลการดําเนินการรอบหกเดือน นอกจากนี ้กองทนุหลกัจะรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายนายหน้า ค่า

ภาษี และค่าธรรมเนียมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการหรือผู้บริหารกองทุนหลกับางท่านและค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ท่ีเกิดขึน้ใน

การดําเนินงานในหน้าท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ทัง้นี ้กองทุนหลกัจะไม่มีหน้าท่ีในการรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการขายหรือ

ตวัแทนการตลาดและกองทนุหลกัจะไม่มีสิทธิท่ีจะได้รับค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการขายหรือตวัแทนการตลาดไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 
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ข้อมูลการลงทนุของกองทุนหลัก                                                                           
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“การลงทนุในกองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงอาจทําให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ํากว่าเงินลงทุน

เร่ิมแรกได ้ ผลการดําเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยนัถึง

ผลการดําเนินงานในอนาคต” 
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คําจาํกดัความ :  
 

 

โครงการ  หมายถึง  โครงการจดัการกองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวล ูเอฟไอเอฟ 

กองทุน หมายถึง กองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวล ูเอฟไอเอฟ  

กองทุนรวมต่างประเทศ หมายถึง กองทนุรวมท่ีมีการจดทะเบียนจดัตัง้และจดัการอยู่ในต่างประเทศ 

กองทุนหลัก หมายถึง กองทนุรวมต่างประเทศท่ีกองทนุนําเงินลงทนุส่วนใหญ่ไปลงทนุ  

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวล ูเอฟไอเอฟ 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จํากดั  

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

ผู้แนะนําการลงทุน หมายถึง บคุคลธรรมดาท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยการติดต่อ การชักชวน การให้คําแนะนํา 

หรือวางแผนการลงทุนให้ผู้ลงทุนเพ่ือการซือ้ขายหรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือ

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้

คืนหน่วยลงทุน 

หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขายหรือรับซือ้คืน

หน่วยลงทนุแล้วแต่กรณีของกองทนุรวม  

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดเมื่อสิน้วันทําการท่ีคํานวณ โดยคํานวณตามหลักสากล เป็นตัวเลข

ทศนิยม 5 ตําแหน่งและตดัตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

มูลค่าหน่วยลงทนุที่ใช้คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทนุ 

หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้และปัดทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้  

ราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ บวกด้วยค่าธรรมเนียมการ

ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วันทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน หกัด้วยค่าธรรมเนียม

การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

วงเงนิลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนท่ีได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้นําไปลงทนุยงัต่างประเทศ  

วันทาํการ หมายถึง วนัเปิดทําการตามปกติของบริษัทจดัการหรือธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

วันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน หมายถึง วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ

จดัการกองทนุรวม 

วันทาํการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ

จดัการกองทนุรวม  
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คําเสนอซือ้ หมายถึง คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ ทําคําเสนอซือ้ต้องปฏิบตัิตาม

ประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือ

ครอบงํากิจการ  

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องโดยแก้ไข
ราคาย้อนหลงัตัง้แต่วนัท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องจนถึงปัจจบุนั  

การชดเชยราคา หมายถึง การเพ่ิมหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีมีราคา
หน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่มีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วย
ลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องแทนการเพ่ิมหรือลดจํานวน
หน่วยลงทนุ 

เงนิสํารอง หมายถึง จํานวนเงินท่ีตัง้สํารองเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สินท่ีได้จากการรับ
ชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน ๆ  

บัญชีกองทุน หมายถึง บญัชีกองทนุเปิดท่ีบนัทึกจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

สิทธิเรียกร้อง หมายถึง สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่า
ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน  

กิจการ หมายถึง บริษัทจดทะเบียน บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซือ้ขายในศูนย์ซือ้ขายหลักทรัพย์ หรือ
บริษัทมหาชนจํากดั  

สถาบันการเงนิ หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน  

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ  

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ส่งหนงัสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด
ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

บริษัทประกันชีวิต หมายถึง บริษัทประกันชีวิตท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบการประกนัภยัประเภทประกนัชีวิต
ในประเทศไทยตามความในกฎหมายว่าด้วยการประกอบการประกนัภยั  

กรมธรรม์ประกันชีวิต  

 

หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีได้รับการอนุมตัิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

กรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วย
ลงทนุ 

หมายถึง กรมธรรม์ประกนัชีวิตท่ีให้ผลตอบแทนอ้างอิงกบัผลการดําเนินงานของกองทนุ  

 

ผู้ลงทุนที่ซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

หมายถึง ผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับผลดําเนินงานของ
กองทนุ  
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คําอธิบายศัพท์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภท
ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 

 

“กลุ่มกจิการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกําหนดให้จดัทํางบ
การเงินรวม 

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลกัษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม 
(collective investment scheme) ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท 
ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใดแต่ไม่รวมถึงกองทนุ property กองทนุ infra กองทนุ private equity 
ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

“การลดความเสี่ยง” การลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สญัญาใน derivatives 
ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
1. ไม่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)  
2. มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง  
3. เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียงเฉพาะของทรัพย์สินท่ีต้องการลดความ
เส่ียง  
4. สามารถลดความเส่ียงได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

“เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก” ทรัพย์สินดงันี ้ 
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัเงินฝาก  
2. สลากออมทรัพย์ท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  
3. สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน 

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้ 
1. ตัว๋เงินคลงั  
2. พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัร ธปท.  
3. พนัธบตัร B/E P/N ศกุูก หรือหุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุฟืน้ฟูเป็นผู้มีภาระ
ผกูพนั 

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารท่ีมี รูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยท่ี รัฐบาลต่างประเทศ 
กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ เป็นผู้ ออกหรือผู้ คํา้ประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนัน้ 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนญุาตให้ทําการซือ้ขายได้ใน 
SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกับการจดัทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตาม
งบการเงินรวมท่ีมีการจดัทําและเปิดเผยล่าสดุ ทัง้นี ้หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณา
ตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ีปรากฎในบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้นล่าสดุ 

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตาม
งบการเงินท่ีมีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทัง้นี ้หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณา
ตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ีปรากฎในบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้นล่าสดุ 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกําหนดให้เป็นหลักทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนด
ประเภทหลกัทรัพย์เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ ท่ีมีภาระผูกพันในการชําระหนีต้ามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ ออก ผู้ สั่งจ่าย         
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํา้ประกนั แล้วแต่กรณี 
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“หน่วย CIS” หน่วยของกองทนุอย่างใดอยา่งหน่ึงดงันี ้ 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีอยู่ภายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุท่ี
มิใชร่ายย่อย กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล  

2. หน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่าง
หน่ึงดงันี ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  
2. ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือ
ธุรกรรมในตลาดทนุ  
3. foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสัน้” หุ้นกู้ ท่ีมีกําหนดเวลาชําระหนีไ้ม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัท่ีออกหุ้นกู้ 

“CIS operator” บคุคลดงันี ้
(1)   บริษัทจดัการตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ 
(2)   ผู้ ทําหน้าท่ีบริหารจดัการกองทนุ CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อตัราส่วนการลงทนุท่ีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทนุ 

“counterparty limit” อตัราส่วนการลงทนุท่ีคู่สญัญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือท่ีจัดทําโดย  Credit Rating Agency ซึ่งเป็นการประเมิน
ความสามารถในการชําระหนีต้ามตราสารหรือสญัญา 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่ นํ า้ โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ 
ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยนูนาน) 

“group limit” อตัราส่วนการลงทนุท่ีคํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอตัราส่วนการลงทุนในแต่ละ
บริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกนั 

“guarantor rating” อนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้
คํา้ประกนั 

“international scale” มาตรฐานการจดัทํา credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“national scale” มาตรฐานการจดัทํา credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“issue rating” อนัดบัความน่าเชื่อถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา 

“net exposure” มลูค่าการลงทนุสทุธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทนุโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุน
ในตราสารหรือสญัญาท่ีให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุน
มีความเส่ียงในทรัพย์สินนัน้ 

“OTC derivatives” derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives 

“regulated market” ศนูย์กลางท่ีจดัช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้ ค้าเพ่ือให้เกิดการเจรจาต่อรองซือ้ขายตรา
สารระหว่างกันได้ รวมทัง้ให้ข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดงักล่าว
อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีกํากับดูแลด้าน
หลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัหลกัทรัพย์ 

“underlying” สินค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง 
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โครงการจัดการ “กองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวล ูเอฟไอเอฟ” 

ชื่อบริษทัจัดการ  :  บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุแมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ที่อยู่บริษทัจัดการ  : 1788 ชัน้ 18 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่

  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

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

1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1  ชื่อโครงการจดัการ (ไทย)  :  กองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวล ูเอฟไอเอฟ  

1.2  ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Manulife Strength-China Value Foreign Investment Fund  

1.3  ชื่อย่อ  :  MS-CHINA VALUE  

1.4  ประเภทโครงการ  :  กองทนุเปิด  

1.5  ประเภทการขาย  :  ขายหลายครัง้  

1.6  การกําหนดอายโุครงการ  :  ไม่กําหนด  

1.7  อายโุครงการ  :   ปี- เดือน -วนั 

1.8  อายโุครงการถึงวนัท่ี (กรณีกําหนดอายเุป็นช่วงเวลา) : 

1.9  เงื่อนไข (อายโุครงการ)  : 

ในกรณีดงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาให้โครงการสิน้สดุลง หรือเข้าข่ายเลิกโครงการ โดยไม่ต้องขอมติจาก 
ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะดําเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคญั   

1.  กองทนุรวมมีจํานวนเงนิท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุ  

2.  เมื่อมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกบัวงเงินรับอนญุาตให้นําเงินไปลงทนุยงัต่างประเทศ  

3.  ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือมีเหตุให้เชื่อ
ได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

1.10  ลกัษณะโครงการ  :  กองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป  

1.11  ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในประเทศ 

2.  จาํนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอ

ขาย :  

2.1  จํานวนเงินทนุของโครงการ  :  2,000 ล้านบาท 

2.2  เงื่อนไข (จํานวนเงินทนุของโครงการ)  : 

ในระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินกว่าจํานวนเงินทุน
ของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิขอวงเงินเพ่ิมเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่งประเทศ
ไทย หรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืนใด และดําเนินการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยไม่ต้องขอมติให้ความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการดงักล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เป็นสําคญั 

  

http://www.manulife-asset.co.th/
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2.3  มลูค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย  :  10 บาท  

2.4  จํานวนหน่วยลงทนุ  :  200,000,000 หน่วย 

2.5  ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก  :  10 บาท  

2.6  มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก  :  10,000 บาท  

2.7  มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป  :  ไม่กําหนด  

2.8  มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคืน  :  ไม่กําหนด 

2.9  จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคืน  :  ไม่กําหนด 

2.10  มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ตํ่า  :  ไม่กําหนด 

2.11  จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ตํ่า  :  ไม่กําหนด  

2.12  รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลดมูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป 

มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสั่งขายคืนและจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน

บัญชีขัน้ตํ่าได้ โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ

หรือสถานท่ีติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ

พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนใน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  

3.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เป็นการระดมเงินลงทุนจากผู้ ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและ/หรือสถาบันทั่วไปทัง้ภายในประเทศและ

ต่างประเทศไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศภายใต้นโยบายท่ีกําหนดไว้ เพ่ือแสวงหาโอกาสทํา

กําไรจากการลงทนุท่ีมากกว่าการลงทนุในประเทศ  

3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน  :  ตราสารทนุ 

3.3 ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :   กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) :   Manulife Global Fund – Dragon Growth Fund 

กองทุนหลักจดทะเบียนซือ้ขายในประเทศ  :  ลกัเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) 

3.4    ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ : กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเส่ียง

ต่างประเทศ 

3.5    นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) : 

ในการจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทุนรวม

ได้ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง้นีก้ารกู้ยืมเงินหรือทํา

ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนจะทําเพ่ือบริหารสภาพคล่องของกองทนุรวม และเงินท่ีได้จากการกู้ยืมเงินหรือ

ทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 

3.6     การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทนุ  

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า : เพ่ือการลดความเส่ียง (Hedging)  
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3.7     การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทนุ  

3.8     กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อ่ืนๆ  

1.   กองทุนเปิด แมนไูลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวล ูเอฟไอเอฟ  มุง่หวงัให้ผลการดําเนินงานเคล่ือนไหวตามกองทุน

หลกั (passive management)  

2. Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund (กองทนุหลกั) มกีลยทุธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก 

(active management) 

3.9     ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) : 

ตัวชี ว้ัดท่ีใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน คือดัชนี MSCI Zhong Hua Index อันเป็นตัวชี ว้ัด 

(benchmark) ท่ีกองทุนหลักใช้ในการวัดผลการดําเนินงานในปัจจุบัน ซึ่งเป็นดัชนีท่ีจัดทําโดย MSCI โดย

ปรับเทียบเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่ง

อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง

ชดัเจนถึงวนัท่ีมีการเปล่ียนตัวชีว้ัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวชีว้ดัดังกล่าวผ่านการลง

ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัท

จดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการ

ดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือเปล่ียนแปลงตามกองทุนหลกั และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตัวชีว้ดัในการใช้

เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตวัดัชนีของตัวชีว้ดัไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัท

บริษัทจดัการจะแจ้งเปล่ียนแปลงดังกล่าวผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท

จดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสินใจลงทนุได้ 

3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน 

3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

(1) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ Manulife Global Fund – Dragon Growth  Fund 

(Share Class AA) (Master Fund) ซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ขึน้ในประเทศลักเซมเบิร์ก และบริหารจัดการโดย 

Manulife Investment  Management (Hong Kong) Limited ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ สําหรับการลงทุนในส่วนท่ีเหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน

หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทนุลงทนุได้ ทัง้ในและต่างประเทศ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเป็น

อตัราแลกเปล่ียนเงิน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุน (Hedging) และจะไม่ลงทนุใน

หรือมีไว้ซึง่ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
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สรุปสาระสําคัญกองทุน Manulife Global Fund – Dragon Growth  Fund (Class AA)* ซึ่งเป็นกองทุนหลัก 

(Master Fund)  

ชื่อ: Manulife Global Fund – Dragon Growth Fund (Share Class AA)* 

ประเภท: กองทนุเปิด 

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน: กองทุนมีเป้าหมายท่ีจะสร้างมลูค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยพอร์ตการ
ลงทุนจะยึดหลักการกระจายการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิในตราสารทนุและหลกัทรัพย์ท่ีอ้างอิงกับตราสาร
ทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ/หรือ
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ท่ีอยู่ในเขตอํานาจอ่ืน
นอกเหนือจากฮ่องกง แต่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีสําคญัในฮ่องกง 
และ/หรือประเทศจีน โดยตราสารทุนและหลกัทรัพย์ท่ีอ้างอิงกับตรา
สารทุนนัน้รวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิและใบสําคญัแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง 

กองทุนจะลงทุนเป็นไปตามวตัถุประสงค์และกลยทุธ์การลงทนุซึง่อยู่
ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้อาจจะลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหน่ึงหรือกลุ่มอุตสาหกรรม (sector) ใดกลุ่ม
อุตสาหกรรมหน่ึงและในหลักทรัพย์ของผู้ ออกท่ีมีขนาดมูลค่าตาม
ราคาตลาดเท่าใดก็ได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ดงันัน้ กองทนุอาจลงทนุมากกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ในหลกัทรัพย์ของผู้ออกท่ีอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและฮ่องกง 
โดยอาจจะลงทนุในสกลุเงินใดก็ได้ 

กองทุนอาจลงทุนตรงในหุ้ นจีน A-Shares ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (SSE) หรือเสินเจิน้ผ่านโครงการเชื่อมโยงตลาด
เซี่ยงไฮ้-ฮ่องกง (Shanghai-Hong Kong Stock Connect) หรือเสิน
เจิ น้ -ฮ่องกง (Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) (โดยรวม
เรียกว่า “Stock Connect”) โดยกองทุนจะลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 
30% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุในหุ้นจีน A-Shares 

ทัง้นี ้กองทุนจะไม่ลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ในหลกัทรัพย์ท่ีออกหรือรับประกันโดยภาครัฐใดภาครัฐหน่ึง (รวมถึง
รัฐบาลท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่น) ซึ่งมีการจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับท่ีสามารถลงทุนได้ (เช่น ตํ่ากว่า
อนัดบั Baa3 ของ Moody’s หรือ BBB- ของ S&P หรือ Fitch) 

อายุโครงการ:  ไม่กําหนด 

มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก:*  1,000 ฮ่องกงดอลล่าร์ 

มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป:*   100 ฮ่องกงดอลล่าร์ 

มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งขายคืน:  ไม่ม ี

วันที่เสนอขายและรับซือ้คนื 
หน่วยลงทุน: 

ทุกวันทําการ ภายในเวลา 13.00 น. ของประเทศลักเซมเบิร์ก หรือ 
ภายในเวลา 15.00 น. ของประเทศฮ่องกง 

ผู้จัดจาํหน่ายทั่วไป: Manulife Investment Management International Holdings 
Limited 

ผู้จัดการกองทนุ (Investment 
Managers): 

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited  
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ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้ปฏิบตัิการด้าน
กองทุน นายทะเบียนกองทุน และ 
ตัวแทนการชําระเงนิ (Custodian, 
Administrator, Registrar and Paying 
Agent): 

Citibank Europe plc. (Luxembourg Branch) 

ผู้สอบบัญชีกองทุน (Auditor): PricewaterhouseCoopers Société coopérative 

แหล่งข้อมูล:  อ้างอิง Prospectus ของ Manulife Global Fund  

*หมายเหตุ: เน่ืองจากกองทุนหลกัมีการควบรวม share class A (USD) เข้ากบั AA (USD) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการและประหยัดต้นทุนของแต่ละ share class (economies of scale) โดยการเปล่ียน share 

class ดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนและการลงทนุในหลกัทรัพย์ของกองทนุหลกัในปัจจบุนั ซึ่ง

จะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 24 มิถนุายน 2564 เป็นต้นไป นอกจากนี ้กองทนุหลกัยงัได้มีการปรับปรุงหนงัสือชีช้วน 

โดยลดมลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และมลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไปของ share class AA โดยให้มี

ผลตัง้แต่วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 เป็นต้นไป 

ในกรณีท่ีกองทุนหลกัมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจดัการเห็นว่าไม่มีนยัสําคัญ บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับความ

เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

นโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing Policy) 

เพ่ือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมของ

กองทุนย่อยในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์มีมลูค่าเงินลงทุนสทุธิเข้าหรือออกอย่างมีนยัสําคญั บริษัทอาจมีการปรับปรุง

การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทุนย่อยใดๆ ในแต่ละวนัทําการตามนโยบาย Swing Price ตัง้แต่

วนัท่ี 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึง่จะกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนฉบบัแก้ไข ดงัต่อไปนี ้

"บริษัทอาจจําเป็นต้องใช้เคร่ืองมือในการรองรับมลูค่าเงินลงทุนสทุธิไหลเข้าหรือไหลออกอย่างมีนยัสําคญัอนัเป็น

ผลมาจากการท่ีผู้ลงทนุทํารายการซือ้ ขายคืน และ/หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมากจนส่งผลให้มีต้นทุน

การทําธุรกรรมท่ีสงูขึน้จากการซือ้ขายทรัพย์สินในพอร์ตการลงทนุของกองทนุย่อย ด้วยเหตนีุ ้กองทนุย่อยจึงอาจมี

การลดลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (“Dilution”) ดังนัน้ เพ่ือเป็นการลดผลกระทบจากการปรับลดลง

ดงักล่าวและเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมท่ีอยู่ในกองทุน บริษัทจะนํานโยบายการปรับมลูค่า

หน่วยลงทุน  ("Swing Pricing Policy”) มาเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการประเมินมลูค่ารายวนั  (Daily Valuation 

Policy) โดยนโยบาย Swing Price ดงักล่าวจะนํามาใช้กบักองทนุย่อยทกุกองทนุ 

หากในวนัทําการใด ผลรวมสทุธิจากการทํารายการของผู้ลงทุนในกองทุนย่อยเกินกว่าระดบัท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า 

โดยคํานวณจากเปอร์เซ็นต์ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุย่อยท่ีเก่ียวข้องหรือจากจํานวนเงินในฐานสกุลเงิน 

(base currency) ของกองทุนย่อยท่ีเก่ียวข้อง (ตามท่ีคณะกรรมการหรือผู้ มีอํานาจท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการกําหนดและทบทวนเป็นครัง้คราว) โดยมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของกองทุน

ย่อยอาจมีการปรับขึน้หรือลงเพ่ือสะท้อนต้นทุน (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายและประมาณการส่วนต่างของ

ราคาซือ้/ ขายคืน) จากมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิและมูลค่าเงินลงทุนไหลออกสุทธิตามลําดับ ("การปรับปรุง

มูลค่าหน่วยลงทุน" [“Adjustment”]) หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ลงทุน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ดงันี ้

(1) ผลรวมสทุธิจากการทํารายการของผู้ลงทุนในกองทุนย่อยท่ีเก่ียวข้องจะถูกกําหนดโดยบริษัทตามข้อมูล

ล่าสดุท่ีมีอยู่ ณ เวลาท่ีทําการคํานวณ NAV 

(2) มลูค่าของการปรับปรุงฯ (Adjustment) ขึน้อยู่กบัต้นทนุการซือ้ขายในอดตีและสภาวะตลาดของทรัพย์สิน

ท่ีถือครองโดยกองทนุย่อยท่ีเก่ียวข้องนัน้ๆ 
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(3) มลูค่าของการปรับปรุงฯ สําหรับกองทนุย่อยแต่ละกองทนุจะได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละสองครัง้เพ่ือ

สะท้อนถึงต้นทุนประมาณการของการซือ้ขายทรัพย์สินท่ีถือครองโดยกองทนุย่อยท่ีเก่ียวข้องและสภาวะ

ตลาดในขณะนัน้ โดยขัน้ตอนในการประมาณการสําหรับมลูค่าของการปรับปรุงฯ จะคํานึงถึงปัจจยัหลกั

ต่างๆ ท่ีทําให้เกิดต้นทุนในการซือ้ขาย (เช่น ส่วนต่างราคาเสนอซือ้/ขาย (bid/ask spreads) ภาษีหรือ

อากรท่ีเก่ียวข้องกับการทําธุรกรรม ค่าธรรมเนียมนายหน้า (brokerage fees) เป็นต้น) การปรับปรุง

มลูค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวนีอ้าจแตกต่างกันไปในแต่ละกองทุนย่อย โดยจะไม่เกิน  2.00% ของมูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเดิม (NAV per Share) (“อตัราสงูสดุในการปรับปรุงมลูค่าหน่วยลงทนุ”) ในกรณีท่ี

เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ กรรมการอาจพิจารณาเพ่ิมอตัราสงูสดุในการปรับปรุงมลูค่าหน่วยลงทุนจากท่ี

ระบไุว้ข้างต้นเป็นการชัว่คราวเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย

ลงทุนและผู้ลงทนุทราบล่วงหน้า ทัง้นี ้มลูค่าของการปรับปรุงฯ จะถกูกําหนดขึน้โดยคณะกรรมการหรือผู้

มีอํานาจท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

(4) มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ (Share Class) ของกองทุนย่อยจะถูกคํานวณ

แยกต่างหากจากกนั แต่การปรับปรุงฯ ใดๆ ในรูปของเปอร์เซ็นต์จะมีผลต่อมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย 

(NAV per Share) ของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุของกองทนุย่อยเหมือนกนั 

(5) อตัราค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีอิงกับผลการดําเนินงาน (Performance fee) และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ี

คิดจากมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV-based fee) จะคํานวณตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย (NAV per 

Share) ก่อนการปรับปรุงมลูค่าหน่วยลงทนุใดๆ" 

จากผลของการใช้นโยบาย Swing Price นี ้กองทุนย่อยจะต้องอยู่ภายใต้ความเส่ียงของนโยบายการปรับ

มลูค่าหน่วยลงทนุ  (Swing Pricing Risk) ซึง่สรุปได้ดงันี ้: 

 ขนาดของผลกระทบจากการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจะถูกกําหนดโดยต้นทุนประมาณการของ

ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายแต่ละประเภทท่ีถือครองโดยกองทุนย่อยท่ีเก่ียวข้องและสภาวะตลาดในขณะนัน้ โดย

มูลค่าของการปรับปรุงฯ นีส้ะท้อนถึงต้นทุนการซือ้ขายโดยประมาณของกองทุนย่อยท่ีถูกกําหนดโดย

ต้นทนุการซือ้ขายในอดีตและสภาวะตลาดซึง่อาจไม่ใช่ต้นทนุการซือ้ขายท่ีเกิดขึน้จริง 

 การเคล่ือนไหวของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในส่วนของกองทุนย่อยอาจไม่สะท้อนถึงผลการ

ดําเนินงานของพอร์ตการลงทุนท่ีแท้จริงอันเป็นผลมาจากการใช้นโยบาย Swing Price  โดยปกติ การ

ปรับปรุงมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีเกิดจากนโยบาย Swing Price จะทําให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย (NAV 

per Share) เพ่ิมขึน้เมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสทุธิจํานวนมากไหลเข้ากองทุนย่อยและมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ

ต่อหน่วยจะลดลงเมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสุทธิไหลออกจํานวนมาก ซึ่งการปรับปรุงฯ เดียวกันนีจ้ะถูก

นํามาใช้กับทุกชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนย่อย ดงันัน้ ผู้ลงทุนท่ีทําธุรกรรมทัง้หมดในกองทนุย่อยไม่ว่า

จะทํารายการซือ้หรือขายคนืจะได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงฯ ดงักล่าว 

 เน่ืองด้วยการปรับปรุงมลูค่าหน่วยลงทุนจากนโยบาย Swing Price เก่ียวข้องกบัการไหลเข้าและการไหล

ออกของเงินจากกองทุนย่อยจึงไม่สามารถคาดการณ์แน่นอนได้ว่าจะเกิดการปรับลดในช่วงเวลาใดใน

อนาคต ดังนัน้ จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยําเช่นกันว่าบริษัทจะมีความจําเป็นท่ีต้องใช้

นโยบาย Swing Price มากน้อยเพียงใด 
 

(2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class ประเภทอ่ืนๆ และ/หรือสกลุเงินอ่ืนใด 

หากมีการเปล่ียนแปลงโดยกองทนุหลกัในอนาคตตามความเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการดํารงวตัถปุระสงค์

ของการบริหารจดัการกองทุนให้เป็นไปตามท่ีได้ระบุในหนงัสือชีช้วนนี ้ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทนุเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัสําคญั โดย

ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน

ทราบโดยเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม 

(3) ในภาวะปกติ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

ทรัพย์สินของกองทุน อย่างไรก็ดี การดํารงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามท่ีระบุไว้ข้างต้น จะไม่นํามา
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บังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตัง้แต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น

กองทนุ ดงันัน้ จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทนุไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดไว้ข้างต้นได้  

(4) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น เมื่อผลตอบแทนของ

กองทนุหลกัตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทนุรวมต่างประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีนโยบายในการบริหารจดัการใกล้เคยีงกนั

ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมต่างประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีนโยบายในการ

บริหารจดัการใกล้เคียงกันอย่างเห็นได้ชดั และ/หรือ เมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนหลกั ไม่เป็นไป

ตามท่ีระบุไว้หรือท่ีสัญญาไว้กับผู้ ลงทุน และ/หรือเมื่อกองทุนหลักดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดย

หน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนัน้ๆ ให้ความเห็นว่าได้กระทําความผิดดังกล่าวจริง และ/หรือ เมื่อเกิด

เหตกุารณ์หรือสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทนุใน

กองทนุหลกั เป็นภาระต่อผู้ลงทนุเกินความจําเป็น และ/หรือกองทนุหลกัปิดหรือยกเลิก ไม่ว่าด้วยใจสมคัรหรือ

ด้วยเหตุตามกฎหมายก็ตาม เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนใน

กองทุนรวมต่างประเทศอ่ืนใดท่ีมีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งอาจเป็น

กองทุนต่างประเทศท่ีบริหารจดัการโดยผู้จดัการกองทุนกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ผู้จดัการกองทุนหลกัในปัจจุบนัก็ได้ 

และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครัง้เดียวหรือทยอยโอนย้าย

เงินทุนซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดงักล่าว กองทนุอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 

กองทุน โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ ถือ

หน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  

(5) หากเกิดกรณีใดๆ ท่ีทําให้บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการคดัเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่

แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่าย

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทนุเพ่ือคนืเงินตามจํานวนท่ีรวบรวมได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายและสํารอง

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องของกองทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทนุท่ีถือต่อจํานวน

หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมด 

(6) ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในกองทนุหลกัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหลกันัน้ 

หากปรากฏว่ากองทุนหลกัดังกล่าวมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปนี ้บริษัท

จัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 

(1) มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั 

(2) ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวนัทําการใดติดต่อกนั คิดเป็น

จํานวนเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั 

เงื่อนไข ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดําเนินการ

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) แจ้งเหตท่ีุกองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ท่ีดท่ีีสดุ

ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวนัทําการนบัแต่วนัท่ี

ปรากฏเหต ุ

(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีปรากฏเหต ุ

(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานทราบภายในสามวนัทําการนบัแต่วนัท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 

(4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการของกองทนุรวมตามข้อ (1) ต่อผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุเพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจจะ

ลงทนุรับรู้และเข้าใจเก่ียวกบัสถานะของกองทนุรวม 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการดําเนินการดงักล่าว

ด้วย 

ทัง้นี ้ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อสํานกังาน 
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(7) ในการคํานวณสดัส่วนการลงทนุของกองทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการอาจไม่นบัช่วง

ระยะเวลาดงันีร้วมด้วย ทัง้นี ้โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั  

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม  

(2) ช่วงระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเน่ืองจากได้รับคําสัง่ขายคืน หรือสบัเปล่ียน

หน่วยลงทนุ หรือเพ่ือรอการลงทนุ ทัง้นี ้ต้องไม่เกินกว่า 10 วนัทําการ 

3.12  รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 

ทัง้นี ้เป็นไปตามวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิให้นําไปลงทนุยงัต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนมุตัิวงเงินเพ่ิมเติม 

3.13  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  

3.13.1  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีมีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการท่ี

จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด ดงันี ้

ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิทั่วไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่ 

1.1 ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ได้แก่ 

1.1.1  พนัธบตัร 

1.1.2  ตัว๋เงินคลงั 

1.1.3  หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III) 

1.1.4  ตัว๋แลกเงิน (B/E) 

1.1.5  ตัว๋สญัญาใช้เงิน (P/N) 

1.1.6  ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้ 

1.1.7  ตราสารหนีอ่ื้นท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนีต้าม 1.1.1 - 1.1.6 

ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพ่ิมเติม 

2. คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุ 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ 

ตราสารตามหลกัเกณฑ์ท่ีครบถ้วน ดงันี ้

2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื่อนไขท่ีทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามลูค่าเงินลงทุนใน

ตราสาร 

2.2   สามารถเปล่ียนมือได้ (รวมถึงกรณีท่ีเป็น B/E หรือ P/N ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่

กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี

กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3   มีข้อมูลเก่ียวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพ่ือนํามาประกอบการ

พิจารณาตดัสินใจลงทนุได้อย่างสมํ่าเสมอ และมีข้อมลูราคาท่ีสะท้อนมลูค่ายตุิธรรม 

โดยข้อมลูดงักล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมลูท่ีเชื่อถือได้ซึง่จดัทําตามหลกัวิชาการ

อนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีท่ีเป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดงักล่าวเพ่ือชําระหนีก้ารค้า 

B/E หรือ P/N ดงักล่าวต้องมีการรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 
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2.4.1   ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า

ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2.4.2   ธนาคารออมสิน  

2.4.3   ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.4.4   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5   ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.4.6   ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

2.4.7   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8   สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.4.1 - 

2.4.7 

ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้สัง่จ่ายหรือ

ผู้ออกตัว๋ ทัง้จํานวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามท่ีระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้ รับฝาก ดงันี ้

1.   ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน 

2.  ธนาคารออมสิน  

3.   ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4.   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.   บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั  

6.  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7.   ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

8.   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

9.   สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

10.  สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 1 – 9 

ส่วนที่ 3 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑ์การลงทุนดังนี ้

1.   ประเภท underlying  

Derivatives ท่ีกองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี underlying เป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน 

ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาท่ีอ้างอิงดงักล่าวต้อง

เป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (future price) เท่านัน้ 

ทัง้นี ้ราคาของ underlying อ่ืนท่ีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ท่ีเป็นองค์ประกอบของดชันี

ดงักล่าว ต้องเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 

2. เงื่อนไขการลงทนุ  

บริษัทจดัการจะดําเนินการลงทนุใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1   กองทุนรวมได้ระบุ เก่ียวกับการลงทุนใน  derivatives และ underlying ของ 

derivatives ท่ีจะลงทนุไว้อย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

2.2.1 Derivatives on organized exchange 
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2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ตัวแทนซือ้ขาย 

derivatives หรือผู้ ค้า derivatives 

2.3   ในกรณีท่ีจะต้องมีการชําระหนีด้้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้สุดลง 

สินค้านัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี

สิทธิรับมอบหรือมีหน้าท่ีส่งมอบสินค้านัน้ก็ตาม 

3.   หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินท่ีเพียงพอตอ่การชําระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 

บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรัพย์สินของกองทุนท่ีมีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนท่ี

เพียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องชําระหนีต้ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไว้

ตลอดเวลาท่ีได้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กําหนด 

4. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมสําหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัทรัพย์สินท่ีจะ

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

5. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมสําหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัท

จดัการทราบทุกวนัท่ี 15 และวนัสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ในกรณีท่ีวนัดงักล่าว

เป็นวนัหยดุทําการของบริษัทจดัการให้คํานวณและแจ้งมลูค่ายุติธรรมภายในวนัทํา

การถดัไป 

5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ 

ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัท

จดัการทราบทนัที 

5.3   คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจดัการร้องขอ

ได้ 

3.13.2  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่ น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่ นที่ จะลงทุนใน

ต่างประเทศ :  

บริษัทจดัการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีมีผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญาเป็นกิจการท่ี

จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ ทัง้นี ้การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือ

สญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสญัญาในประเทศท่ีมีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ International Organization of Securities Commissions 

(IOSCO) หรือท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศท่ีเป็นสมาชกิของ World Federation 

of Exchanges (WFE) หรือเป็นตราสารของบริษัทท่ีจัดตัง้และเสนอขายในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่นํา้โขง (GMS) 

ส่วนที่ 1 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและ

หลกัเกณฑ์ในการลงทนุ ดงันี ้
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1.  มีคุณสมบตัิและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตรา

สารทางการเงินทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ท่ีครบถ้วนดงันี ้

1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื่อนไขท่ีทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงินลงทุนใน

ตราสาร 

1.2   สามารถเปล่ียนมือได้  

1.3   มีข้อมูลเก่ียวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพ่ือนํามาประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสมํ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาท่ีสะท้อนมูลค่า

ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดทําตาม

หลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

2. เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ ท่ีมีลกัษณะดงันี ้

2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศท่ี

กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ 

IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้

ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  

2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับ

ดแูลท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO   

2.3 ในกรณีท่ีกองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 

ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอ

ขาย และการจดัการสําหรับกองทนุเพ่ือผู้ลงทนุรายยอ่ยของประเทศนัน้ 

3. ประเทศท่ีกํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน

อย่างเพียงพอ ทัง้นี ้ตามรายชื่อประเทศท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการ

จํากัดการกู้ ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว

เท่านัน้ และมีนโยบายการลงทุนดังนี ้(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS 

ต่างประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองคําท่ีลงทนุในทองคําแท่ง) 

4.1   มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับท่ีกองทุนรวมสามารถ

ลงทุนได้ในสัด ส่วนมากกว่าห รือเท่ากับ  80%  ของ NAV ของกองทุน  CIS 

ต่างประเทศนัน้ 

4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนรวม นัน้ ทัง้นี ้หลักเกณฑ์ดังกล่าว

ไม่ใช้กบักรณีทรัพย์สินท่ีเป็น SIP  

4.3   มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ product limit สําหรับทรัพย์สินท่ีเป็น SIP ของกองทนุรวม นัน้ 

4.4  มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 

กองทนุรวม นัน้ 

5. ในกรณีท่ีกองทนุรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุ CIS 

ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ 

เว้นแต่เป็นกรณีท่ีมีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้โดยได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยก่อนการลงทนุบริษัทจดัการต้อง
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จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลู เหตผุลความจําเป็น และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุน

ในลกัษณะดงักล่าวไว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย 

ส่วนที่ 2 :  ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศท่ีเทียบเท่าเงินฝาก

ของผู้ รับฝากดงันี ้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน 

2. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั 

3. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 1 – 2 

3.14  อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ

ต่างประเทศ: 

ส่วนที่ 1 :  อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ    

2.1   กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2.2   กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
แต่ตํ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ต่างประเทศ ลงทนุโดยเฉล่ียรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ 
80% ของ NAV 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอย่างหน่ึง ดงันี ้

4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร
ท่ีรัฐบาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการ
ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิ ลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 
credit rating แบบ national scale) 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1   เป็นตราสารหนี ้ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ีได้รับอนญุาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

5.2.1   ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2   ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3   ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี ้
น้อยกว่าหรือเท่ากบั 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ 
และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บคุคลดงันี ้

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  10% หรือ 

(2)   นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 
 benchmark + 5% 
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5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์  บริษัทเงินทุน หรือ 
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
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  บริษัทหลกัทรัพย์ 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย    

5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนีม้ากกว่า  
397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยู่ใน
ระบบของ regulated market 

6 OTC Derivatives ท่ีคู่สัญญามี Credit rating อยู่ในระดับ 
Investment grade 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะ
สงูกวา่ 

(1)   10% หรือ 

(2)   นํา้หนักของทรัพย์สินใน benchmark + 
5% 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

หมายเหต ุ:  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ ออกตราสาร 
หรือคู่สญัญาแล้วแต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม 

2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที่ 2 :  อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) * 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่ม
กิจการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงินกบับริษัทดงักล่าว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แล้วแต่อตัรา
ใดจะสงูกว่า 

(1)   25% หรือ 

(2)   นํา้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน 
benchmark + 10%  

*หมายเหต:ุ  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม 

2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 3 :  อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ  
ตัว๋สัญญาใช้เงิน (P/N) ท่ีนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สญัญา ดงันี ้

1.1   ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2   ธนาคารพาณิชย์ 

1.3   บริษัทเงินทนุ 

1.4   บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5   บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจาก
คู่สญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 
derivatives) 

- รวมกันไม่ เกิน 45%   เฉล่ียใน
รอบปีบัญชี เว้นแต่เป็นกองทุน
รวมท่ีมีอายุโครงการน้อยกว่า 1 
ปี ให้เฉล่ียตามรอบอายกุองทนุ 

-  อตัราข้างต้นไมใ่ช้กับกองทนุรวม
ท่ีอายุกองทุนคงเหลือน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ
กองทุนรวม ท่ีมีอายุโครงการ
มากกว่าหรือเท่ากบั  1 ปี  

      

 

2 ทรัพย์สินดงันี ้

2.1   ตัว๋แลกเงิน (B/E) หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงิน (P/N) ท่ีมีเงื่อนไข
ห้ามเปล่ียนมือแต่กองทนุได้ดาํเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมี
เงื่อนไขให้กองทนุรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝาก
เกนิ 12 เดือน  

2.3   total SIP ตามข้อ 3 ของส่วนนี ้แต่ไม่รวมถึงตราสารหนีท่ี้มี
ลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

2.3.1   มีลักษณะตาม 5.2 และ 5.5 ของข้อ 5 ในส่วนท่ี 1 : 
อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สญัญา (single entity limit) 

2.3.2   มี  credit rating อ ยู่ ใน ระดับ ตํ่ าก ว่ า  investment 
grade หรือไม่มี credit rating  

(ข้อนีไ้ม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ท่ีลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ี
มีอายไุม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทนุของกองทุน หรือมีการ
ลงทนุใน derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สินดงักล่าวมีอายสุอดคล้องกับ
อายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 total SIP ซึง่ได้แก่  

3.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit)   

3.2 ตราสารหนี ้ท่ีมีอนัดบัความน่าเชื่อถือท่ีตวัตราสารและ/หรือผู้
ออกตราสารตํ่ ากว่าอันดับ ท่ีสามารถลงทุนได้  (non-
investment grade) และ/หรือตราสารท่ี ไม่ ได้ รับการจัด
อนัดบัความน่าเชื่อถือ (unrated) 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

 

4 Derivatives ดงันี ้ 

hedging limit : การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือการลดความเส่ียง 

ไม่เกินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู ่
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**หมายเหต:ุ สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทุน ไม่มี
ข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 

ส่วนที่ 4 :  อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

1 ตราสารหนี ้ของผู้ออกรายใดรายหน่ึง  (ไม่
รวมถงึตราสารหนีภ้าครัฐไทย หรือตรา
สารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 
 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสิ้นทางการเงิน (financial 
liability) * ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ใน
งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้นี ้ใน
กรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีสิ้นทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบ
การเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนีสิ้นทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีสิ้นทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีสิ้นทางการเงินนัน้
จะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และใน
กรณี ท่ีผู้ ออกตราสารไม่มีหนี สิ้นทางการเงินตามท่ี
เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ ออกรายนัน้
เป็นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื่น
แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

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

อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารท่ีออกโดย
บคุคลดงันี ้ 
(1)  ธน าค ารพ าณิ ช ย์  บ ริษั ท เงิน ทุ น  ห รือ บ ริษั ท

เครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนั
การเงิน 

(2)  ธนาคารออมสิน 
(3)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(4)  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(5)  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั 
(6)  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย  
(7)  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
(8)  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
(9)  บริษัทหลกัทรัพย์ 
(10)  สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็น

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

หมายเหตุ :  

*  หนีสิ้นทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบ
การเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบั
สากล เช่น International Financial Reporting Standards 
(IFRS) ห รื อ  United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้
แรกของผู้ออกตราสาร 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทุน
รวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศท่ีออกหน่วยนัน้ 

อตัราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมี
ล ัก ษ ณ ะค รบ ถ้วน ด ัง นี  ้โด ย ได้ร ับ ค วา ม เห ็น ช อ บ จ า ก
สํานักงาน 

(1) มีขนาดเล็ก 

(2) จัดตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

ทัง้นี ้การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอตัราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุว่าด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ส่วนที่ 5 : การดาํเนินการเม่ือทรัพย์สินที่ลงทนุขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ

ลงทุน 

1.  ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ีลงทุนมี

คณุสมบัติท่ีเปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบตัิในการเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถ

ลงทนุได้อีกต่อไป บริษัทจดัการต้องดําเนินการดงัต่อไปนี ้

(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันท่ี

ทรัพย์สินขาดคุณสมบตัิ และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบั

แต่วนัท่ีเกดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจดัการ 

(2)  จําหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ลงทุน

เป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนัน้ขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็น

กรณีตามข้อ 5 ในส่วนนี ้

(3)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ  หรือทรัพย์สินท่ีขาด

คุณสมบัติมีคุณสมบัติเปล่ียนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดแล้ว บริษัท

จัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเก่ียวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน

ดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีได้จําหน่ายทรัพย์สินนัน้ออกไปหรือวนัท่ีทรัพย์สินมีการเปล่ียนแปลง

คณุสมบตัิแล้วแต่กรณี และจะจดัส่งรายงานต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบั

แต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) 
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บริษัทจดัการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตามวรรคหน่ึง พร้อมสาเหตุท่ีไม่สามารถจําหน่าย

ทรัพย์สินดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 

3 วนัทําการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

2.  ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกําหนด แต่

ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิด

จากการลงทนุเพ่ิม บริษัทจดัการต้องดําเนินการดงัต่อไปนี ้

(1)  จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัท่ี

การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ ดูแลผลประโยชน์ 

ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ท่ี

บริษัทจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพ่ิมเติมในทรัพย์สินท่ีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนด 

(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์

ของผู้ลงทนุเป็นสําคญัแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดงันี ้เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5 ในส่วนนี ้

(ก)  30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน

ท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือ

ตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนท่ี 3 

(ข)  90 วนันบัแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตาม  

(3) (ก) 

(4)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดแล้ว บริษัท

จัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเก่ียวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน

ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนแล้วแต่กรณี และ

จดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีสามารถแก้ไข

ให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุได้ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดตาม 

(3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตามวรรคหน่ึง พร้อมสาเหตุท่ีไม่

สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อสํานกังาน 

และผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ท่ีได้รับอนุมัติให้จัดตัง้ก่อนวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัท

จดัการดําเนินการดงัต่อไปนี ้หากปรากฏว่ามีการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมหรือหน่วย

ของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน

กิจการท่ีลงทนุ (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัทําการติดต่อกนั  

(1)  จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัท่ี

การลงทุนไม่ เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสําเนา

รายงานไว้ท่ีบริษัทจดัการ   

(2)   ห้ามมิให้แก้ไขเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมฟีดเดอร์ดังกล่าวท่ีได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนใน

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรือหน่วยของกองทนุตา่งประเทศจะเป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทนุท่ีกําหนด 
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  (3)  ในกรณีท่ีมีการลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศท่ีมี

ผู้ รับผิดชอบการบริหารจดัการกองทนุดงักล่าวเป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์หรือเชื่อมโยงกบั

บริษัทจดัการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนในลกัษณะท่ีซํา้ซ้อนกับ

กองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ ถือ

หน่วยลงทุนทราบเก่ียวกับความสมัพนัธ์หรือเชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความ

จําเป็นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนัน้ ภายใน 30 วันนับแต่วันครบ

ระยะเวลาดงักล่าว 

(4)   ในกรณีท่ีอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามท่ีกําหนดแล้วให้จัดทํา

รายงานข้อมูลเก่ียวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ี

อตัราส่วนเป็นไปตามท่ีกําหนด และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 

วนัทําการนบัแต่วนัท่ีอตัราส่วนการลงทนุเป็นไปตามท่ีกําหนด 

4.  ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปนี ้

จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อ 2 หรือ 

3 แล้วแต่กรณีโดยอนโุลม 

(1)  กรณีท่ีกองทนุมกีารลงทนุหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตามสดัส่วนท่ีมีอยู่เดิมนัน้ 

(2)  กรณีท่ีกองทนุได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 

5.  ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจุาํเป็นอ่ืนใดทําให้บริษทัจดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพ่ือให้

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

ความเห็นว่าการดําเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจดัการสามารถใช้ดลุย

พินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ และ

ต้องส่งรายงานเก่ียวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเร่ืองดังกล่าวต่อสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ ถือหน่วยลงทุนและผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบ

ระยะเวลาท่ีต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ทัง้นี ้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบั

ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

จดัการแทนได้ 

ส่วนที่ 6 :  การดําเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ

กองทุน 

1.  ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภท

ของกองทนุ บริษัทจดัการต้องดําเนินการดงัต่อไปนี ้

(1)  จดัทํารายงานเก่ียวกับการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้เหตุผลท่ีทํา

ให้มีการลงทุนไม่ เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ี

ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจดัการ 

(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือ

ดําเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี ้

2.  ในกรณีท่ีการลงทนุของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบ่งประเภทของ
กองทนุ ให้บริษทัจดัการดําเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน
รวมภายในกําหนดเวลาดงักล่าว 
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ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการต้องจดัให้มีวิธีการใน

การให้สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนท่ีการเปล่ียนแปลง

ประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคบั โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็น

ธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของ

กองทุนรวมแล้ว บริษัทจดัการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจากผู้ ถือหน่วย

ลงทนุทกุรายจนกว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีท่ีครบกําหนด 90 วนั

นบัแต่วนัท่ีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของ

กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้

เพ่ิมเติม 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :   

ไม่ม ี

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1.  ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

 บริษัทจดัการ  

  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

  หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

5.2  รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสอืชีช้วน คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุและแบบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ 

ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีและยังไม่มีบัญชีกองทุนรวม สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิด  

แมนไูลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวล ูเอฟไอเอฟ” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน คําสั่ง

ซือ้หน่วยลงทนุ และแบบคําขอเปิดบญัชีกองทุน (ใช้สําหรับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีไม่มีบญัชีกองทุน) ได้ ณ 

ท่ีทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือ ณ ท่ีทําการของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับ

การแต่งตัง้จากบริษัทจัดการ โดยสามารถทําการจองซือ้หน่วยลงทุนได้ในราคาหน่วยลงทุนละ 10 บาท 

ตามวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ซึง่จะได้ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั  

ในกรณีท่ีมียอดจองซือ้หน่วยลงทนุซึง่เมื่อแปลงเป็นสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐ ฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงิน

ท่ีบริษัทจดัการได้รับอนุมตัิให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีท่ีมีการจองซือ้หน่วยลงทุน

เต็มตามจํานวนเงินทุนโครงการก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธิในการปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก

ได้ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนทราบท่ีสํานักงานของบริษัท

จดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชกีองทนุ  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ียงัไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจดัการ จะต้องดําเนินการเปิดบญัชีกองทุน พร้อมกับ

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในครัง้แรกกบับริษัทจดัการก่อน การเปิดบญัชีกองทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้อง 

(1)  กรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “แบบคําขอเปิดบัญชีกองทุน” และ “แบบสอบถามข้อมูลและพิสูจน์

ทราบผู้ลงทนุ” ให้ครบถ้วนถกูต้องและชดัเจน  

(2)  ลงลายมือชื่อใน “แบบคําขอเปิดบัญชีกองทุน” และ “แบบสอบถามข้อมลูและพิสจูน์ทราบผู้ลงทุน” 

พร้อมทัง้ลงนามรับรองสําเนาถกูต้องในเอกสารสําคญัประกอบการพิจารณาการขอใช้บริการกองทนุ 

หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  
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การให้ข้อมลูใน “แบบสอบถามข้อมูลและพิสูจน์ทราบผู้ลงทุน” บริษัทจัดการมีความจําเป็นท่ีจะต้องให้ 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเปิดเผยข้อมลูดงักล่าว เพ่ือป้องกันการใช้การลงทนุในกองทุนเพ่ือการฟอกเงินและการ

สนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามมาตรการป้องกนัการใช้ธุรกรรมหลกัทรัพย์เป็นช่องทางในการ

ฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

นอกจากนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาใช้เป็นหลักฐานในการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรือเป็น

หลกัฐานในการแสดงตนเพ่ือการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ และ/หรือ เพ่ือใช้ในการ

ตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีแสดงมติเมื่อตรวจนบัมติสําหรับการขอมติใดๆ จากผู้ ถือหน่วย

ลงทนุ  

5.2.3 วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถจองซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุได้โดยติดต่อผ่าน  

5.2.3.1  บริษัทจัดการ  

ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนต้องสั่งซือ้เป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก (ข้อ 

2.6) โดยผู้สัง่ซือ้ท่ีเปิดบญัชีกองทนุแล้วจะต้อง 

(1)  กรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” ให้ครบถ้วนถกูต้องและชดัเจน  

(2)  ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีระบุไว้ในคําสัง่ซือ้ โดยชําระเป็นคําสัง่หกับญัชี

ธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ ให้บริษัทจดัการ หรือนําฝาก/โอนเงินเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนท่ี

บริษัทจดัการได้เปิดไว้ด้วยตนเอง แล้วจึงส่งหลกัฐานการนําฝาก/โอนเงินมายงับริษัทจดัการ

ภายในวนัและเวลาทําการท่ีบริษัทจดัการกําหนดให้ส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการยินยอมให้ผู้สัง่ซือ้ส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางโทรสารได้นัน้ จะต้องเป็นผู้สัง่ซือ้ท่ี

มีบญัชีกองทนุอยู่ก่อนหน้านี ้จึงจะสามารถส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุมาพร้อมสําเนาบตัรประจําตวั

ประชาชน หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) หรือ

เอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับหรือกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ด้วยตนเอง  

โดยหลงัจากท่ีบริษัทจดัการได้รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พร้อมทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้จํานวน

จากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะส่งสําเนาคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซือ้หน่วย

ลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน ยกเว้นในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางโทรสาร 

5.2.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  

ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนต้องสั่งซือ้เป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก (ข้อ 

2.6) โดยผู้สัง่ซือ้ท่ีเปิดบญัชีกองทนุแล้วจะต้อง 

(1)  กรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” ให้ครบถ้วนถกูต้องและชดัเจน  

(2)  ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนท่ีระบไุว้ในคําสัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด คําสัง่หกั

บญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ ให้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือนําฝาก/

โอนเงินเข้าบัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการได้เปิดไว้ด้วยตนเอง แล้วจึงส่งหลกัฐาน

การนําฝาก/โอนเงินมายังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลา 

ทําการท่ีบริษัทจดัการกําหนดให้ส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการยินยอมให้ผู้สัง่ซือ้ส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารไปยงัผู้สนบัสนุนการขาย

หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้นัน้ จะต้องเป็นผู้สัง่ซือ้ท่ีมีบัญชีกองทุนอยู่ก่อนหน้านี ้จึงจะสามารถ

ส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมาพร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือเอกสารสําคญัแสดงถึงการ
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ทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับหรือ

กําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ท่ีลงนามรับรองสําเนาถกูต้องด้วยตนเอง  

โดยหลงัจากท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พร้อมทัง้

เงินค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้จํานวนจากผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนแล้ว ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน

หน่วยลงทุนจะส่งสําเนาคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐาน ยกเว้นใน

กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางโทรสาร 

5.2.4 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

5.2.4.1 บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  

การสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ ผู้ สั่งซือ้สามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินโอน 

คําสั่งหกับัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ ในกรณีการซือ้

หน่วยลงทุนท่ีผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ผู้สัง่ซือ้สามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วย

ลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน คําสัง่หักบญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีผู้สนบัสนุน

การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรับ โดยเช็คหรือดราฟต์สามารถเรียกเก็บเงินได้

ในเขตหกับญัชีเดียวกันกับท่ีทําการของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย

ลงทนุ ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีสัง่ซือ้เท่านัน้ โดยเช็คหรือดราฟต์ดงักล่าวจะต้องลงวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และ

ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม  

ก.  กรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอื่น ๆ ที่มิใช่

สาขาของธนาคารต่างประเทศ 

สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนบลจ.แมนูไลฟ์” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน 

เลขท่ีบญัชี 

1.  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ 152-3-11759-4 

2.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ 038-3-08296-7 

3.  ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ 026-1-10270-6 

4.  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ 123-0-04007-7 

ข.  กรณีที่ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน คือ สาขาของธนาคาร

ต่างประเทศ 

สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนบลจ.แมนูไลฟ์” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน 

เลขท่ีบญัชีขึน้อยู่กบัสาขาของธนาคารต่างประเทศนัน้ ๆ 

หรือบัญชีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนดให้เป็นบัญชีท่ีรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนในอนาคต 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงข้อมลูเก่ียวกับบญัชีท่ีรับชําระค่า

ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวโดยไมถื่อว่าปฏิบตัิผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือเป็นการ

แก้ไขโครงการ โดยจะแสดงข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปสาระสําคญั 

ในการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนโปรดระบุ ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลข

โทรศัพท์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน เพ่ือความสะดวกในการติดต่อไว้ด้านหลงัเช็คหรือดราฟต์

นัน้ด้วย  

ทัง้นี ้ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้เรียกเก็บเงินตามคําสัง่หกั

บญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีระบุไว้ในคํา

สัง่ซือ้ หากการชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่วา่จะเป็นคําสัง่หกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ 

ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามคําสั่งจากธนาคารของผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ และจะดําเนินการส่งเช็ค
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หรือดราฟต์นัน้คืนแก่ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วย

ลงทุนครัง้แรก ทัง้นี ้หากมีดอกเบีย้รับเกิดขึน้ในบัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนท่ีระบุไว้ บริษัท

จดัการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 

5.2.4.2 หักบัญชี  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้รับอนมุตัิจากธนาคารให้ใช้บริการคําสัง่หกับญัชีเงินฝาก สามารถชําระเงิน

ค่าซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือผ่านส่ือ

อินเทอร์เน็ต โดยวิธีสัง่หกับญัชีเงินฝากได้ โดยธนาคารท่ีให้บริการ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จํากัด (มหาชน) และธนาคารอ่ืนตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บ

ไซด์ของบริษัทจดัการ 

5.2.5 การจัดสรรหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนทุกรายตามท่ีสัง่ซือ้และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วย

ลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของ

กองทนุเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทนุของโครงการท่ีได้รับอนมุตัิจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รับคําสัง่

ซือ้หน่วยลงทนุและได้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการ

จะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจองซือ้ (pro rata) ให้แก่ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี ้

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่

จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า  

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ เมื่อแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ฯ แล้ว อาจมีผลทําให้เกินวงเงินท่ี

บริษัทจดัการได้รับอนุมตัิให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ และ/หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถ

บริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์หลกัของกองทุน ซึ่งมีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุส่วนใหญ่

ไปลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนหรือชื่อเสียงหรือความ

รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการตามวรรคหน่ึงหรือจะ

จดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน

ทราบล่วงหน้า 

ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วย

ลงทุนของผู้สัง่ซือ้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนงัสือ

รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยนั/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน

โดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

5.2.6 การคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้หมด ในกรณีท่ี

ปรากฏเหตุการณ์ท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุน

โครงการท่ีกําหนดไว้ หรือในกรณีท่ีมีการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกิน

กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทําให้ไม่สามารถจัดตัง้กองทุนได้ บริษัท

จัดการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยไม่มีดอกเบีย้ เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อ-นามสกุลของผู้

สัง่ซือ้โดยจดัส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 15 

วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
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5.2.7 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทนุ  

ในกรณีท่ีบริษัทยตุิโครงการเน่ืองจากหลงัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกแล้วปรากฏว่า 

(1)  โครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุได้ถึง 35 ราย หรือ 

(2)  ขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดตํ่ากว่า 

50,000,000 บาท หรือ 

(3)  ในกรณีท่ีมีการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหน่ึงในสามของ

จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  

บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดพร้อมทัง้ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในช่วงดงักล่าว (ถ้ามี) เป็น

เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สัง่ซือ้ ตามท่ีอยู่ท่ีระบุในแบบคําขอเปิด

บญัชีกองทนุภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตามสดัส่วนของ

เงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ  

หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในช่วงดังกล่าว(ถ้ามี) อันเน่ืองจากความ

ผิดพลาดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะชําระดอกเบีย้ในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนบัแต่วนัท่ี

ครบกําหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีบริษัทจดัการชําระเงินค่าจองซือ้จนครบถ้วน 

6.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1.  ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

 บริษัทจดัการ  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 อินเตอร์เน็ต (internet)  ไปรษณีย์ 

 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบรายเดือน   หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนด 

(Manulife Savings Plan)  เพ่ิมเติมในอนาคต 

6.2.  รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก : 

บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญัและหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการไว้ ณ ท่ีทําการของ

บริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยผู้ ท่ีสนใจลงทุน

สามารถขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญัหรือหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการ คําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ 

แบบคําขอเปิดบัญชีกองทุน ได้ท่ีท่ีทําการของบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะซือ้หน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก สามารถส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ทุก

วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ตัง้แต่เวลาเร่ิมทําการถึง 15.30 น. ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้

คืนหน่วยลงทนุ  

วนัทําการซือ้ขาย หมายถึง วนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการและวนัทําการของกองทนุหลกั และวนัทําการของ

ประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหรือชําระราคาหลกัทรัพย์ของกองทนุหลกั  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะกําหนดวนัท่ีมิใช่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าวในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญัและ

สงวนสิทธิท่ีจะกําหนดวนัท่ีมิใช่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยประกาศ 

ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถทําการซือ้หน่วยลงทนุได้ตามวิธีการต่อไปนี ้ 



กองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ 24 

6.2.1 วิธีการขายหน่วยลงทนุผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(1)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยระบเุป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามลูค่าขัน้ตํ่าของการ

สัง่ซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วน 

ถกูต้องและชดัเจน พร้อมชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้จํานวนให้บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการ

ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

(2)  ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ียงัไม่มีบัญชีกองทุนจะต้องขอเปิดบัญชีกองทุน โดย

จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ และลงลายมือชื่อใน “แบบคําขอเปิดบัญชีกองทุน” “แบบสอบถาม

ข้อมลูพิสจูน์ทราบผู้ลงทุนและแบบการประเมินระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ซือ้

หน่วยลงทุน” “ใบคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน” ใบคําขอใช้บริการอ่ืนๆ ของกองทุน และ/หรือเอกสารอ่ืนใด

ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดให้ครบถ้วนถกูต้องและชดัเจน  

(3)  บริษัทยินยอมให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทนุสามารถส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสารหรือ

โดยวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย

ลงทนุ พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดหรือตามท่ีเห็นสมควร  

(4)  การสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ผู้ สั่งซือ้

สามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน คําสัง่หกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือ

วิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรับ ทัง้นี ้

การชําระเงินด้วยเช็คหรือดราฟต์หรือคําสั่งหักบัญชีต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี

เดียวกันกับท่ีทําการของบริษัทจดัการหรือสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย

ลงทุนท่ีรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุนัน้ๆ โดยเช็คหรือดราฟต์ดงักล่าว

จะต้องลงวนัท่ีก่อนหรือภายในวนัเดียวกนักบัวนัทําการขายหน่วยลงทนุและขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายใน

นาม “บัญชีซือ้หน่วยลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์” ประเภทบญัชีกระแสรายวนั โดยเข้าบญัชีดงัต่อไปนี ้ 

1.  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)          สาขาสยามสแควร์  152-3-11758-6 

2.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  สาขาสยามสแควร์ 038-3-08297-5 

3.  ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  สาขาสยามสแควร์ 026-1-10268-4 

4.  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  สาขาสยามสแควร์ 123-0-04006-9 

5.  ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน)  สาขาสํานกังานใหญ่ 001-1-54916-9 

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

7. ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) สาขาอโศก 1000004427 

8. บมจ.ธนาคารทิสโก้ สํานกังานใหญ่ 0001-114-005056-7 

หรือ สัง่จ่ายในนาม “SUB AFTER IPO FOR MAMT” ประเภทบญัชีกระแสรายวนั เข้าบญัชี  

ธนาคารซิตีแ้บงก์  สาขากรุงเทพมหานคร   0-800516-331  

หรือบญัชีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนดให้เป็นบญัชีท่ีรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุในอนาคต ทัง้นี ้บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกับบัญชีท่ีรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน

ดังกล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยจะแสดงข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันใน

หนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั  

โดยในการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยเช็คหรือดราฟต์ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุโปรดระบ ุชื่อ ท่ีอยู่ และ

หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนไว้ด้านหลังเช็คหรือดราฟต์นัน้ เพ่ือความสะดวกในการ

ติดต่อและเพ่ือผลประโยชน์ของผู้ซือ้หน่วยลงทนุ  

(5)  หลงัจากท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ได้รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

พร้อมทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้จํานวนจากผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุน
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การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสําเนาคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็น

หลักฐาน ยกเว้นในกรณีท่ีผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนส่งคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสาร หรือเป็นไปตาม

วิธีการท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกําหนด  

(6)  บริษัทจดัการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัท

จดัการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ภายในวนัและเวลาทําการท่ีบริษัทจดัการ

กําหนดให้ส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นอย่างอ่ืน โดยใช้ราคา

ขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้

เมื่อสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทุนวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขาย

หน่วยลงทนุตามอตัราท่ีกําหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทนุดงักล่าวจะต้องเป็นราคาท่ีรับรอง

โดยผู้ดแูลผลประโยชน์  

6.2.2 วิธีการขายหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์  

(1)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป็นจํานวน

เงินไม่น้อยกว่ามลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรกและครัง้ถัดไป โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน 

“คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” ให้ครบถ้วน ถกูต้องและชดัเจน พร้อมชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้จํานวนให้

บริษัทจดัการ  

(2)  การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการ ผู้สัง่ซือ้สามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินโอน คําสัง่หกั

บญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ ในกรณีการซือ้หน่วยลงทุนท่ี

ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ผู้สัง่ซือ้สามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด 

เงินโอน คําสั่งหักบญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน

หน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรับ ทัง้นี ้การชําระเงินด้วยดราฟต์ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก

บญัชีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยสัง่จ่ายในนาม “บัญชีซือ้

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

กําหนดให้เป็นบญัชีท่ีรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุในอนาคต  

(3)  ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนจะต้องส่งคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจนให้บริษัท

จดัการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ พร้อมดราฟต์ หรือหลักฐานการโอนเงิน หรือหลักฐานการ

ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุและแนบเอกสารหลกัฐานตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดหรือเอกสารหลกัฐาน

อ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือทดแทนตามท่ีเห็นสมควร เว้นแต่บริษัทจดัการยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีไป โดย 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเก็บสําเนาคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุฉบบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  

(4)  บริษัทจดัการจะดําเนินการขายหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีข้อมลู

ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนมาทางไปรษณีย์ ภายในวันและเวลาทําการท่ีบริษัทจัดการประกาศ

กําหนดให้เป็นวันขายหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอ่ืน บริษัท

จดัการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ซึ่งจะใช้มลูค่าหน่วย

ลงทุนท่ีคํานวณได้เมื่อสิน้วันทําการขายหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ บวกด้วย

ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทนุตามอตัราท่ีกําหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทนุดงักล่าว

จะต้องเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  

6.2.3 วิธีการขายหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

6.2.3.1 วิธีการขายหน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Teller Machine)  

เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

ขัน้ตอนวิธีการใช้บริการและกําหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดย

บริษัทจดัการจะติดประกาศดงักล่าวท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้

คืนหน่วยลงทนุหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเร่ิมให้บริการ  
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โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิด

จากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีใช้

บริการตามท่ีจ่ายจริง  

6.2.3.2  วิธีการขายหน่วยลงทนุผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต (Internet)  

(1)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนสามารถขอใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเตอร์เน็ตบน

เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

ขัน้ตอนวิธีการใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน

กองทุนกําหนด โดยบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนกองทุนจะจดัส่งรหสัประจําตัวผู้ ถือหน่วยลงทุน

เพ่ือใช้ทํารายการผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต (Internet) ต่อไป ทัง้นี ้ผู้ ถือรหสัประจําตวัจะต้องเก็บรักษาไว้

เป็นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ในกรณีท่ีบุคคลท่ีมิใช่เจ้าของรหัส

ประจําตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการผ่านส่ืออินเตอร์เน็ตดงักล่าว  

(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทํารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนได้โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขต่างๆ ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด รวมถึงเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีอาจเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมใน

อนาคต ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการท่ี

กําหนดไว้ดงักล่าว  

(3)  ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถทํารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเตอร์เน็ตได้ทุกวันทําการถึง 

15.30 น. โดยถือว่าเป็นรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของวันทําการนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ี

คํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการ ซึง่เป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(4)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายหลงัเวลา 15.30 น. หรือนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ี

บริษัทจดัการกําหนด หรือมีการทํารายการในวนัหยดุทําการ ให้ถือเป็นรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของ

วนัทําการถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการถัดไปนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ

อาจขยายหรือเปล่ียนแปลงเวลาการรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านช่องทางดงักล่าว โดยจะประกาศให้

ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ  

(5)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษี

อากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง

อินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) จากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง  

6.2.3.3 วิธีการขายหน่วยลงทนุทางโทรศพัท์  

ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุน สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ ภายใต้รายละเอียด

หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ตอนวิธีการใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางโทรศพัท์ ท่ีบริษัทจดัการจะกําหนดขึน้ 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ทัง้นี ้เมื่อบริษัทจดัการจะเปิดให้ใช้บริการดงักล่าว บริษัทจดัการจะจดัให้มีรายละเอียดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข 

ขัน้ตอนวิธีการใช้บริการและกําหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดย

บริษัทจดัการจะติดประกาศดงักล่าวท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้

คืนหน่วยลงทนุหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเร่ิมให้บริการ  

โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิด

จากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีใช้

บริการตามท่ีจ่ายจริง  

6.2.4 เงื่อนไขอื่น ๆ ในการขายหน่วยลงทุน  

(1)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนต้องชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้จํานวนด้วยเงิน ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วย

ลงทนุของกองทนุอ่ืนภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้บริษัทจดัการอาจ
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ดําเนินการให้มีการหักกลบกันก็ได้ ทัง้นี ้ผู้สั่งซือ้ท่ีได้ทําการสั่งซือ้หน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วย

ลงทุนทัง้จํานวนแล้ว จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ

อนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

(2)  บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน

ได้รับ เป็นคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนตามคําสั่งหัก

บญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ หรือได้รับเงินโอน หรือได้รับเงินจากการ

นําฝากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอ่ืนภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการเข้าบญัชีซือ้หน่วยลงทุน

ของกองทนุนีอ้นัเกิดจากการหกักลบของบริษัทจดัการ และได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้จํานวนแล้ว  

(3)  ในกรณีท่ีการชําระเงินด้วยคําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจาก

ธนาคารของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซือ้หน่วย

ลงทนุนัน้และจะดําเนินการนําส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้คืนแก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ภายในวนัทําการถัดจากวนัท่ี

ได้รับเช็คหรือดราฟต์นัน้คืนจากธนาคารผู้ เรียกเก็บ อย่างไรก็ตาม หากการท่ีบริษัทจัดการถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายใด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอ่ืน ๆ ในวนัท่ีทํารายการซือ้หน่วยลงทุนในวนัเดียวกัน บริษัทจดัการอาจมีความจําเป็นท่ี

จะต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้สัง่ซือ้รายนัน้ ตามความเสียหายท่ีเกิดขึน้จริงมาชดเชยให้แก่กองทนุ  

(4)  บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามท่ีสัง่ซือ้และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้

จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวน

หน่วยลงทนุท่ีจดทะเบียนไว้ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเมื่อแปลงเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐแล้ว

อาจมีผลทําให้เกินวงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนมุตัิให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจดัการ

จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

และได้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว  

ในกรณีท่ีมีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะ

พิจารณาจดัสรรตามสัดส่วนจํานวนเงินท่ีสั่งซือ้ให้แก่ผู้สั่งซือ้ (pro rata) ทัง้นี ้บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะ

จดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่มี

ดอกเบีย้ เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรือโดยนําเข้าฝากในบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้

หน่วยลงทุนท่ีธนาคารตามเลขท่ีบญัชีท่ีผู้สัง่ซือ้ได้แจ้งไว้กบับริษัทจดัการหรือโดยให้ผู้สนบัสนุนการขายหรือ

รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นผู้มอบให้ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการขายหน่วยลงทนุนัน้  

(5)  กรณีท่ีบริษัทจัดการได้เพ่ิมเงินทุนโครงการและ/หรือได้รับการจัดสรรวงเงินลงทุนเพ่ิมเติมจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม เพ่ือเสนอขาย

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วนัปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพ่ือ

สิทธิในการจองซือ้หน่วยลงทนุเพ่ิมเติมในลําดบัก่อนก็ได้ ในราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วย

ลงทนุ  

(6)  การเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะดําเนินการในวนัทําการถัด

จากวนัคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้ และสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ หลงัจากท่ีนายทะเบียน

หน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทุนของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ 

โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกและจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ พร้อมใบยืนยนั/ใบเสร็จรับเงิน/

ใบกํากับภาษี แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็น

ผู้มอบให้ ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุนัน้  

(7)  บริษัทจดัการอาจพิจารณาปฏิเสธคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้ลงทนุ หากการสัง่ซือ้ดงักล่าวจะมีผลให้ผู้ลงทุน

รายนัน้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือกรณีท่ีคําสั่งซือ้หน่วย
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ลงทนุใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมและกรณีตามหวัข้อการไม่

ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่  

(8)  กรณีผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนส่งคําสั่งซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่

ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทนุดงักล่าว ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

(9)  บริษัทจดัการมีวตัถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชน์แก่ 1) พลเมือง

หรือผู้ มีสัญชาติอเมริกันหรือผู้ มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา

หรือผู้ ถือ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น 

ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3) หน่วยงานของ

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคําสั่ง

เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศ

สหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ ถือหน่วยลงทุน

ท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดงักล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าว

ตามข้อ 1-4  

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไมว่่า

ทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น  

(10)  บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียด

การให้บริการดงักล่าวให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้า 15 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ท่ีท่ีทําการของบริษัทจดัการและ/

หรือสถานท่ีติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ   

(11)  บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการซือ้หน่วยลงทุน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและเป็น

ประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยบริษัทจดัการจะแจ้งสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าวให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้า 15 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ท่ีท่ี

ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือใน

เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ เช่น การเพ่ิมเติมวิธีการซือ้หน่วยลงทนุ ดงัต่อไปนี ้ 

(11.1)  การซือ้หน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Manulife Savings Plan) เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซือ้

หน่วยลงทนุได้สมํ่าเสมอแบบรายเดือน  

(11.2)  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมท่ีใช้วิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดหรือบางส่วน เช่น บัตรเครดิต หรือส่ืออ่ืนใดท่ีมีลักษณะเดียวกัน หรือท่ี

บริษัทจดัการอาจเพ่ิมเติมในอนาคต โดยการให้บริการดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

(11.3)  การซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตให้ทําได้ 

7.  การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

7.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจดัการ  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

 อินเตอร์เน็ต (internet)  ไปรษณีย์ 

 หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 
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7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขอรับ“คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” ได้ท่ีท่ีทําการของบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีติดต่อทกุ

แห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนในวนัและเวลาทําการตามรายละเอียดในหนงัสือชีช้วนส่วน

สรุปข้อมลูสําคญั และสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามวิธีการต่อไปนี ้

7.3 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

 แบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 

7.4    รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามวิธีการต่อไปนี ้ 

7.4.1 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนท่ี

ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหน่ึงแต่ละครัง้ไม่น้อยกว่ามลูค่าขัน้ตํ่าในการ

สัง่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วน

ถูกต้องและชัดเจน และสามารถส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยังบริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนด้วยตนเอง หรือโดยทางโทรสารหรือโดยวิธีการอ่ืนใด

ตามท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกําหนด  

(2)  กรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไปยงับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ

ซือ้คืนหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบ

คําถามข้อมลูส่วนบคุคลกรณีทํารายการทางโทรศพัท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอ่ืนใดเมื่อได้รับการร้อง

ขอจากบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการ

ยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(3)  หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ได้รับคําสั่งขายคืนหน่วย

ลงทุนแล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะส่งมอบสําเนาคําสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน ยกเว้นในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ขายคืน

หน่วยลงทนุทางโทรสาร  

(4)  บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ท่ี

บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ภายในวนัและเวลาทําการท่ีบริษัท

จดัการประกาศกําหนดให้เป็นวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็น

อย่างอ่ืน โดยใช้ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีคาํนวณได้ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึง่จะใช้

มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เมือ่สิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

หักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามอัตราท่ีกําหนดไว้ (ถ้ามี) และราคารับซือ้คืน

หน่วยลงทนุดงักล่าวจะต้องเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  

7.4.2  วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์  

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวน
หน่วยลงทุนท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหน่ึง แต่ละครัง้ไม่น้อยกว่า
มลูค่าขัน้ตํ่าในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสั่งขายคืนหน่วย
ลงทนุ” ให้ครบถ้วนถกูต้องและชดัเจน  

(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุมายงับริษัทจดัการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามท่ีบริษัทจัดการกําหนดหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือ
ทดแทนตามท่ีเห็นสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีไป โดยผู้ ถือหน่วยลงทุน
เก็บสําเนาคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนฉบบัผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวน
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สิทธิท่ีจะปฏิเสธคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีไม่มีรายละเอียดและเอกสารดงักล่าวครบถ้วน ถกูต้องและ
ชดัเจน 

(3)  บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทาง
ไปรษณีย์ ภายในวนัและเวลาทําการท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนดให้เป็นวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นอย่างอ่ืน โดยใช้ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ 
ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้เมื่อสิน้วนัทําการรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการคาํนวณ หกัด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม
อตัราท่ีกําหนดไว้ (ถ้ามี) และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะต้องเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 

7.4.3 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

(1)  วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Teller Machine)  

เมื่อบริษัทจดัการจะเปิดให้ใช้บริการดงักล่าว บริษัทจดัการจะจดัให้มีรายละเอียดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข 

ขัน้ตอนวิธีการใช้บริการและกําหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม 

โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศดงักล่าวท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนุนการขาย

หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเร่ิม

ให้บริการ  

โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ี

เกิดจากวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ ถือหน่วย

ลงทนุท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง  

(2)  วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต (Internet)  

(2.1)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านส่ือ

อินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนได้ ภายใต้รายละเอียด

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ตอนวิธีการใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีบริษัท

จดัการหรือนายทะเบียนกองทุนกําหนด โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนจะจัดส่ง

รหัสประจําตัวผู้ ถือหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ทํารายการผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต (Internet) ต่อไป ทัง้นี ้ 

ผู้ ถือรหัสประจําตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใดๆ 

ทัง้สิน้ ในกรณีท่ีบุคคลท่ีมิใช่เจ้าของรหัสประจําตัวของผู้ ถือหน่วยลงทุนทํารายการผ่านส่ือ

อินเตอร์เน็ตดงักล่าว  

(2.2)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทํารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด รวมถึงเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีอาจ

เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนยอมรับและ

ผกูพนัตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีกําหนดไว้ดงักล่าว  

(2.3)  ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสามารถทํารายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านส่ืออินเตอร์เน็ตได้ทกุวนั

ทําการ ถึง 15.30 น. โดยถือว่าเป็นรายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุของวนัทําการนัน้ ในราคารับ

ซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการ ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

แล้ว  

(2.4)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น.หรือนอกเหนือจาก

ช่วงเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด หรือมีการทํารายการในวนัหยุดทําการ ให้ถือเป็นรายการสั่ง

ขายคืนหน่วยลงทุนของวนัทําการถัดไป ในราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วัน

ทําการถดัไปนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจขยายหรือเปล่ียนแปลงเวลาการรับคําสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทนุผ่านช่องทางดงักล่าว โดยจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ  



กองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ 31 

(2.5)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ

ภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรม

ทางอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) จากผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง  

(3)  วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทางโทรศพัท์  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุทางโทรศพัท์ได้ ภายใต้รายละเอียดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข 

ขัน้ตอนวิธีการใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางโทรศพัท์ท่ีบริษัทจดัการจะกําหนดขึน้ โดยได้รับความ

เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ทัง้นี ้เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 15 วนัโดยจะติดประกาศดงักล่าว

ท่ีสํานกังานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการ  

โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ี

เกิดจากวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ ถือหน่วย

ลงทนุท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง  

7.4.4  เงื่อนไขอื่น ๆ ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ตัง้แต่เวลาเร่ิมทําการถึง 15.30 น. สําหรับกรณีการส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนภายหลงัเวลา 15.30 

น. บริษัทจดัการจะถือเป็นรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายถดัไป  

(2)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนใน 

“คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน หักด้วย

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ท่ีปรากฏในบญัชีกองทุนของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีบนัทึก

โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน

ทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

(3)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้รับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการยงัไม่

สามารถชําระเงินค่าขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัท

จดัการตามข้อ “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน” ผู้ ถือ

หน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือ

ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ยื่น “คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” ไว้ 

ทางโทรศัพท์หรือสามารถติดต่อท่ีบริษัทจัดการโดยตรงตามท่ีอยู่ท่ีระบุในหนังสือชีช้วนเสนอขาย

หน่วยลงทุน ทัง้นี ้การยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการอนุมตัิจากบริษัท

จดัการก่อน  

(4)  บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจํานวนทัง้หมดตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสัง่ขายคืนไว้ โดย 

บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะทําการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทนุเป็นเงินบาทให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเท่านัน้ โดยสัง่จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้ ถือหน่วย

ลงทนุหรือโดยนําเงินค่าขายคืนดงักล่าวเข้าฝากในบญัชเีงนิฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีผู้ ถือหน่วย

ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยให้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ 

หรือดําเนินการหกักลบเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุบางส่วนหรือทัง้หมดให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณี

ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ปซือ้หน่วยลงทุนของ

กองทนุรวมอ่ืนภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ภายใน 5 วนัทําการ นบัแตว่นัถดัจากวนัทําการรับ

ซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้ 
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(ก)  บริษัทจัดการขอผ่อนผันระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา

ขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับ

กรณีมีการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศ  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันคํานวณ

มลูค่าและราคาดงักล่าวตามท่ีได้รับการผ่อนผนั  

ทัง้นี ้วนัทําการ ท่ีกล่าวข้างต้น หมายถึง 1. วนัทําการของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และ 2. วนัทําการของประเทศท่ีกองทุนหลกัลงทุนอยู่ และ 3. วนัทํา
การของประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ เป็นต้น  

(ข)  บริษัทจัดการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามหัวข้อ “การเล่ือน
กําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ”  

(ค)  บริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามหวัข้อ “การไม่ขาย ไมรั่บซือ้คืน หรือไม่รับ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่”  

(5)  การลดจํานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซือ้คืนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน จะทําในวันทําการถัดจากวัน
คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนจํานวนนัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้ดําเนินการได้ ภายใน 5 วนัทํา
การนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้  

(6)  กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทนุส่งคําสัง่ขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมลูไม่ครบถ้วน ไม่
สมบรูณ์ และหรือไม่ชดัเจน และบริษัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุแก้ไขหรือยืนยนัข้อมลูได้
ไม่ว่าด้วยเหตใุด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดําเนินการขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(7)  ในกรณีท่ีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุน ท่ีปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนเหลือน้อยกว่า 100 หน่วย หรือในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
จํานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนในคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน
หรือมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้คํานวณเมื่อสิน้วันทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน หักด้วย
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ท่ีปรากฏในบญัชีกองทุนของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีบนัทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

(8)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงวันทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน เพ่ือความ
เหมาะสม หรือเพ่ือประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ท่ีท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ/หรือ
สถานท่ีติดต่อของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
พร้อมทัง้แจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป  

(9)  บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกและประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะแจ้งสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวัน
เปล่ียนแปลง ท่ีท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ/หรือสถานท่ีติดต่อของผู้สนบัสนุนการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

7.5 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  ทกุวนัทําการ 

7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แต่เวลาเร่ิมทําการถึง 15.30 น. 
โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะเปิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอ
ขายครัง้แรกในช่วงเวลาไม่เกิน 15 วนั 
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วนัทําการซือ้ขาย หมายถงึ วนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการและวนัทําการของกองทนุหลกั และวนัทําการของ
ประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหรือชําระราคาหลกัทรัพย์ของกองทนุหลกั 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะกําหนดวนัท่ีมิใช่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าวในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั
และสงวนสิทธิท่ีจะกําหนดวนัท่ีมิใช่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ิมเติมให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนและในเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ 

7.7 การขายคืนหน่วยลงทุน :  ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  

7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : ไม่ม ี

7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่ม ี

8.  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

8.1    ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจดัการ  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

 อินเตอร์เน็ต (internet)  หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

8.2    รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 

สามารถขอรับหนังสือชีช้วน คู่มือผู้ ลงทุน คําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการ

กําหนด (ถ้ามี) ได้ท่ี ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในวนัและ

เวลาทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทจดัการอาจแจ้งเพ่ิมเติมในอนาคต  

8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้โดยกรอกรายละเอียดในคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

และ/หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี บริษัทจดัการกําหนด พร้อมเอกสารประกอบการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัท

จดัการกําหนด (ถ้ามี) สําหรับทกุกองทนุท่ีเปิดบริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยนําส่งเอกสารดงักล่าวได้ท่ี

บริษัทจัดการหรือสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และสามารถ

ดําเนินการได้ตามวิธีการต่อไปนี ้

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ตัง้แต่เวลา

เร่ิมทําการถึง 15.30 น. โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะเปิดรับ

คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกในช่วงเวลาไม่เกิน 15 วนั 

วนัทําการซือ้ขาย หมายถึง วนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการและวนัทําการของกองทนุหลกั และ

วนัทําการของประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหรือชําระราคาหลกัทรัพย์ของกองทนุหลกั 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะกําหนดวันท่ีมิใช่วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชีช้วนส่วน

สรุปข้อมูลสําคัญและสงวนสิทธิท่ีจะกําหนดวนัท่ีมิใช่วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมให้แก่ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซือ้คืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้โดยนําเงินบางส่วนหรือทัง้หมดท่ีได้จาก

การขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เงินท่ีได้จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอ่ืน เพ่ือชําระเป็นค่าซือ้

หน่วยลงทุนของกองทุนนีด้้วยวิธีหกักลบ สามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของ

กองทุนนีไ้ด้ ตามวิธีการในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรก เว้นแต่

บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน หากจํานวนเงินท่ีสับเปล่ียนเข้ามาเพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของ
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กองทุนนีม้ีจํานวนไม่เพียงพอท่ีจะซือ้หน่วยลงทุน ตามข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 (แล้วแต่กรณี) บริษัท

จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุครัง้นี ้

(3)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนนีเ้พ่ือนําเงินท่ีได้บางส่วนหรือทัง้หมดจาก

การขายคืนไปชําระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนด้วยวิธีหกักลบ สามารถสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเพ่ือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้โดยระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยท่ี

ต้องการสบัเปล่ียน อย่างใดอย่างหน่ึง ไม่น้อยกว่าจํานวนขัน้ตํ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทาง ได้ตามวิธีการในหวัข้อการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เว้นแต่บริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่าง

อ่ืน โดยบริษัทจดัการจะนําฝากเงินท่ีได้จากการขายคืนดงักล่าวเข้าบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิด

ไว้เพ่ือรับเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนให้ตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หาก

จํานวนเงินดงักล่าวตํ่ากว่าท่ีกองทนุปลายทางกําหนด บริษัทจดัการจะไม่นําเงินดงักล่าวไปซือ้หน่วย

ลงทนุ แต่จะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามเงื่อนไขท่ีระบไุว้ในแบบคําขอ

เปิดบญัชีกองทนุภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และ

ราคาหน่วยลงทุนตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ

ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ

ดําเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

(4)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะนําเงินท่ีได้จากการเลิกกองทุน ตามหัวข้อการเลิกโครงการจัดการ

กองทนุรวม หวัข้อการดําเนินการของบริษทัจดัการเมื่อเลิกโครงการ หรือหวัข้อการชําระบญัชีกองทนุ

รวมและวิธีการเฉล่ียคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ ตามรายละเอียดท่ีระบุใน

รายละเอียดโครงการของกองทุนนีไ้ปชําระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนด้วยวิธีหกักลบ 

สามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยระบเุป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยท่ีต้องการจะสบัเปล่ียน 

อย่างใดอย่างหน่ึง ไม่น้อยกว่าจํานวนขัน้ตํ่าในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการ

จะนําฝากเงินท่ีได้ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือรับเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนของ

กองทนุรวมอ่ืนให้ตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้สัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแล้ว จะเพิกถอนการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุและขอคืน

เงินค่าซือ้หน่วยลงทุนหรือเงินท่ีได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ และ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับคําสั่ง

สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ

กองทุนรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และกรณีตามหัวข้อการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ และ/หรือตามหวัข้อการหยดุรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

หากบริษัทจัดการจะมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลง และหรือเพ่ิมเติมวนัเวลา วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือประโยชน์ หรือลดความเส่ียงแก่กองทุน

โดยรวม บริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวัน

เปล่ียนแปลง ท่ีท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือ

รับซือ้คืนท่ีใช้ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 

8.2.2 ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีส่งคําสั่งสับเปล่ียน โดยมี

หลกัเกณฑ์ในการคํานวณดงันี ้

(1)  กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทาง บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เมื่อสิน้วนั

ทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เป็นตวัคํานวณในการจดัสรรลดหน่วยลงทนุท่ีมีอยู่ 
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(2)  กรณีกองทุนนีเ้ป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้เมื่อสิน้วนั

ทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เป็นตวัคํานวณในการจดัสรรเพ่ิมหน่วยลงทนุท่ีมีอยู่ 

โดยจํานวนเงินท่ีได้จากการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนเข้าบญัชีกองทุนปลายทางภายใน 

5 วนัทําการถดัจากวนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุตามท่ีกําหนด

ไว้ในข้อ 16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วย

ลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  

อน่ึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้คํานวณราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน

ข้างต้นจะต้องเป็นมลูค่าท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

9.  การชําระค่ารับซือ้คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงนิ :  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัทจดัการจะต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน

เงินได้ 

10.  การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  :  

บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทนุเปิดได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้ 

(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดังต่อไปนี ้โดยได้รับความ

เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหต ุ

สมผล หรือ  

(ข)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ

ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ  

(2)  มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในชว่งระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้

ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้

รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่

ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3)  มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืน

หน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอัตรา

ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้ไม่

เกิน 10 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัทําการถัดจากวนัท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้ 

(1)  ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อ

ทกุแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

ทราบโดยพลนั  

(2)  แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานในเร่ืองดังกล่าว พร้อมทัง้แสดงเหตุผล

และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
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ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้

ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการดงักล่าวแทนก็ได้  

(3)  ในระหว่างการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลา

ดงักล่าว บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน

ตามลําดบัวนัท่ีส่งคําสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

11.  การไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่ง :  

11.1  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่ง

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ใน

กรณีท่ีปรากฏเหตดุงัต่อไปนี ้ 

(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี ้โดยได้รับความ

เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล  

(ข)  ไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค)  มีเหตจุําเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือ

คําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ได้ไม่เกินหน่ึงวันทําการ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

(3)  กองทุนรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ซึง่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อกองทนุรวมอย่างมีนยัสําคญั  

(ก)  ตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะใน 

กรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละสิบ ของ

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  

(ข)  มีเหตุการณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงิน

ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค)  มีเหตุท่ีทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ 

ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วย

แล้ว  

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัต่อไปนี ้ 

(ก)  บริษัทจดัการมีเหตคุวรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัต่อไปนี ้ 

(1)  การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

(2)  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่ผู้กอ่การร้าย หรือ  
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(3)  การกระทําท่ีเป็นการปฏิบตัิตามคําสัง่เก่ียวกับการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตาม

กฎหมาย  

(ข)  บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลกูค้าได้ใน

สาระสําคญั  

(5)   อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการของตน

อันเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการ

จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์

และการจดัจําหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงินทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึ่งให้

กระทําได้ไม่เกิน 3 วนัทําการ 

เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียน

หน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่

ขาย หรือไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3)  

หรือ (5) ข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุด

รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนัด้วย 

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขาย

คืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุเปิดนัน้

ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ท่ีได้รับไว้แล้ว หรือหยุด

รับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) ข้างต้น เกินหน่ึง

วนัทําการ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้ก่อนการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทนุ 

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทุน

ของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง

การเปิดขาย หรือรับซือ้คืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและ

ผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการ

ใดๆ โดยพลนั  

11.2 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว ในช่วง

ระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมลูใน

รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั และรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนัน้ต่างจาก

ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอัตราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย

ลงทุนท่ีถูกต้อง โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสั่งซือ้ หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการหยุดขาย

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืน และผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซือ้ หรือ

คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

11.3 ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยุด

ทําการของบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน และคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนสําหรับวนัดงักล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเก่ียวกับการหยุดรับคําสัง่ในกรณีดงักล่าว
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ไม่น้อยกว่าห้าวันทําการก่อนถึงวนัหยุดทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการทุก

แห่งของบริษัทจดัการ รวมทัง้จดัให้มีประกาศดงักล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้

คืนหน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด

คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได้ 

12.  การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน

ของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัท

จดัการหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ี

เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้

ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

13. เงื่อนไขและข้อจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

สําหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้ 

(1)  พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือ ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ท่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา

หรือผู้ ถือ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

(2)  นิติบุคคลรวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง

สาขาของนิติบคุคลดงักล่าว  

(3)    หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  

(4)  ผู้ลงทนุซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลูหรือส่งคําสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือชําระ/รับชําระเงินเก่ียวกับ

หน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนท่ีใช้ตัวแทนหรือผู้จดัการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ

ทรัพย์สินของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดงักล่าว  

(5)   กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ (1) - (4) ข้างต้นนี ้

14.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล :  

ไม่จ่าย  

15.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1   ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ทัง้หมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : ตามรายละเอียดด้านล่าง 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 3.2100 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ

กองทนุ (อตัราดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว) 
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15.2  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

ไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทนุจะไม่เกดิรายการคา่ธรรมเนียมการจดัการลงทนุซํา้ซ้อนจากการ

บริหารจดัการท่ีเรียกเก็บโดยกองทนุหลกั เน่ืองจากกองทนุหลกัจะคืนค่าธรรมเนียมการจดัการต่อปีให้แก่

กองทนุเป็นรายเดือน (โดยคืนเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทนุ) 

15.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

ไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  

15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  

15.2.4 ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  

ในช่วงแรก บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน หากบริษัทจัดการมีการ

เปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะกระทําโดยไม่เกินอัตราท่ีได้กําหนดไว้ และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย

ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัทําการก่อนวนัท่ีมีผลเร่ิมใช้ โดยจะติดประกาศ ณ สํานักงานของ

บริษัทจดัการและสถานท่ีตดิต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุแห่ง 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจําหน่าย :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

ไม่ม ี

15.2.6 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ จะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง มีดงัต่อไปนี ้ 

(1)  ค่าใช้จ่ายเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ซึง่บริษัทจดัการจะดําเนินการเรียก

เก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวตามท่ีจ่ายจริงจากกองทนุ โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน

เฉล่ียเท่ากนัเป็นรายวนัตามระยะเวลาท่ีจะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ คือ 

(1.1)  ค่าใช้จ่ายในการจดัทําโฆษณาประชาสมัพันธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรม

เผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ท่ีจดัขึน้ ตลอดจน

การจดัสมัมนาแนะนํากองทุน ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายดงักล่าวรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของ

จํานวนเงินกองทนุท่ีจดัตัง้ได้ แต่ไม่เกิน 1,000,000.- บาท 

(1.2)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตัง้และจัดการกองทุน รวมถึง

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย

ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(2)  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุซึง่จะเรียกเก็บจากกองทนุ เมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจา่ย

จริง โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากันเป็นรายวนัตามระยะเวลาท่ีจะ

ได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ หรือในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดค่าใช้จ่ายดงักล่าว ได้แก่ 

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจดัทําโฆษณาประชาสมัพันธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรม

เผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ท่ีจดัขึน้ ตลอดจน

การจดัสมัมนาแนะนํากองทุน ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายดงักล่าวรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของ

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

(2.2)  ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอน

หลกัทรัพย์รวมทัง้การจดัทําหนงัสือหรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลกัทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายใน

การเบิกใบหุ้ นกู้  ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนาย

ทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ  

(2.3)  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบนัการเงินในการจดัการเงินของ

กองทุน เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมดุเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการใน

การนําเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากบญัชีซือ้หน่วยลงทนุเข้าฝากในบญัชีกองทนุ ค่าธรรมเนียม

การใช้ Telebanking เป็นต้น  

(2.4)  ค่าธรรมเนียมผู้ ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชี

กองทนุ ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชเีมื่อเลิกกองทนุ ค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียหรือชําระเงิน หรือ

ทรัพย์สินอ่ืนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกกองทนุ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุน

กบัสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในระหว่างการชําระบญัชีและเลิก

กองทนุ 

(2.5)  ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ดๆ ของ

กองทนุ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพ่ือรักษา

สิทธิของกองทนุ รวมถึง ค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนการ

ชําระหนีต้ามตราสารแห่งหนี ้และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ี

เกิดขึน้ในการประเมินทรัพย์สินอ่ืน  

(2.6)  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น

หลกัทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน  

(2.7)  ค่าใช้จ่ายในการจดัทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ แบบคําขอ

เปิดบัญชีกองทุน คําสั่งซือ้หน่วยลงทุน คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน คําสั่งสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) 

รายงานการถือหน่วยลงทนุ และเอกสารและแบบฟอร์มอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบักองทนุ  

(2.8)  ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ่ง

รวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนงัสือพิมพ์รายวนั รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ ถือหน่วย

ลงทุนและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนท่ีบริษัทจัดการจัดทําขึน้หรือมีหน้าท่ีจัดทําขึน้

ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือ

กฎหมายกําหนด  

(2.9)  ค่าใช้จ่ายในการจดัตัง้และเก็บรักษาฐานข้อมลูและสถิติข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(2.10)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบตัิหน้าท่ี

หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย

ลงทนุโดยส่วนรวม หรือเมื่อได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี)  
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(2.11)  ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงิน

ค่าขายคืนหน่วยลงทนุเข้าฝากในบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(2.12)  ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศไทย

และต่านประเทศ (ถ้ามี) ท่ีเกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือ

หลกัทรัพย์ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจดัหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดแูล 

เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใช้จ่ายของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการ

ทัว่ไป ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกันความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียน

เงินตรา ค่าประกันความเส่ียงจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทัง้ท่ีเกิดในประเทศ

ไทยและต่างประเทศ หรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในหลกัทรัพย์ทัง้ในและ

ต่างประเทศ เช่น สญัญา Forward, Swap, future และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร

อ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอ่ืนใดเพ่ือให้กองทุนสามารถลงทุน

ในหลกัทรัพย์ดงักล่าว เป็นต้น 

(2.13)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในการจัดการกองทุนทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ตามกฎหมาย ค่าใช้จ่าย

ด้านกฎหมายเพ่ือรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนีข้องกองทุน ค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบัติตามคําสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประสานงาน เช่น ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง 

ค่าท่ีพกั ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าประกนัการเดินทาง เป็นต้น 

(2.14)  ค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนงัสือ

โต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ ฯลฯ  

(2.15)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการชําระราคา รับชําระราคา ส่งมอบหรือรับมอบ

หลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน

เพ่ือชําระราคาหลกัทรัพย์ (Settlement Advance/Contractual Settlement) จากผู้ รับฝาก

ทรัพย์สินต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรัพย์ตามท่ีจ่าย

จริง เป็นต้น 

(3) ค่าใช้จ่ายตามหวัข้อ 15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมท่ีเก่ียวข้องกบัการ

จดัการกองทุน ซึง่มิได้ระบุไว้ (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลา

ท่ีเกิดค่าใช้จ่ายนัน้จริง ทัง้นี ้การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0107 ต่อปีของ

มลูค่าทรัพย์สินของกองทนุ 

หมายเหต ุ:  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตา่งๆ ข้างต้นเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด

แล้ว 

15.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วย

ลงทุนท่ีใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทํารายการขายหน่วยลงทุน โดยในช่วงการเสนอขาย

หน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายในอตัรา 1.50% ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
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ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจเก็บจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแตล่ะกลุ่มและ/หรือ

แต่ละรายในอตัราท่ีไม่เท่ากัน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดงักล่าวได้ บริษัท

จดัการจะแจ้งให้ทราบรายละเอียดต่อไป โดยติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนุน

การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัราขัน้บนัได ขึน้อยู่กบัระยะเวลาใน

การลงทนุ สรุปได้ดงันี ้

ระยะเวลาการลงทนุ ร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทํารายการรับซือ้คืน 

น้อยกวา่ 2 ปี ไม่เกิน 1.00% 

ตัง้แต่ 2 ปี ขึน้ไป ไม่เก็บคา่ธรรมเนียม 

ในช่วงแรก บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน 0.50% ของมลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนั

ทํารายการรับซือ้คืน กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี หากบริษัทจดัการมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมดงักล่าว

จะกระทําโดยไม่เกินอตัราท่ีได้กําหนดไว้ และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั

ทําการก่อนวันท่ีมีผลเร่ิมใช้ โดยจะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อของ

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุแห่ง 

15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า (Switching In) :ไม่ม ี

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

- ไม่ม ี– 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ไม่มี 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

- ไม่มี – 

15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ :  

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ในอัตราไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราท่ีบริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนกําหนด โดย

บริษัทจดัการและ/หรือนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ โอนหน่วยลงทุนในวนัท่ียื่นคําขอโอน

หน่วยลงทนุ 

15.3.5  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

ในอตัราไม่เกิน 50 บาทต่อรายการ หรือตามอตัราท่ีบริษัทจดัการและ/หรือนายทะเบียนกําหนด 

15.3.6  ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) :  

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

- ไม่ม ี- 

15.3.7 ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี  
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รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

 (1)  ค่าธรรมเนียมการหกัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียม

การโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคาร

พาณิชย์กําหนดเป็นการทัว่ไป 

(2)  ค่าธรรมเนียมการท่ีเก่ียวข้องกบังานทะเบียนกองทนุ อาทิเช่น ขอเปล่ียนชื่อ-สกลุ ท่ีอยู่ การออกเช็ค

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสญูหายหรือในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมลูบญัชีเงินฝาก

ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดงักล่าวเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม

ความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือรายงานการ

ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสญูหายหรืออ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จริงซึ่งพิสจูน์ได้ว่าเป็น

ความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุ เพ่ือนําไปใช้

เป็นหลกัประกนัในการขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงินหรือกรณีพิเศษอ่ืนๆ โดยบริษัทจดัการหรือนาย

ทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทุนตามอตัราท่ีบริษัทจดัการหรือนาย

ทะเบียนหน่วยลงทนุกําหนดเป็นการทัว่ไปในการให้บริการลกัษณะดงักล่าว  

หมายเหต ุ

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

หรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 

15.4 วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1 ข้อ 15.2.2 ข้อ 15.2.3 และข้อ 15.2.4 จะคํานวณเป็น

รายวนั และเรียกเก็บจากกองทนุเป็นรายเดือน ภายใน 15 วนัทําการถดัไปจากวนัสิน้เดือน  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานท่ีเรียกเก็บตามข้อ 15.2.6 (1) และ (2) จะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัท

จดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จํานวนหรือทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทนุเฉล่ียเท่ากนัทกุวนัตามระยะเวลา

ท่ีจะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้นี ้การตัดค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนด

โดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย  

15.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยบริษัทจะ

ดําเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

(1.1) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีได้ระบุไว้ในโครงการและได้

ดําเนินการดงักล่าวแล้ว บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทัว่ถึงภายใน 3 วนั

ทําการนบัแต่วนัท่ีมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าว ทัง้นี ้การเปิดเผยข้อมลูต้องกระทําโดย

วิธีการท่ีเหมาะสมอนัทําให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทนุได้รับทราบข้อมลูดงักล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการ หรือ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการ

ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นต้น 

(1.2)  การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้

ความเห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการในเร่ืองดงักล่าวเมื่อบริษัทจดัการได้ดําเนินการตามข้อ (1.1) แล้ว 

 (2) กรณีเพ่ิมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ 

บริษัทจดัการจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลกูค้าเป็นสําคญั และ

ต้องเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถึงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม เชน่ เผยแพร่ข้อมลูไว้บน
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เว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนุน

การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) ในกรณีท่ีกองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียม

หรือค่าใช้จ่ายเดิมตามท่ีระบไุว้ในโครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวให้ผู้ลงทนุทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ 

(2.2) ในกรณีท่ีกองทนุจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ยเพ่ิมขึน้เกินกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายเดิมตามท่ีระบไุว้ชดัเจนในโครงการว่าสามารถกระทําได้  

ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนบัแต่วนัท่ีบริษัทประสงค์จะขึน้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าว บริษัท

จดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

(ก) ในกรณีท่ีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สงู บริษัทจดัการจะ

เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักล่าว 

(ข) ในกรณีท่ีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้เกินกว่าร้อยละ 5 ของอัตราขัน้สูงดังกล่าว บริษัท

จดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ได้ต้องได้รับมติพิเศษ 

ในการเปิดเผยข้อมลูตาม (2) วรรคหน่ึง มิให้นํามาใช้กบักรณีท่ีบริษัทจดัการได้รับมติพิเศษ 

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) (1.2) หรือข้อ (2) (2.2) ข้างต้น บริษัทจัดการ

จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายดงักล่าว 

15.6 หมายเหตุ :   ไม่มี  

16.  วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

16.1.  วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ

ราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ 

16.2  เงื่อนไขพิเศษ :  

(1)  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(2)  บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ 

(2.1)  คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทกุสิน้วนัทําการ ภายใน 2 วนัทําการถัดไป เว้นแต่
วนัทําการนัน้ตรงกบัวนัหยดุของกองทนุหลกัและวนัทําการของประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ การซือ้
ขายหรือชําระราคาหลกัทรัพย์ของกองทนุหลกั หรือวนัตามท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนดเพ่ิมเติมหรือ
ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ 

(2.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
ภายใน 2 วนัทําการถดัไป ทัง้นี ้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้
ใช้มลูค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

(2.3)  ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วนัทําการ
ถดัไป 
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(ข)  วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยจะประกาศภายใน 3 วนัทําการถัดไป ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็น
กองทนุรวมท่ีไม่เปิดให้ซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวนัทําการ จะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่า
หน่วยลงทนุของวนัดงันีเ้พ่ิมเติมด้วย 

1. วันทําการก่อนวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยจะประกาศภายในวันทําการซือ้ขายหน่วย

ลงทนุ 

2. วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทัง้นี ้เฉพาะใน

กรณีท่ีกองทนุรวมกําหนดวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุแต่ละครัง้ห่างกนัเกินกว่า 1 เดือน 

3. วันท่ีปรากฏเหตุการณ์ท่ีน่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วย 

ลงทนุอย่างมีนยัสําคญั โดยจะประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป 

(2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ 
โดยให้ประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป  

ทัง้นี ้กองทนุอาจดําเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามข้อ (2.1) - (2.4) ได้ในกรณีท่ีกรอบระยะเวลาท่ี
กําหนดตามข้อ (2.1) – (2.4) นัน้ ตรงกับวนัหยุดของกองทนุหลกัหรือประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ การซือ้
ขายหรือชําระราคาหลกัทรัพย์ของกองทุนหลกัหรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดหรือในกรณีอ่ืนใดๆ 
ก็ตามท่ีเป็นเหตุให้กองทุนไม่ได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก จนเป็นเหตุให้บริษัท
จดัการไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ดี บริษัท
จดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ี
บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักครบถ้วน และประกาศข้อมลูดังกล่าว
ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิฯ 

มลูค่าหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัทํา

การท่ีคํานวณนัน้  

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุ ท่ีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) 

หรือช่องทางอ่ืนท่ีสํานกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 

วนัทําการถดัไปอีกก็ได้  

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือประกาศทางหนังสือพิมพ์หรืออาจ

พิจารณาประกาศทางช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม และจะจดัให้มีข้อมลูดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ

และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนใช้ซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เว้นแต่ใน

กรณีของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลูดงักล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงช่องทางการประกาศอ่ืนใดท่ีเหมาะสมโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ

จากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และบริษทัจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  

ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี ้หรือเหตุอ่ืนใดท่ีได้รับการผ่อนผันจาก

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1)  เมื่อบริษัทจดัการไม่ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้

ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

(2)  เมื่อมีเหตท่ีุบริษัทจดัการต้องเลิกกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แต่วนัท่ีปรากฎเหตดุงักล่าว  
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(3)  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

หรือจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่งโดยใช้วิธีการปัดเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล 

(3.2) คํานวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั

สากล สําหรับมลูค่าหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง

ท่ี 4 ขึน้ ส่วนมลูค่าหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่ง

ท่ี 5 ทิง้ 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด

ทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามท่ีคํานวณได้ใน 

(3.2) 

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั

สากล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นัน้

รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิด 

(4)  ในการคํานวณอตัราแลกเปล่ียนเงินดอลล่าร์สหรัฐ บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียเงินดอลล่าร์ 

(สหรัฐต่อบาท) ระหว่างธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอตัราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ีย

ของธนาคารพาณิชย์ ณ วนัทําการก่อนหน้าวนัทําการท่ีคํานวณ  

และในกรณีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ประกาศอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวหรือกรณีท่ีบริษัทจัดการโดย

ความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าอัตราแลกเปล่ียนนัน้ไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการอาจ

พิจารณาใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีประกาศโดยธนาคารพาณิชย์หรือหน่วยงานอ่ืนใดแทนได้ โดยไม่ถือว่าปฏิบัติ

ผิดไปจากท่ีกําหนดไว้ในโครงการ  

16.3  แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการได้เปิดเผยมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของกองทุนไว้บนเว็บไซต์ของ

บริษัทจดัการ และจดัให้มีข้อมลูดงักล่าวไว้ท่ีบริษัทจดัการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และ/

หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

16.4 หลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องน้อยกว่าหน่ึงสตางค์ หรือต่างจาก

ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถูกต้อง บริษัท

จดัการจะจดัทําและส่งรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ี

พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มีสําเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการเพ่ือให้

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี ้

(1)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้อง 

(2)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

(4)  มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง 
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ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึงมีผลต่อเน่ืองต่อการ

คํานวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไข

ราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องด้วย 

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็น

อตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถูกต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงันบั

แต่วนัท่ีพบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะ

วันท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็น

อตัราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(1)  จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถัดจาก

วนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทนุนัน้ไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการ

ถดัจากวนัท่ีคํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักล่าว

ภายในวนัทําการถัดจากวนัท่ีบริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดังกล่าวจะมี

รายการอยา่งน้อยดงัต่อไปนี ้

(ก)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้อง 

(ข)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(ค)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจดัให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ เพ่ือให้สํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกุต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง

ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

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

หนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน

รายงานดงักล่าว 

(4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและและดําเนินการโดยวิธีใดๆ ให้ผู้ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้

ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) 

และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักล่าว 

(5)  จดัทํารายงานมาตรการป้องกันเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้

สําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาท่ีจัดทําตาม (1) ให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ

แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตุ

มาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่

ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้แทน 

3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัต่อไปนี ้

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะ

ปฏิบตัิดงันี ้

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ ซือ้หน่วยลงทุนเป็น

จํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซือ้หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
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หน่วยลงทุนท่ีจะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง

ของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็น

จํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การ

ท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา

หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว 

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วย

ลงทุนเป็นจํานวนซึง่มีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทนุท่ี

ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่

ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจดัการ

จะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ขายคืน

หน่วยลงทนุ 

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถูกต้องสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ

ดงันี ้

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หน่วยลงทุนเป็น

จํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 

หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หน่วย

ลงทนุ 

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ ขายคืนหน่วย

ลงทุนเป็นจํานวนซึง่มีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทนุท่ี

ถกูต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อย

กว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากับ

ส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการ

เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด 

เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น 

ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมี

มลูค่าไม่ถึงหน่ึงร้อยบาท บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้

ผู้ ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไมม่ีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคา

ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา

ย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย

ลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทน

กองทนุเปิดก็ได้ 

4.  บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้

ซือ้หน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก

ปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ 
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17.  ชื่อผู้เกี่ยวข้อง : 

17.1.  ชื่อบริษัทจดัการ : 

ชื่อ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จํากดั 

17.2.  ชื่อผู้ดแูลผลประโยชน์ : 

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

17.3.  ชื่อผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  

ไม่ม ี

17.4.  ชื่อของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) : 

ไม่ม ี

17.5.  ท่ีปรึกษา : 

ไม่ม ี

17.6.  ผู้สอบบญัช ี: 

ชื่อ : นางสาวสมใจ คณุปสตุ 

ชื่อ : นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง   

ชื่อ : นางสาวณริศรา ไชยสวุรรณ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ผู้สอบบญัช)ี : 

หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง

ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7.  การแต่งตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 

-ไม่มี - 

18.  รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

18.1.  วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : วนัท่ี 31 เดือน พฤษภาคม 

18.2.  วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

18.3.  รายละเอียดเพ่ิมเติม :  ไม่ม ี

19.  การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

เว้นแต่กฎหมายและ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ

จดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวธีิการจดัการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่จะดําเนินการโดยการจดัประชมุ

ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือการส่งหนงัสือขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุก็ได้ 

(1)  การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจดัการซึ่งกระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือภายใต้กรอบการ

พิจารณาของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการดงักล่าวให้สํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทัง้แจ้งไปยังผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย และเผยแพร่ในลักษณะท่ีผู้ ลงทุนทั่วไป

สามารถเข้าตรวจดไูด้ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ หรือวนัท่ีมีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ แล้วแต่กรณี 
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(2)  การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษมี

จํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 บริษัทจดัการจะส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับ

มติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

(3)  การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการในเร่ือง

ดงักล่าว 

(3.1)  การแก้ไขเพ่ิมเติมซึง่มีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพ่ิมขึน้ในกรณีดงันี ้

                (ก)  การลดมลูค่าขัน้ตํ่าในการซือ้หน่วยลงทนุ 

                (ข)  การเพ่ิมช่องทางในการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

                (ค)  การเพ่ิมจาํนวนผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(ง)  การเพ่ิมความถ่ีของการส่งคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุน 

ของกองทนุรวมอย่างมีนยัสําคญั 

(จ)  การลดเวลาส่งคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(3.2)  การแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(3.3)  การแก้ไขเพ่ิมเติมชื่อและรายละเอียดอ่ืนของบคุคลให้ถกูต้อง 

(3.4)  การแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

(3.5)  การแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

(4)  ในการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องได้รับมติเสียงข้างมาก เว้นแต่ในกรณี

ดงัต่อไปนี ้ต้องได้รับมติพิเศษ 

(4.1)  การเปล่ียนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมท่ีทําให้ผลตอบแทนและความเส่ียงของ

กองทนุรวมเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสําคญั  

(4.2)  การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน   

(4.3)  การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดบัความเส่ียงของการ

ลงทนุ (risk spectrum) แตกต่างกนั 

(4.4)  การรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 

(4.5)  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม

ตามท่ีระบไุว้ล่าสดุในโครงการ 

(4.6)  การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไข

เพ่ิมเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใดๆ อนัมีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน์ 

(5)  การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้

ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทัง้นี ้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื่อนไขให้

บริษัทจดัการปฏิบตัิเพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้ 

(5.1)  การเปล่ียนแปลงข้อกําหนดเก่ียวกบัการขายและการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(5.2)  การเพ่ิมชนิดหน่วยลงทนุท่ีไม่ทําให้สิทธิท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีอยู่เดิมด้อยลง  

(5.3)  การเปล่ียนแปลงประเภทของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนท่ีสอดคล้องกับนโยบาย

การลงทนุ  
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(5.4)  การคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้

คืนหน่วยลงทนุ แล้วแต่กรณี ซึ่งได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็น

และสมควร 

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

ทัง้นี ้การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการตามข้างต้นต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้

ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหน่วย

ลงทนุทัง้ปวง 

(6)  ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบั

คะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจาํหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม เว้นแต่เป็นกรณี

กองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับ

คะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนท่ีถืออยู่ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม

ข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี ้การขอมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม

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

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

20.  ข้อกําหนดอื่นๆ :  

20.1  หากผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุน

รวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิด

หน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดยีว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุ

ดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนท่ีถืออยู่ 

20.2  การควบรวมกองทนุ  

20.2.1 การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมท่ีอยู่ภายใต้การจดัการของ

บริษัทจดัการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อผู้ ถือ

หน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุรวมด้วยความเป็นธรรม  

20.2.2 กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะดําเนินการเพ่ือควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ในโครงการและข้อผกูพนั ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

(1)   กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดับความ

เส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องได้รับมติเสียงข้างมากของ

โครงการแต่ละกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุรวมดงักล่าว 

(2) กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหว่างกองทนุรวมท่ีมีนโยบายการลงทนุ ความเส่ียงและระดบัความเส่ียง

ของการลงทนุ (risk spectrum) แตกต่างกนั บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษของโครงการ

แต่ละกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุรวมดงักล่าว 

การขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวรรคหน่ึง ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมกําหนดรายละเอียดของโครงการ

และข้อผูกพนัใหม่ หรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการและข้อผกูพนัท่ีรับโอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุน

เพ่ือเลิกกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมท่ีโอนไปในคราวเดียวกนัด้วย 

ในการรวมกองทนุรวมปิดกบักองทนุรวมปิด หรือกองทนุรวมปิดกบักองทนุรวมเปิด หากมีผลให้กองทนุรวม

ท่ีรับโอนเป็นกองทุนรวมเปิด ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรับโอน

ดงักล่าวเพ่ือเปล่ียนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิดด้วย และหากได้รับมติของผู้
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ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ในวรรคหน่ึง ให้ ถือว่าได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการเปล่ียนสภาพ

กองทนุรวมตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

20.2.3 การขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้อ 20.2.2 ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมส่งหนงัสือนดัประชมุหรือหนงัสือ

ขอมติตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และ

วิธีการในการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุและการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  

เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติม

รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศของ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีแก้ไขหรือเพ่ิมเติมดงักล่าว 

20.3  บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมลู 

เอกสาร หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุ หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกับ

ผู้ลงทุนตามคําจํากัดความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอํานาจกําหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลังการ

ลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย 

และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงาน ผู้

มีอํานาจ ทัง้นี ้บริษัทจดัการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะดําเนินการทําความรู้จกัตวัตนของ

ลูกค้า (Know Yor Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้ สนใจสั่งซือ้

หน่วยลงทุน หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมลูเก่ียวกับการรู้จกัตวัตนของลกูค้า 

(KYC) และการพิสูจน์ทราบลกูค้า (CDD) ให้บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน

ทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตัิของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการฟอกเงินดงักล่าว บริษัทจดัการและหรือผู้สนบัสนุน

การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะดําเนินการตามกฎหมายครอบคลมุทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การทํา

ธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลกูค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี

หน่วยงานผู้มีอํานาจกําหนดแนวทาง  

20.4  บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการ เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการ ลงทุนใน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสามารถขอดขู้อมลูการลงทนุเพ่ือบริษัท

จดัการ ได้ท่ีบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ (ถ้ามี) 

และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอข้อมลูดงักล่าวได้ท่ีบริษทัจดัการ  

20.5  บริษัทจัดการไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือบริษัทและกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ ให้บริการอัน

เน่ืองมาจากการใช้บริการของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนเน่ืองจากเป็นข้อห้ามท่ีโดยกฎและวิชาชีพเป็น

เร่ืองไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับประโยชน์ท่ีให้ผู้บริการจดัให้แก่บริษัทหรือพนักงานของบริษัทตามเทศกาล ท่ี

เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนีไ้ด้ท่ี

บริษัทจดัการ  

20.6    การซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต  

ผู้ลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้วบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือท่ีเรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ

หน่วยลงทุนได้ โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด ทัง้นี ้การซือ้ขายหน่วย

ลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชวีิตอาจมข้ีอกําหนด และวิธีปฏิบตัิท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทนุเพียงอย่างเดียว 

ผู้ ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของ

กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุก่อน  

อน่ึง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็น

การแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่าง

น้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และแจ้งให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั  
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ข้อกําหนดเก่ียวกบัการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตมีดงันี ้ 

20.6.1  มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน

คงเหลือในบญัชีขัน้ตํ่า และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ตํ่า :  

มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก  :  ไม่กําหนด  
มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป  :  ไม่กําหนด  
มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคืน  :  ไม่กําหนด  
จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคืน  :  ไม่กําหนด  
มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ตํ่า  :  ไม่กําหนด  
จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ตํ่า  :  ไม่กําหนด  

เน่ืองจากการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตมีข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การ

เวนคืนกรมธรรม์ สดัส่วนการเลือกลงทนุแต่ละกองทุน การดําเนินการสบัเปล่ียนกองทนุ ตลอดจนการหกั

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภยั เป็นต้น ดงันัน้ การสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนควบ

กรมธรรม์ประกนัชีวิตจึงมข้ีอกําหนดในเร่ืองมลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่

ขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ตํ่า และ

จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ตํ่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว  

ผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขท่ี

ระบไุว้ในกรมธรรม์  

20.6.2  การเสนอขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต :  

ผู้ลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท

ประกันชีวิต หรือตัวแทนท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็คหรือเช็คส่วน

บุคคลหรือดราฟต์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารท่ีบริษัทประกันชีวิต

กําหนด คําสัง่หกับญัชีธนาคารหรือหกับญัชีบตัรเครดิตหรือด้วยวิธีอ่ืนใดตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมลูค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วนัและเวลาทําการในการสัง่ซือ้

หน่วยลงทุน วิธีการในการสัง่ซือ้ วิธีการชําระเงินเพ่ิมเติม ตามท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือ

เอกสารการขายท่ีผู้ลงทนุได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ซือ้จะต้องอยู่ภายใต้กรอบ

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีกําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัท

จดัการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกนัชีวิตแล้ว  

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั่งซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจ

ปฏิเสธคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั่งดังกล่าว

อาจเข้าข่ายลกัษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลท่ีบริษัทประกันชีวิต

สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกนั  

20.6.3  การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทัง้นี ้บริษัทประกัน
ชีวิตอาจกําหนดมลูค่าขัน้ตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วนัและ
เวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมตามท่ีระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในโครงการและคําสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทนุจะมีผลเมื่อบริษทัประกนัชวีิตได้ส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวมายงับริษัท
จดัการแล้ว โดยบริษัทประกนัชีวิตอาจต้องการเอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทนุจนครบถ้วนก่อนส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุมายงับริษัทจดัการ  
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุ สามารถขายคืนหน่วยลงทนุ โดยใช้แบบฟอร์มของ
บริษัทประกนัชีวิต ตามจํานวนขัน้ตํ่าและเงื่อนไขท่ีระบไุว้ในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ตัวแทนของผู้ ถือกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (หมายถึง บริษัทประกันชีวิตท่ีออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน) ภายใน 5 วนัทําการนบัถัดจากวนัท่ีบริษัทจัดการได้รับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัท
ประกันชีวิต ซึ่งเป็นวนัท่ีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนมีผล โดยบริษัทประกันชีวิตมีหน้าท่ีต้องชําระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือกรมธรรม์ภายใน 5 วนัทําการนับถัดจากวนัท่ีคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุนมีผล ซึ่งวิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ทั ง้นี  ้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

(2)  การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ  

บริษัทประกันชีวิตจะส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพ่ือนําค่าขายคืน
หน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ค่าธรรมเนียมการบริหาร
กรมธรรม์หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด ตามอตัราและวิธีการท่ีกําหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมลูค่าในการขาย
คืนอาจตํ่ากว่ามลูค่าขัน้ตํ่าท่ีกําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกนัชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดงักล่าวและ
จดัส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุเป็นรายปี  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่าย
ล่าสดุได้ทางโทรศพัท์หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพ่ิมเติมในเอกสารประกอบการ
ขายท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต  

20.6.4  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 และการขายคืนหน่วย

ลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้อ 20.6.3 ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วนัทํา

การนบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกใบ

หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ  

20.6.5  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทุน

ผ่านบริษัทประกนัชีวิต ตามจํานวนขัน้ตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขัน้ตํ่า และเงื่อนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ โดย

ส่งคาํสัง่ตามแบบฟอร์มท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ภายใต้

กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามท่ีบริษัท

ประกนัชีวิตกําหนดไว้เท่านัน้โดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกนัชีวิต  

การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การท่ีบริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดหน่ึง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึง (กองทุนเปิด

ปลายทาง) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุตามเงื่อนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการ

ขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุกองทุนเปิดต้นทาง 

ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิด

ปลายทาง หรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เกิดรายการดงักล่าวให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้การดําเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี ้ 

(1)  การสับเปล่ียนกองทุน คือ การสบัเปล่ียนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหน่ึงไปกองทุนเปิดปลายทาง

กองหน่ึง หรือหลายกองทนุตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นครัง้คราว  
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(2)  การสบัเปล่ียนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปล่ียนกองทุนเป็นประจําตามคําสั่งท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุน

ระบุให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหน่ึงเพ่ือไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีก

กองหน่ึง หรือหลายกองทนุตามเงื่อนไขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุแสดงความประสงค์  

(3)  การปรับสดัส่วนกองทุนอตัโนมัติ คือ การสบัเปล่ียนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหน่ึงหรือหลายกอง

ไปกองทนุเปิดปลายทางกองหน่ึงหรือหลายกองทุนโดยอตัโนมตัิทุกรอบสามเดือนของกรมธรรม์ให้มี

สดัส่วนการลงทนุเป็นไปตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์  

ทัง้นี ้รูปแบบ และเงื่อนไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กับบริษัทประกัน

ชีวิต ซึง่จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ  

บริษัทประกันชีวิตอาจระงบัการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว และ/หรือถาวรในกรณีท่ี

บริษัทประกนัชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือกรณีท่ียกเลิก

ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในกรมธรรม์  

ราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทประกนัชีวิตจะใช้ราคาดงัต่อไปนีเ้ป็นหลกัเกณฑ์ในการคํานวณ  

(1)  กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิน้

วนัทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหกัด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)  

(2)  กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุเมื่อสิน้วนั

ทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ณ วันท่ีส่งคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง และบริษัท

ประกันชีวิตได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ในการคํานวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสับเปล่ียนการถือ

หน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องเป็นราคาท่ีได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

ทัง้นี ้ในแต่ละรูปแบบของการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน วนัท่ีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุซึง่เป็นวนัท่ีกําหนดราคา

รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ จะหมายถึงวนัดงัต่อไปนี ้ 

กรณีการสับเปล่ียนกองทุน วันท่ีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง วนัท่ีบริษัทประกันชีวิตได้รับคําสั่ง

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องครบถ้วนจากผู้ ถือหน่วยลงทุนภายในเวลาทําการท่ีบริษัทประกันชีวิต

กําหนดไว้  

กรณีการสบัเปล่ียนกองทุนอตัโนมตัิ วนัท่ีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการถัดจากวนัท่ีบริษัท

ประกนัชีวิตได้รับคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องครบถ้วนจากผู้ ถือหน่วยลงทนุภายในเวลาทําการท่ี

บริษัทประกันชีวิตกําหนด สําหรับการทํารายการในครัง้แรก และในวันทําการถัดจากวันครบรอบการ

สบัเปล่ียนกองทนุอตัโนมตัิสําหรับการทํารายการในครัง้ต่อๆ ไป  

กรณีการปรับสดัส่วนลงทุนอตัโนมตัิ วนัท่ีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หมายถึง วนัทําการถัดจากวนัครบรอบ

ทกุสามเดือนของกรมธรรม์  

วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทประกันชีวิตทุกวนัและเวลาทําการ

ตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชดัเจน พร้อมระบุจํานวนหน่วย

ลงทุนท่ีต้องการสบัเปล่ียน ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดําเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตระบุในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์ หรือในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ี

ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอขัน้ตํ่าท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนดในการนําไปซือ้หน่วยลงทุน

ของกองทนุเปิดปลายทาง โดยบริษัทประกนัชีวิตจะยกเลิกคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักล่าวทนัที โดย

ไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ  
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสบัเปล่ียนการถือ

หน่วยลงทนุนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ จัดส่งใบยืนยันการทํารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน

ภายใน 10 วนัทําการ นบัแต่วนัท่ีได้ดําเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทนุอตัโนมตัิและการปรับสดัส่วนลงทนุอตัโนมตัิ บริษัทประกนัชวีิตจะจดัส่งรายงานยืนยนัการรับคําสัง่

ครัง้แรกหรือสรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถาม

สถานการณ์ลงทนุได้ทางโทรศพัท์ตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด  

20.6.6  วนัและเวลาในการขาย รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถซือ้ ขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทประกนัชีวิตได้ทกุวนัและเวลา

ทําการท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการเก่ียวกับกองทุน ได้แก่ การ

ซือ้หน่วยลงทุน (การชําระเบีย้ประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทนุ (การถอนเงินจากบญัชี

กรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปล่ียนกองทุน และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้โดยส่งคําสั่งตาม

แบบฟอร์มและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด 

20.6.7  การจดัส่งเอกสารให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ:  

(1)  เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจําปี หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี
บริษัทจดัการจดัส่งให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัท
ประกันชีวิตจะดําเนินการจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน
ต่อไป  

(2)  รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ  

บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการเงินดงักล่าวได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทประกันชีวิต
กําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพ่ิมเติมจากบริษัทประกนัชีวิตได้ตามเงื่อนไขท่ีบริษัท
ประกนัชีวิตกําหนด  

20.6.8  สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุปกติท่ีซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่างเดียว ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเงื่อนไขท่ีบริษัทจดัการ และบริษัท
ประกนัชีวิตกําหนด ดงันี ้ 

1.  ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุไม่
ว่ากรณีใดทัง้สิน้  

2.  ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็น
หลกัประกนั  

3.  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐานะผู้ เอาประกนัภยัในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วย
ลงทนุภายในระยะเวลา 15 วนัหลงัจากวนัท่ีได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกนัชีวิตโดยบริษัทประกัน
ชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการขายหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการในส่วนของการลงทนุในหน่วยลงทนุ  

4.  สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเมื่อซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เน่ืองจากบริษัท
ประกันชีวิตจะทําหน้าท่ีเป็นตัวแทนในการรวบรวมและนําส่งคําสั่งซือ้และขายหน่วยลงทุนไปยัง
บริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อท่ีแท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
(Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการ
โดยตรง เป็นต้น  

5.  สิทธิในการรับทราบการจดัสรรเบีย้ประกนัในการลงทนุในกองทนุรวม  
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6.  สิทธิในการขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการจากตวัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต  

7.  สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจดัการทกุแห่งท่ีรับจดัการกองทนุรวมควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตท่ีเสนอขายโดยบริษัทประกนัชีวิตนัน้  

8.  สิทธิในการรับทราบข้อมูลเก่ียวกับชื่อ ท่ีอยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทัง้ชื่อ ท่ีอยู่ 
และเลขประจําตวัของตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต  

9.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมลูเก่ียวกับความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัหน่วยลงทนุท่ีได้รับคําแนะนําเพ่ือซือ้
หน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทุนในหน่วย
ลงทนุ  

10.  สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ในขัน้ตอนการ
ดําเนินการเพ่ือการควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวม เป็นต้น  

11.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือ
ผลตอบแทนท่ีตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซือ้กรมธรรม์ 
รวมทัง้การซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น  

20.6.9  ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ:  

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย (FRONT-END FEE):  

-ไม่ม-ี  

• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (BACK-END FEE):  

-ไม่ม-ี  

ทัง้นี ้บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามเงื่อนไขท่ี
ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุหรือตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด 

 

20.7  ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั  

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

ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบนั

การเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลู

เก่ียวกบับญัชีของบคุคลท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล 

สญัชาติอเมริกัน ผู้ซึง่มีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้

กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้ังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายท่ีมี

ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าว

ว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล

สญัชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือ

หาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้อง

จดัทําเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 

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

ผลกระทบท่ีสําคญัในสองกรณี คือ  
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(1)  ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจ

รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 

2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตน

ตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 

ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ีดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ

กองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 

และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ

หรือระงบัการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจ

ทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน

ได้อีกต่อไป  

เพ่ือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทุนรวมสามารถ

ปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและ

กองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฎิบตัิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ

ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดงันี ้ 

(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําส่งข้อมลู (เช่น 

ชื่อ ท่ีอยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ 

ให้กบัหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนําส่งข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความ

เก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตาม

หวัข้อท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลู

เมื่อข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือ

กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

ข้อกําหนดของกฎหมายดงักล่าว  

(3)  ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  

เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทุนหรือ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ี

เก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ี

บริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้าม

ความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการ

แจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี  

(1)  ไม่รับคําสัง่ซือ้ / สบัเปล่ียน / โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว  
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(3)  ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผล และ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้

ถือหน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้

ต้องไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  

(4)  ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ

ประโยชน์เพ่ิมขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น  

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ

กระทําเพ่ือหลีกเล่ียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และ

กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทุนอาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าว

แล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) เท่านัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการได้สงวน

สิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจดัการ (รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย

อาจนําส่งข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้อง

ขอต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

21.  การดาํเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศกําหนด : 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการตามกรณีต่าง ๆ 

ดงันี ้

(1.1)  กรณีไม่สามารถดํารงเงินกองทนุเพ่ือรองรับความรับผิดจากการปฏิบตัิงานได้ 

         1. ไม่ให้บริการแก่ลกูค้ารายใหม ่

         2. ไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ียงัมิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

(1.2)  กรณีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความต่อเน่ืองของธุรกิจหรือเงินกองทุนขัน้ต้น หรือไม่สามารถกลบัมา

ดํารงเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับความรับผิดจากการปฏิบตัิงานได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนหรือแนวทาง 

หรือระยะเวลาท่ีได้รับการผ่อนผนั 

         1. ระงับการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลับมาดํารงเงินกองทุนได้และได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.ให้

สามารถกลบัมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามปกต ิ

 2.ไม่ให้บริการแก่ลกูค้ารายใหม่ รวมทัง้ไม่เสนอขายหน่วยลงทนุเพ่ิมเติมผ่านทกุช่องทางการซือ้ขาย 

3. เปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารง

เงินกองทุนได้ ทัง้นี ้หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลา

ออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั

และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมก่อน และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการ

เปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว โดยบริษัทจดัการรายเดิมจะทํา

หน้าท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม ต่อไปเพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์เพ่ือไม่ให้กองทุนเสียหาย ทัง้นี ้ในช่วงท่ีมีการ

ดําเนนการเพ่ือเปล่ียนให้บริษัทจดัการรายใหม่เข้าบริหารแทน บริษัทจดัการรายเดิมอาจจะไม่ขายหรือรับซือ้คืน

หน่วยลงทนุได้สงูสดุไม่เกิน 3 วนัทําการ 

อน่ึง ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนในวันท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการ

กองทนุรวมสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลา 30 วนันบัแต่

วนัท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวม เว้นแต่เป็นกองทนุรวมท่ีมีกําหนดระยะเวลาการรับซือ้

คืนหน่วยลงทุน (interval fund) ซึ่งมิได้มีช่วงเวลารับซือ้คืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วนัดงักล่าว ให้บริษัทจดัการ
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กองทุนรวมรายอ่ืนนัน้รับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมสําหรับการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนในช่วงท่ีจะมีการรับ

ซือ้คืนหน่วยลงทนุในครัง้ถดัไป ทัง้นี ้เฉพาะการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นครัง้แรกเท่านัน้ 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท

จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ท่ีออกโดยอาศยั

อํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ 

หรือคําสัง่ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่นัน้ ให้ถือว่า

บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามใน

ข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยชอบ ให้ถือว่าผกูพนัผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ

กองทุนรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับท่ีจะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการ

กองทนุรวมและข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ

กองทนุรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
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1.  บริษัทจัดการ:  

ชื่อ  :  บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุแมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จํากดั  

ท่ีอยู่  :  1788 ชัน้ 18 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ ์ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

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

เว็บไซต์ : www.manulife-asset.co.th   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

1.   สิทธิของบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการมีสิทธิดังนี ้ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามและไม่ขัดต่อ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเวียน หนงัสือผ่อนผัน และหนงัสือซกัซ้อมความเข้าใจ ทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต (กฎหมาย ก.ล.ต.) 

1.1   ได้รับค่าตอบแทนในการจดัการโครงการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายหรือเงินตอบแทนอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ใน

โครงการ 

1.2   มอบหมายการจดัการในส่วนท่ีเก่ียวกบัการลงทนุ การปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนุน (back office) และงานอ่ืน

ใดท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. อนญุาตให้บริษัทจดัการมอบหมายให้บคุคลอ่ืนกระทําการแทนได้ 

1.3   แต่งตัง้บคุคลใดๆ เพ่ือมาปฏิบตัิหน้าท่ีให้แก่กองทนุ เช่น ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ผู้ติดต่อ

กับผู้ ลงทุน ท่ีปรึกษาการลงทุน ท่ีปรึกษากองทุน ผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ ให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร (Information 

Service Provider / Technical Advisor) เป็นต้น ทัง้นี ้ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

1.4   รับชําระหนีเ้พ่ือกองทุนด้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ตามท่ีระบุไว้ใน

โครงการ 

1.5   ชําระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 

1.6   จดัสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระงบั หรือหยุดการสัง่ซือ้-ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือเล่ือนกําหนดการ

ชําระคืนค่าขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 

1.7   กระทํานิติกรรมหรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตท่ี

กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

1.8   สิทธิท่ีจะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการกองทุนมีเหตุอัน

สมควรเชื่อได้ว่ามติดงักล่าว ไม่เป็นไปตาม ขดั หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ก.ล.ต. 

1.9   ปฏิบัติการอ่ืน ๆ เพ่ือให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน

ภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

2.   หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามและไม่ขดัตอ่กฎหมาย ก.ล.ต. 

2.1   การจดัตัง้เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทนุ และการเลิกกองทนุ 

2.1.1   ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึง่เป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมต่อ

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

2.1.2   ดําเนินการขอเพ่ิมจํานวนเงินทนุจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงเงินทุนโครงการของกองทุน

รวม ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

http://www.manulife-asset.co.th/
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2.1.3   แก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพ่ิมจํานวนเงินทุนจดทะเบียน/การเพ่ิมเงินทุน

โครงการและการแก้ไขเพ่ิมเติมจํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุให้แก่

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติมนัน้ 

2.1.4   เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการตามท่ีระบใุนส่วนรายละเอียดโครงการจดัการ

ข้อ 19 “การขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ

จดัการ 

2.1.5   ดําเนินการเลิกกองทนุตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อ “การเลิกกองทนุรวม” 

2.1.6   จดัให้มีการชําระบญัชีตามหวัข้อ “การชําระบญัชีเมื่อเลิกกองทนุ” 

2.2  การบริหารกองทนุ 

2.2.1   จดัการลงทุนโดยใช้ความสามารถเพ่ือพิทกัษ์ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มท่ี โดยคํานึงและ

รักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน และตัง้อยู่บนหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและความ

รอบคอบระมดัระวงั  

2.2.2   จดัการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อ

ผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการอย่างเคร่งครัด 

2.2.3   แยกทรัพย์สินของกองทนุไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษทัจดัการ รวมทัง้จดัให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ท่ี

ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดงักล่าวของกองทนุฝาก

ไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

2.2.4   จดัให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ท่ีได้จากการนําทรัพย์สินของกองทนุไปลงทนุ 

2.2.5   สัง่ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนชําระและรับชําระ

ราคาค่าหลกัทรัพย์ 

2.2.6   จดัให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใด ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ

การจัดการของกองทุนตามท่ีกําหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก 

ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 

2.2.7  เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการหรือบริษัทท่ีกองทุนถือหลักทรัพย์อยู่ในเร่ืองท่ีอาจ

ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม เพ่ือรักษาผลประโยชน์สงูสุดของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุ  

2.2.8   ดแูล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทนุ ดําเนินการฟ้องร้อง บงัคบัคดี หรือกระทําการอ่ืนใดอนัเก่ียวเน่ืองกบั

กฎหมาย เพ่ือประโยชน์ของกองทนุรวม 

2.2.9   ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอ่ืนใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ท่ี

กองทุนลงทุนหรือมีไว้ เพ่ือให้ได้รับการชําระหนีห้รือได้มาซึง่สิทธิในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทนุพึง

จะได้จากการลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ดงักล่าว 

2.2.10 พิจารณาจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามเงื่อนไขและวธีิการท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อ “นโยบายการ

จ่ายเงินปันผล” ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการ (ถ้ามี) 

2.2.11 ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในการดําเนินการตามข้อ “การรับชําระหนีเ้พ่ือกองทนุรวมด้วย

ทรัพย์สินอ่ืน” 

2.2.12 จัดให้มีการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนอย่างสมํ่าเสมอและเปิดเผยผลการดําเนินงานตลอดจน

ข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวกบัความเป็นไปของกองทนุนัน้ในแต่ละช่วงเวลา 
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2.3  การจดัทําบญัชี การรายงาน และการเปิดเผยข้อมลู 

2.3.1   จดัทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการ

บญัชี และตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

2.3.2   จดัทํารายงานทุกรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชี เพ่ือแสดงข้อมูล

เก่ียวกับกองทุนรวมตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าว

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญชี และภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลา 6 

เดือนตามลําดบั  

การส่งรายงานให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวรรคหน่ึง บริษัทจดัการจะจดัส่งผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสํานกังานจดัไว้  

การส่งรายงานให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บริษัทจดัการจะดําเนินการอย่างน้อยด้วยวิธีการ

อย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปนี ้

(1)   จดัส่งรายงานดงักล่าวในรูปแบบเอกสารส่ิงพิมพ์หรือส่ือบนัทึกข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์  

(2)   เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยมีการแจ้งช่องทางการ

เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบด้วย ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนแจ้งความ

ประสงค์ให้จดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวิธีการตามวรรคสาม (1) บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม

วิธีการดงักล่าวด้วย  

ความในวรรคหน่ึงมิให้นํามาใช้บงัคบักับกองทุนรวมท่ีต้องเลิกกองทุนรวมเน่ืองจากมีเหตตุามท่ีกําหนด

ไว้ในข้อ 22. โดยเหตดุงักล่าวได้เกิดขึน้ก่อนหรือในวนัท่ีครบกําหนดจดัทําหรือจดัส่งรายงานดงักล่าว 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้จดัทําและส่งรายงานตามวรรคหน่ึงตามรอบปีบญัชีแล้ว บริษัทจดัการจะได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องจดัทําและส่งรายงานดงักล่าวของรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัสําหรับรอบปีบญัชีนัน้ 

2.3.3   จดัทํารายงานฐานะการลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรายวนัและส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุวนัทําการนัน้ 

2.3.4   จดัทํารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรายวนัและส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์

ทกุวนัทําการนัน้ 

2.3.5   คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืน

หน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

2.3.6  แจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมจํานวนและมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุน ณ วนัทําการ

สดุท้ายของทกุเดือนแก่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวนัท่ียี่สิบของเดือนถดัไป  

2.3.7   ชีแ้จงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ชีแ้จงข้อมูลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน

หรือ ผู้ ท่ีสนใจจะลงทุนทราบในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อ

สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคา

ของหน่วยลงทนุของกองทนุอย่างมีนยัสําคญั 

2.3.8 จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีมี

มลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือ

ได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนมาเพ่ิมเติม พร้อมทัง้วันท่ีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนมีมูลค่าเกิน

อัตราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการ

นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนท่ีกําหนด พร้อม

ทัง้จดัทําสําเนาไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
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2.3.9 จดัทําหนงัสือชีช้วนใหม่ทกุรอบปีบญัชี เพ่ือแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วนัสิน้ปีบญัชี และจัดส่งให้

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชี รวมทัง้จดัส่งหนงัสือชี ้

ชวนส่วนสรุปข้อมลูสําคญัพร้อมกับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจดัให้มีหนงัสือชีช้วน

ส่วนข้อมลูโครงการไว้ท่ีทําการของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือ

รับซือ้คืนหน่วยลงทุน เพ่ือประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาท่ีเสนอขายหน่วย

ลงทนุ 

2.3.10 ประกาศข้อมลู รายงาน รายละเอียด การดําเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบักองทนุ 

2.4   การขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและงานทะเบียนหน่วยลงทนุ 

2.4.1   จัดให้มีเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการซือ้ขายหน่วยลงทุน ซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. 

กําหนด รวมทัง้จดัให้มีการแจกจ่ายข้อมลูท่ีเป็นสาระสําคญัเก่ียวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้แก่ผู้

ลงทนุอย่างเพียงพอ และจดัเตรียมข้อมลูท่ีเป็นรายละเอียดของโครงการไว้เพ่ือให้ผู้ลงทนุตรวจดหูรือร้อง

ขอได้ 

2.4.2   ดําเนินการในการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

2.4.3   รับคําสั่งซือ้หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทัง้หมดท่ีมี

คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการ

จดัสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรือการปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วย

ลงทนุตามเงื่อนไขท่ีระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการข้อ 6. “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขาย

ครัง้แรก” และข้อ 11 “การไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสัง่” หรือข้อ 12 

“การหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ”  

2.4.4   จดัให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมอบหมายให้ผู้ อ่ืนเป็นนาย

ทะเบียน จะเก็บรักษาทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการของนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

2.4.5   เปิดบญัชีกองทนุและจดัให้มีเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

2.4.6  ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะดําเนินการตามข้อ “การเล่ือนกําหนดการชําระเงิน

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน” หรือข้อ “การชําระค่ารับซือ้คืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน” 

2.4.7   ดําเนินการเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซือ้คืนในวนัทํา

การถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

2.5  การแต่งตัง้บคุคลอ่ืน 

2.5.1   จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เร่ืองคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปล่ียนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ของ

กองทนุ และแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเงื่อนไขในการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีกําหนด

ในข้อ “เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์” ทัง้นี ้โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก่อน  

2.5.2   แต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

2.5.3   จัดให้มีผู้ สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และ

บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์  
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2.5.4   แต่งตัง้ผู้ ชําระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทัง้นี โ้ดยความเห็นชอบของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

2.5.5   แต่งตัง้ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

2.5.6  แจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุนท่ีระบไุว้ในโครงการและข้อผูกพนั

ระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ (ถ้ามี) ในกรณีท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนการโอน

หน่วยลงทนุโดยฝ่าฝืนข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุท่ีระบไุว้ในโครงการและข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วย

ลงทนุกับบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนการลงทะเบียน

การโอนหน่วยลงทนุนัน้โดยไม่ชกัช้า 

2.5.7   แจ้งหรือขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับการแต่งตัง้หรือเปล่ียนแปลง

บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุรวม 

2.6   การดําเนินการอ่ืนๆ 

ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามโครงการและข้อกําหนดของกฎหมาย ก.ล.ต. 

2.6.1   ปฏิบตัิการอ่ืนๆ เพ่ือให้ถึงซึง่วตัถปุระสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

2.6.2   ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนตามท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2535 ประกาศคณ ะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายละเอียดโครงการ กําหนดให้เป็นหน้าท่ี

ของบริษัทจดัการ ทัง้ในปัจจบุนัและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยเคร่งครัด  

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏิบตัิตามข้อผูกพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีข้อกําหนดในข้อ

ผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่ดงักล่าว หากบริษัท

จดัการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่นัน้ ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทนุได้ปฏิบตัิให้

เป็นไปตามข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว  

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :  

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั่งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอ่ืนใดตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามท่ีจําเป็นเพ่ือให้บริษัทจัดการ

กองทุนรวมรายใหม่เข้าทําหน้าท่ีต่อไปได้ ซึง่รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมราย

ใหม่  

2.  ผู้ดูแลผลประโยชน์:  

ชื่อ  :  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู่  :  เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3  

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

โทร. (66) 2296-2625, (66) 2296-3582  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

(1)   ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราท่ีกําหนดในโครงการ  

(2)   ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ท่ีกองทุนจะพึงได้รับจากการจดัตัง้และดําเนินงานของ

กองทนุ เช่น เงินซือ้หน่วยลงทุน และดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลกัทรัพย์และเงิน
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อ่ืนใดของกองทุนและนําเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากของกองทุนและหรือบญัชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสัง่ของบริษัท

จดัการ  

(3)  จดัให้มีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จําหน่าย ส่งมอบและโอนหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึง่เป็นทรัพย์สินของกองทนุตลอดจนรับ

ชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดงักล่าว โดยตรงหรือผ่านผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตาม

คําสัง่ของบริษทัจดัการ เมื่อตรวจสอบหลกัฐานถกูต้องและครบถ้วนแล้ว  

(4)   จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ  

(5)   ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาท่ีเป็นธรรมในกรณี

ท่ีวิธีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มลูค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมลูค่า 

หรือกรณีท่ีเป็นทรัพย์สินอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(6)   จ่ายเงินเฉล่ียคืนค่าหน่วยลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทุนเท่าท่ีคงเหลืออยู่เมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้

ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร  

(7)   ดําเนินการซือ้ขายแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 

(8)   ดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการขออนุญาตนําเงินตราเข้าออกนอกประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ โดย

จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัว่าด้วยการปริวรรตเงินตรา 

(9)   นําส่งภาษีท่ีเก่ียวข้องเน่ืองจากการลงทนุในต่างประเทศ (ถ้ามี) 

(10)   ทําหน้าท่ีในช่วงระยะเวลาการชําระบญัชีดงัต่อไปนี ้ 

(10.1)   ดแูล รับฝากทรัพย์สินของกองทนุจนกว่าการชําระบญัชีจะเสร็จสิน้  

(10.2)   ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีท่ีผู้ ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่ง

พระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุ ให้ผู้ดแูล

ผลประโยชน์ของกองทนุรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัช้า  

(10.3)  จ่ายเงินส่วนท่ีเหลือจากการกนัเงินเพ่ือชําระหนีท้ัง้หมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามส่วน

ของหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายถืออยู่  

ทัง้นี ้หน้าท่ีของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิน้สดุลงเมื่อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(11)   รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื่อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์

จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากความผิดพลาดในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่า

หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้คํานวณไว้และผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ได้รับรองความถกูต้องแล้ว  

(12)   แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหลกัทรัพย์ การรับดอกเบีย้ การ

เปล่ียนแปลงมูลค่าหลกัทรัพย์ และการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลต่อการถือครองหลกัทรัพย์ของกองทุน โดยทนัทีท่ี

ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(13)   จดัทํารายงานและบญัชี ดงัต่อไปนี ้และส่งแก่บริษัทจดัการ 

(13.1)  รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรับและ

จําหน่ายหลกัทรัพย์ ดอกเบีย้ และอ่ืนๆ  

(13.2)  จดัทําบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุท่ีรับฝากไว้  
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(13.3)  จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทนุ  

(13.4)  จดัทํารายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วย

ลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ  

(14)   จดัให้มีผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศหรือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ (ถ้ามี) สําหรับประเทศท่ีกองทุน

นําทรัพย์สินไปลงทุน เพ่ือทําหน้าท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าท่ีคดัเลือกและ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศว่าถูกต้องตามท่ีกฎหมายกําหนด มีฐานะมั่งคงและมี

ศักยภาพในการดําเนินการเป็นผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน โดยผู้ ดูแลผลประโยชน์จะต้อง

รับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ รับฝากทรัพย์สินนัน้ 

(15)   ดูแลให้บริษัทจดัการปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพัน

ระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ทัง้ในปัจจบุนัและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยเคร่งครัด 

(16)   ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีออกตามพระราชบญัญัติ ดงักล่าว

โดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทําการหรือ

งดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะ

ทํารายงานเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันับแต่วนัท่ี

ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักล่าว  

(17)   ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด  

(18)   แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสือถึงสถานะของหลกัทรัพย์ท่ีจะต้องปิดโอน หรือกําลงัอยู่ในระหว่าง

ทําการปิดโอนในชื่อของกองทนุ เพ่ือประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหลกัทรัพย์ การรับดอกเบีย้และอ่ืนๆ  

(19)   แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล

และดอกเบีย้ การเปล่ียนแปลงมลูค่าทรัพย์ และการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลต่อการถือครองหลกัทรัพย์ของกองทุน

เปิด โดยทนัทีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(20)   ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ

เสียหายจากบริษัทจัดการ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับคําสั่งจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้อง

จากทรัพย์สินของกองทนุ  

(21)   ให้ความเห็นชอบบริษัทจดัการในกรณีการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ี

ได้มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรือคําสั่งขายคืน

หน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

เป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  

(22)   แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและ

หลกัฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ส่งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัทจดัการ  

(23)   ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหนีต้ามตราสารแห่งหนีต้ามวิธีท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
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(24)   แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เก่ียวกับการจดัการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี

บัญชีหรือรอบปีปฏิทินและรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพ่ือแจ้งแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานักงาน

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

นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชีของกองทนุ  

(25)   ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการกําหนดวิธีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุเปิดตามราคาท่ีเป็นธรรม ใน

กรณีท่ีวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณ

มลูค่า หรือกรณีท่ีเป็นทรัพย์สินอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(26)   รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมขึน้จากการออกหน่วยลงทนุแก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตาม

จํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการโอนเข้าบญัชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทนุท่ียกเลิกจากการขายคืนของผู้ ถือหน่วย

ลงทนุในแต่ละวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ  

(27)   ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ 

ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ของกองทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ  

(28)   รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุจากบริษทัจดัการเพ่ือเข้าบญัชีของกองทนุ  

(29)   ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต 

ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่

กองทนุรวมและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทนุรวม และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

โดยสิน้เชิงภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีได้พิสจูน์แล้วว่าเป็นความผิดของผู้ดแูลผลประโยชน์ คู่สญัญาตกลงเก็บรักษาข้อมลูท่ี

ได้ล่วงรู้มาเป็นความลบัและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยโดยอํานาจกฎหมาย หรือโดย

ความยินยอมของคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการไม่

กระทําการตามหน้าท่ีโดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องและ

ทํางานให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

รวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าท่ีดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ

หน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าท่ีดําเนินการตามท่ีจําเป็น

เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อใน

หนงัสือเพ่ือรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของส่ิงท่ีส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแล

ผลประโยชน์ 

ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ี ในการดูแลรักษาประโยชน์ของ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุน ไม่วา่การกระทํา

นัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อ่ืน เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทํา

หน้าท่ีเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลกัษณะท่ีเป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ

ก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ทราบข้อมลูดงักล่าวมิได้แสดงการคดัค้าน 

ในกรณีท่ีการดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามท่ีจําเป็นเพ่ือขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้  
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เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

การเปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและการแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืนแทนจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต

จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุมีเงื่อนไขดงันี ้ 

(1)   เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(2)   ในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์

หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วนั  

(3)   ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืน

ใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับ

ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทัง้นี ้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพ่ิม

ภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีดงักล่าวต่อไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มี

สิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์

อกัษรไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(4)   ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน

หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(5)   ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์มีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ว่าด้วยคณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมในภายหลงั บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดแูล

ผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการรู้หรือรับทราบเหตุดังกล่าว และแจ้ง

การแก้ไขดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีแก้ไขเสร็จสิน้ 

ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง บริษัทจดัการจะขอ

อนญุาตเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีครบกําหนดเวลา

ดงักล่าว และเมื่อได้รับอนญุาตแล้ว บริษัทจดัการจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั  

(6)   ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการกองทุนหรือข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้องไปเปิดเผย หรือใช้

ในทางท่ีก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัท

จดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั  

อน่ึง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิน้สดุลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จดัการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐาน

ทัง้หมดของกองทนุให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสัง่ของบริษัทจดัการหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

รวมตลอดถึงการดําเนินงานอ่ืนใดท่ีจําเป็น เพ่ือให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดเป็นไปโดย

เรียบร้อยโดยฉบัพลนั เพ่ือสามารถทํางานได้อย่างต่อเน่ือง  

ในกรณีผู้ ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีไม่เข้า

ข้อยกเว้นให้กระทําได้ หากเป็นกรณีท่ีมีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมมีอํานาจ

บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้  
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สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :  

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทร. (66) 2296-2625, (66) 2296-3582 

และ/หรือผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนท่ีมีคุณสมบตัิเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต กําหนด และ/หรือศูนย์รับฝาก

ต่างประเทศ หรือผู้ รับฝากทรัพย์สินท่ีดแูลผลประโยชน์แต่งตัง้เพ่ือเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ 

3.  ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ  :  นางสาวสมใจ คณุปสตุ หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง หรือ นางสาวณริศรา ไชยสวุรรณ 

ท่ีอยู่  :   บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั  

เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33  

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทร. (02) 2264-9090  โทรสาร (02) 264-0789-90 

หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษทัจดัการจะแจ้งให้

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจแห่ง

กฎหมายดงักล่าวในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบญัชีและข้อตกลงในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีระหว่างบริษัทจดัการและผู้สอบ

บญัชี  

4.  นายทะเบียนหน่วยลงทุน:  

ชื่อ  :  ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู่  :  เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

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

5.  ผู้จัดจาํหน่าย :  

- ไม่ม ี- 

6.  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน:  

จะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ้ 

(1)  ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการ

หรือกองทนุ (ถ้ามี) ตามท่ีระบใุนสญัญาแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(2)  บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื่อนไขท่ีกําหนดใน

สญัญาแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

(3)  จดัให้มีหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการไว้ประจํา ณ สถานท่ีติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้หน่วยลงทนุ  
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(4)  จดัส่งหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายให้กับผู้ซือ้

หน่วยลงทนุตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(5)  แจกจ่ายหรือรับเอกสารเก่ียวกบัการขอใช้บริการกองทนุเปิดและการสัง่ซือ้หรือการขายคืนหน่วยลงทนุจากผู้ซือ้หรือ

ขายคืนหน่วยลงทนุ 

(6)  รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน คืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนแก่ผู้ ท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ หรือชําระเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทนุ  

(7)  ยืนยนัการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ 

(8)  กรณีท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผย

รายชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะต้องปฏิบตัิดงันี ้ 

(8.1)  ไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

(8.2)  ดําเนินการตรวจสอบและแจ้งให้บริษัทจดัการทราบ หากมีกรณีท่ีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวน

ดงักล่าว เพ่ือให้บริษัทจดัการใช้ข้อมลูดงักล่าวเพ่ือการเปิดเผยตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อจาํกดั

ในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีกําหนดไว้ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(9)  ส่งมอบหรือรับมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้

ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account)  

(10)  ชีแ้จงข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุทราบในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ หรือมีเหตกุารณ์ท่ี

มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงใน

ราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุอย่างมีนยัสําคญั  

(11)  ปฏิบตัิตามข้อกําหนดเก่ียวกบัวิธีการโฆษณาเพ่ือจําหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด  

(12)  ทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีดงักล่าวข้างต้น  

7.  ผู้ดูแลสภาพคล่อง (MARKET MAKER) (เฉพาะกอง ETF):  

- ไม่ม ี- 

8.  ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PARTICIPATING DEALER) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง):  

- ไม่ม ี– 

9.  ที่ปรึกษา:  

9.1  ที่ปรึกษาการลงทุน :  

- ไม่ม ี- 

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

ท่ีปรึกษาการลงทนุมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ้(ถ้ามี) 

(1)  ได้รับค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุนจากการทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนตามอัตราท่ีกําหนดใน

โครงการ 
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(2)  ให้ข้อมูลและคําแนะนําเก่ียวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนในต่างประเทศ ท่ี

กองทนุควรลงทนุ 

(3)  จดัทํารายงานการลงทนุและรายงานเก่ียวกบัหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุไปลงทนุ โดยส่งให้บริษัทจดัการ และผู้ดแูล

ผลประโยชน์ทราบตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดยส่งข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ และโทรสาร และ/หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ี

เหมาะสม 

(4)  แจ้งข้อมูลและข่าวสารท่ีสําคัญของสภาวะตลาดการเงินต่างประเทศท่ีสําคัญและปัจจัยอ่ืนท่ีมีผลต่อการ

ลงทนุของกองทนุให้บริษัทจดัการทราบโดยเร็ว 

(5)  ให้ความรู้และคําแนะนําต่าง ๆ แก่บริษัทจดัการสําหรับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การฝึกอบรมเก่ียวกับ

หลกัการในการวิเคราะห์วจิยัหลกัทรัพย์ รวมทัง้เทคนิคในการบริหารจดัการกองทนุ การให้ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัสภาวะเศรษฐกิจ และการลงทนุของประเทศสําคญัต่าง ๆ  

(6)  ท่ีปรึกษาการลงทุน พนกังาน ลกูจ้าง บริวาร หรือบคุคลอ่ืนใดท่ีทํางานให้แก่ท่ีปรึกษาการลงทุนจะต้องไม่ซือ้

หรือขายหลกัทรัพย์ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสินใจซือ้ขายหลกัทรัพย์กอ่นท่ีกองทนุรวมจะทําการซือ้

ขายหลกัทรัพย์ดงักล่าว 

(7)  ท่ีปรึกษาการลงทุนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลใด ๆ เก่ียวกับกองทุนรวมและข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีได้ล่วงรู้มาเป็น

ความลบั และจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยโดยอํานาจของกฎหมายหรือโดย

ความยินยอมของบริษัทจดัการเพ่ือผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(8)  ท่ีปรึกษาการลงทุนจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง

ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าท่ีโดยไม่มีเหตุผลอนัควรของท่ีปรึกษาการลงทุน พนกังาน ลกูจ้าง บริวาร 

หรือบคุคลอ่ืนใดท่ีทํางานให้แก่ท่ีปรึกษาการลงทนุ 

(9)  ท่ีปรึกษาการลงทุนและตัวแทนท่ีปรึกษาการลงทุนจะไม่กระทําการใด ๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์และจะปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ในเร่ืองดงักล่าวท่ีจะมีขึน้ในภายหลงัอย่างเคร่งครัด 

(10)  ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ท่ีปรึกษาการลงทุน หรือนิติกรรมหรือข้อตกลงอ่ืนใดท่ีมี

วัตถุประสงค์เดียวกัน เพ่ือให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย

ลงทนุ 

ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาการลงทุนจะไม่มีอํานาจการตดัสินใจในการจดัการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการซือ้ขายหลักทรัพย์หรือ

การจดัการด้านอ่ืนใดก็ตาม 

หมายเหต ุ(ท่ีปรึกษาการลงทนุ) :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแต่งตัง้ท่ีปรึกษาการลงทุนในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ 

เพ่ือให้คําแนะนําด้านการลงทุนต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุนเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยท่ี

ปรึกษาการลงทุนดงักล่าวจะต้องมีคุณสมบตัิตามประกาศหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และไม่มีอํานาจควบคุมการ

ดําเนินงานของบริษัทจดัการแต่อย่างใด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานทราบเมื่อมีการแต่งตัง้ท่ีปรึกษาการ

ลงทนุต่อไป 

9.2 ที่ปรึกษากองทุน :  

-ไม่ม-ี 

10.  ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน):  

-ไม่ม ี– 
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11.  ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (OUTSOURCE):  

-ไม่ม ี- 

12.  คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง COUNTRY FUND):  

-ไม่ม-ี 

13.  สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน:  

13.1  สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนแก่บริษัทจัดการ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อ 7. “การรับซือ้คืนหน่วย

ลงทนุ” ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการ  

13.2  สิทธิในการรับเงนิปันผล :  

-ไม่ม ี- 

13.3  สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิท่ีจะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุได้ ทัง้นี ้ต้องไม่ขดัต่อกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ โดยมีวิธีการโอนหน่วยลงทนุ ดงันี ้ 

(ก)   ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นคําขอโอนหน่วยลงทุนท่ีสํานกังานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้ รับ

โอนไม่ได้เป็นผู้ ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบคําขอเปิดบญัชี

กองทนุ และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทนุ  

(ข)   ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้ โอนซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัว

ประชาชน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับหรือกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต และผู้ ถือหน่วยลงทุน

ประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารสําคัญท่ีแสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนัน้ เช่น 

หนงัสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนงัสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนัน้ ต่อบริษัทจดัการ

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

(ค)   ผู้ โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุน

กําหนด และหลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียน

หน่วยลงทุนจะส่งมอบ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี พร้อมหลกัฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้

โอนและผู้ รับโอนไว้เป็นหลกัฐาน  

(ง)  ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมลูการโอนหน่วย

ลงทุนของผู้ โอนและผู้ รับโอนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก

และจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้ โอนและผู้ รับโอนภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนั

ถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้รับคําขอโอนหน่วยลงทนุพร้อมเอกสารครบถ้วนตามท่ีกําหนด 

13.4  ข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน :  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่คนสหรัฐอเมริกา (US Person) ดังนัน้ บริษัทจัดการจะไม่รับ

ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุหากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่ US Person  

13.5  สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :  

(1)   ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพ่ือทําการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะ

กระทําตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการ ข้อ 19 “การขอมติของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 
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(2)   ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ

หรือบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบั

คะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ี

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด

ดังกล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม

จํานวนท่ีถืออยู่  

13.6  สิทธิในการได้รับเงนิคืนเม่ือเลิกโครงการ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินคืนหากกองทุนต้องเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ ชําระบัญชีท่ี

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชําระบญัชีโดยจะได้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีระบใุน

ข้อ 23. “การชําระบัญ ชี เมื่อเลิกกองทุน” ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ 

กองทนุรวม  

13.7  สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :  

(1)   สิทธิในการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดําเนินการบริหารจัดการ

กองทุนภายใต้การดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการ และปฏิบัติตาม

รายละเอียดโครงการจดัการท่ีได้รับอนมุตัิจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามข้อผกูพนัระหว่างผู้

ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการอย่างเคร่งครัด ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเอง

ตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องมีการจดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเพ่ือการใด ๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง

หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุน (แล้วแต่กรณี) จะ

เห็นสมควร 

(2)   สิทธิในการได้รับชําระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิได้รับชําระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิได้ในกรณี

ท่ีกองทุนไม่สามารถชําระค่า รับซื อ้คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ตามท่ี กําหนดใน 

ข้อ 9 “การชําระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน” ในส่วน

รายละเอียดโครงการจดัการ  

13.8 อื่น ๆ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความรับผิดจํากดัเพียงไมเ่กินค่าหน่วยลงทนุท่ียงัส่งใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 

การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือ

ว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับท่ีจะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับการ

แต่งตัง้จากบริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของ

ทนุของกองทนุรวมท่ีตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน

เงินทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย  

14.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ:  

14.1.  รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

-  หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
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14.2.  เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ :  

(1)  นายทะเบียนหน่วยลงทนุ จะดําเนินการบนัทึกชื่อผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่ในกรณี

ผู้ ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ 

บนัทึกชื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนเหล่านัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอา

บุคคลท่ีมีชื่อแรกใน“แบบคําขอเปิดบัญชีกองทุน” เป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ รับเงินท่ีได้

จากการขายคืนหน่วยลงทนุ  

(2)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทุกรายหลงัจาก

สิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกและทุกครัง้ท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน เมื่อรายการขาย

และรับซือ้คืนหน่วยลงทนุสมบรูณ์ เพ่ือเป็นการยืนยนัจํานวนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน นายทะเบียน

หน่วยลงทุนจะจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยนั/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี(ถ้ามี) 

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ 

ภายใน 15 วันนับแต่วันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และภายใน 5 วันทําการ

นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

(3)  หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ ถือ

หน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาด ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถัดจากวันท่ีได้รับหนงัสือรับรอง

สิทธิในหน่วยลงทนุและ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ  

(4)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เฉพาะในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วย

ลงทุนร้องขอให้บริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทนุ เพ่ือนําไปใช้เป็นหลกัประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบนั

การเงินหรือกรณีพิเศษอ่ืนๆ ทัง้นี ้ในการออกใบหน่วยลงทุนทกุกรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจดัการเห็นสมควร 

เท่านัน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

(ก)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  

(ข)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนยื่นคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุต่อ

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ  

(ค)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุน แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามจํานวนหน่วย

ลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกในคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน สําหรับกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอก

จํานวนหน่วยลงทุนในคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ มากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏในรายการท่ี

บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบ

หน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าท่ีปรากฏในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

นัน้  

(ง)  ใบหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการออกแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน จะมีรายการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบชุื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ และในใบหน่วยลงทนุจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มี

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน

หรือใช้เคร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะ

อนญุาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย  

(จ)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย

ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพ่ือโอนหน่วยลงทุนนัน้เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวได้  

(5)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้มีการออกและจดัส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการ

ปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส โดยทางไปรษณีย์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่อ

ปรากฏในทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีออกรายงานดงักล่าว  
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(6)  บริษัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

จากหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอ่ืนท่ีสํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาต โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบและจะติดประกาศ

รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัเปล่ียนแปลง ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ี

ติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน

สามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจดัการกองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได้ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก ่

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

15.  กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจาํกัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน:  

-ไม่ม-ี 

16.  วิธีการชําระเงนิหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน:  

หากมีการผิดนัดชําระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่

สามารถชําระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลกัประกันและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวม

ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแห่งหนี ้

หรือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัชําระหนี ้ดงันี ้ 

16.1   กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.1.1  เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็น

ศนูย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี ้ 

16.1.2  เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะไม่นําทรัพย์สินดงักล่าวและเงินได้สทุธิจาก

ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี ้มารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม และจะจําหน่าย

ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีใ้นโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย

ลงทนุเป็นสําคญั เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระ

หนีต้กลงรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัท

จดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี ้บริษัทจัดการอาจ

จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะ

จ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหารทรัพย์สินนัน้  

16.1.3   เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะ

เฉล่ียเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้

ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัท่ีมีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเฉล่ียเงินคืนไป

ยงัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉล่ีย

เงินคืน เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอย่างอ่ืน  

ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครัง้ตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สทุธิจาก

ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีไ้ม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วย

ลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีจ้น
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ครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สทุธินัน้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจดัการอาจนํา

เงินได้สทุธิดงักล่าวมารวมคํานวณเป็นมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุก็ได้ 

16.1.4   เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับ

ชําระหนีต้ามตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องดงักล่าวเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 

16.1.3 โดยอนโุลม  

16.2   กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.2.1   ก่อนการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมติพิเศษ  

 ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บริษัทจดัการจะระบุรายละเอียดเก่ียวกับ

ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี ้มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อม

เหตผุลและความจําเป็นในการรับชําระหนี ้

16.2.2   เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ

ของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีสามาคมบริษัทจดัการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ

จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกบัทรัพย์สินดงักล่าวดงันี ้ 

(1)   กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่ง

ทรัพย์สินดงักล่าวต่อไปเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมก็ได้  

(2)   กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจําหน่าย

ทรัพย์สินดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็น

สําคญั และในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดงักล่าว บริษัทจัดการอาจ

จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักล่าว  

ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทนุรวม 

16.3   ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ บริษัท

จดัการจะดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทกุรายท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตรา

สารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้

จากการรับชําระหนีก้็ได้ ทัง้นี ้ในการดําเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้อง

นัน้มารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  

16.4   วิธีการชําระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน  

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัทจดัการจะต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์

หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้ 

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏชื่อ

ตามทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ เวลาท่ีกําหนด เท่านัน้  

17.  การจัดทาํทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดในการโอนหน่วยลงทุน:  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีจัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125(5) แห่ง

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจํากัด

สิทธิใด ๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายชื่อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผกูพนั

หรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจาํนําหน่วยลงทนุ ในกรณี

ดงันี ้

(ก)  การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทนุจะทําให้ผู้

ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสงู ตามท่ีกําหนดในโครงการจดัการกองทุน

รวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข)  การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอน

หน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีกําหนดในโครงการ

จดัการกองทนุรวมเว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค)  การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทนุ ดงันี ้

      1.   หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็น

กองทนุรวมหุ้นระยะยาวท่ีจดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

      2.  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

      3.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของ

กองทนุ 

18.  ข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุน:  

หากผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว  เว้นแต่เป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ

และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็ม

ตามจํานวนท่ีถืออยู่ 

19.  หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน:  

การดําเนินการใดท่ีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัท

จดัการกองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง

เห็นชอบให้ดําเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมต ิ

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินัน้เสียไป 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผูกพันในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติ

พิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทนุ (มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด

ของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของ    ผู้ ถือ

หน่วยลงทุนซึ่งส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การ

ขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีกําหนดไว้ใน

ข้อผูกพัน หรือท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามท่ีกําหนดในประกาศนีแ้ล้ว ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมดงัต่อไปนีด้้วย 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่

เท่ากนั ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
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(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ

มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหน่ึง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ

จํานวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

20.  วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน:  

การแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อผกูพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระสําคญัท่ีเป็นไปตาม

และไม่ขดัหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศัย

อํานาจของกฎหมายดงักล่าว ให้ถือว่าข้อผกูพนัส่วนท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญา 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ให้รวมถึง 

(ก)  ข้อกําหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ข) ข้อกําหนดเก่ียวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามข้อ 6 ของประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทน.19/2554 

(ค)   ข้อกําหนดเก่ียวกบัการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน  

(ง)   ข้อกําหนดเก่ียวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน.19/2554 กรณีกองทุน

รวมมีประกัน และข้อกําหนดเก่ียวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาประกันในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเสีย

ผลประโยชน์ 

(จ)   เร่ืองท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง

ได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ก)   เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพนัให้มีสาระสําคญัสอดคล้องกบัโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยได้รับมติ

โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

แล้วแต่กรณี หรือ 

(ข)   ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันนัน้เหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่

กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทําเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

จดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)  

บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ท่ีทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ

ตรวจดูได้ รวมทัง้จดัส่งสรุปการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพนัพร้อมทัง้เหตุผลและความจําเป็นให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนพร้อมกบัการ

ส่งรายงานประจําปีของกองทนุรวม 

21.  การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ:  

21.1  การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  ไม่ม ี

21.2  รายละเอียดเพ่ิมเติม :  ไม่ม ี
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22.  การเลิกกองทุนรวม:  

22.1 เงื่อนไขในการเลิกกองทุน: 

บริษัทจดัการจะดําเนินการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเมื่อปรากฏกรณีดงัต่อไปนี ้ 

22.1.1  จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัทําการใด  

22.1.2 เมื่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุ เน่ืองจากบริษัทจดัการกระทําการหรืองด

เว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุ หรือไม่ปฏิบตัิตามหน้าท่ีของตน  

22.1.3 เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้

แล้วทัง้หมดของกองทนุ  

22.1.4 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถจัดการกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนท่ีกําหนดไว้ในโครงการ

จดัการกองทุนรวม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุนเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย

ลงทนุ 

22.1.5 สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวม ในกรณีท่ีมีเหตอุนัควร

สงสยัว่าอาจมีการจดัตัง้ จดัการ หรือใช้กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทุนทัว่ไปเพ่ือการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุน

ของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรัพย์สินหรือธุรกิจของ

บคุคลหรือกลุ่มบคุคลใด และสํานกังานได้ดําเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องทํา

การชีแ้จง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลกัฐาน ซึ่งในกรณีท่ีไม่มีการชีแ้จง หรือชีแ้จงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์

หรือทําให้เชื่อได้ว่าการจัดตัง้กองทุนรวมเป็นการจัดตัง้กองทุนรวมเพ่ือผู้ ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และ

สํานักงานสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแก้ไข หรือดําเนินการใดๆ และบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่

สามารถดําเนินการตามท่ีสํานกังานสัง่ได้ หรือดําเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทําให้กองทนุรวมเป็นกองทุนรวม

เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปอย่างแท้จริง 

22.2  การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม  

เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผนั ประกาศ กําหนด หรือสัง่

การเป็นประการอ่ืน บริษทัจดัการจะดําเนินการเพ่ือเลิกกองทนุดงัต่อไปนี ้ 

22.2.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการทราบกําหนดการเลิกกองทนุล่วงหน้า  

           กรณีท่ีทราบกําหนดการเลิกกองทนุล่วงหน้า บริษัทจดัการจะดําเนินการดงันี ้ 

 (1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบ ก่อนวันเลิกกองทุน

รวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการ  

             (2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเร่ืองดังกล่าวก่อนวันเลิก

กองทนุรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือทาง

หนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเร่ืองดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ

บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นต้น 

            (3) จําหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยูข่องกองทนุเพ่ือรวบรวมเป็นเงนิสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝาก

ประเภทออมทรัพย์ และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนั

เลิกกองทนุ  

22.2.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทนุล่วงหน้า  

           กรณีท่ีไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทนุล่วงหน้า บริษัทจดัการจะดําเนินการดงันี ้ 
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           (1)   ยตุิการรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามข้อ 22.1  

           (2)   แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

รวมทัง้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้นี ้

ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามข้อ 22.1  

(3)  จําหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักล่าวภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณ์ตาม

ข้อ 22.1 เพ่ือรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทําได้เพ่ือชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน

โดยอตัโนมตั ิ

(4)  ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัส่วนจํานวนเงนิท่ีรวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 

วนัทําการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามข้อ 22.1 และเมื่อได้ดําเนินการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแล้ว

ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทนุรวมนัน้ 

23.  การชําระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน:  

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการชําระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ชําระบญัชีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพ่ือ

ดําเนินการรวบรวมทรัพย์สิน จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระหนีสิ้น และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม รวมทัง้

กระทําการอ่ืนใดตามท่ีจําเป็นเพ่ือชําระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบญัชีของกองทุนจะหกัจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชําระบญัชีจะ

ดําเนินการเฉล่ียคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิคงเหลือตามสดัส่วนหน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุน

ถืออยู่ตามหลกัฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วนัเลิกโครงการ เมื่อได้ชําระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระ

บญัชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลงัการจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว 

หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ ชําระบัญชีจะจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการจะอ้างอิงท่ีอยู่ของ

บริษัทจดัการเป็นภมูิลําเนาเพ่ือการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ 

โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ

กองทนุรวมถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
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