หนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A)
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่ า แวลู เอฟไอเอฟ
Manulife Strength-China Value Foreign Investment Fund
(MS-CHINA VALUE)

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 15 สิ ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ระดับความเสี่ยงของกองทุน : ระดับ 6 เสี่ยงสูง
 เนื่องจากกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เน้ นลงทุนในฮ่องกง
และจีน จึงมีความเสี่ยงของกลุ่มประเทศที่กองทุนไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรื อข้ อจํากัดอื่นๆ เกี่ยวกับ
การลงทุนซึง่ อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์หรื อตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้
 กองทุนมีการลงทุนในรู ปสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ ซึ่งโดยปกติกองทุนจะไม่ใช้ เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งอาจทําให้ ผ้ ูลงทุนได้ รับเงินต้ นคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ ทังนี
้ ้ ในบาง
ช่วงเวลา กองทุนอาจใช้ เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึง่ อาจมีต้นทุนสําหรับการทํา ธุรกรรม
ป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นได้
 การลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น มิ ใ ช่ ก ารฝากเงิ น และมี ค วามเสี่ ย งของการลงทุ น ผู้ ลงทุ น ควรลงทุ น ในกองทุ น เปิ ด แมนู ไ ลฟ์ สเตร็ ง ค์
ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี ้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนดหรื ออาจไม่สามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ ตามที่มีคําสัง่ ไว้
 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี ้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้ โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัทประกัน
ชีวิตที่เกี่ยวข้ อง และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต และผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูล
และทําความเข้ าใจเกี่ยวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน” “อัตราส่วนการลงทุน” “ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน
รวม” และ “คําเตือน/ข้ อแนะนํา” ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ และ/หรื อในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการโดยละเอียด และเมื่อมี
ข้ อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
 บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรื อเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรื อผู้มีสญ
ั ชาติอเมริกนั หรื อ ผู้มีถิ่น
ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือ
เดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุ คล รวมถึงบริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ น
ซึง่ จัดตั ้งขึ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและ
้
นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูลหรื อส่งคําสั่งเกี่ ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชําระ/รับชําระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การ ผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อทรัพย์สินของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ 1-4
 บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสั่งซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมสําหรับ
ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังที่กล่าวมาข้ างต้ น

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ

หน้ า 1

ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน
ชื่อโครงการการจัดการ

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ

ชื่อโครงการการจัดการ (อังกฤษ)

Manulife Strength-China Value Foreign Investment Fund

ชื่อย่ อ

MS-CHINA VALUE

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน
ประเภทรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน

เน้ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ า งประเทศ คื อ Manulife Global Fund –
Dragon Growth Fund (Class AA) (Master Fund) ซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ในประเทศ
ลักเซมเบิร์ก และบริ หารจัดการโดย Manulife Investment Management (Hong Kong)
Limited ซึ่ง มี สัด ส่ วนการลงทุน เฉลี่ ย ในรอบปี บัญ ชี ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อยละ 80 ของมูล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิ
สําหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินอื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
หรื อเห็นชอบให้ กองทุนลงทุนได้ ทังในและต่
้
างประเทศ
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
ที่มีตัวแปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ
ลงทุน (Hedging) และจะไม่ลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ในการพิ จารณาเลือ กลงทุนใน Share Class ประเภทอื่ น ๆ
และ/หรื อสกุลเงิน อื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคตตามความ
เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการดํารงวัตถุประสงค์ของการบริ หารจัดการกองทุนให้ เป็ นไป
ตามที่ได้ ระบุในหนังสือชีช้ วนนี ้ ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รวมถึงไม่ทําให้ ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ
โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึง่ บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ วผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการและ/หรื อช่องทางอื่น
ตามความเหมาะสม

อายุโครงการ

ไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ ้นสุดของโครงการ

วันที่ได้ รับอนุมตั ิให้ จดั ตัง้
และจัดการกองทุนรวม

15 พฤษภาคม 2550

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

1 มิถนุ ายน 2550

ผู้ลงทุนจะได้ อะไรจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนจะได้ รับผลตอบแทนในรู ปของกําไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) จากการลงทุน
หากผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื ้อหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เงินกําไร
ดังกล่าวที่ผ้ ลู งทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาได้ รับจากการลงทุนในกองทุนรวมจะได้ รับยกเว้ นไม่
ต้ องเสียภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ

หน้ า 2

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สําคัญของกองทุน
1.

กองทุนมีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือ มีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร?


2.

กองทุนรวมนีม้ ีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่ าใด ?


3.

กองทุนนี ้มิได้ เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุน และมิได้ เป็ นกองทุนคุ้มครองเงินต้ น
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : ทุกวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม

การลงทุนในกองทุนรวมนีค้ วรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ัด (Benchmark) ใด ?


8.

ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่กองทุนลงทุน
การเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและกองทุนหลักที่เปลี่ยนแปลงไป
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร ?


7.

1.
2.
3.
4.

กองทุ น รวมนี เ้ ป็ นกองทุ น รวมที่ มี ผ้ ู ป ระกั น เงิน ลงทุ น หรื อ เป็ นกองทุ น รวมที่ ม่ ุ งเน้ นจะคุ้ ม ครองเงิน ต้ น หรื อ ไม่
อย่ างไร ?


6.

เนื่องจากเป็ นกองทุนไม่กําหนดอายุโครงการ ดังนันจึ
้ งไม่มีข้อจํากัดเรื่ องระยะเวลา อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนควรวางแผนการ
ลงทุนเป็ นการลงทุนระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?


5.

2,000 ล้ านบาท และบริษัทจัดการอาจยื่นขออนุมตั ิเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายหลังจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว

กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนีเ้ ป็ น
ระยะเวลาเท่ าใด?
 เหมาะสําหรับเงินลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ มี
การกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ และต้ องการได้ รับผลตอบแทนที่ดจี ากการนําเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศ ดังนันเงิ
้ นลงทุนที่จะนํามาลงทุนจะต้ องสามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้


4.

กองทุนนี ้ไม่มกี ารกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

ตัวชี ้วัดที่ใช้ เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน คือดัชนี MSCI Zhong Hua Index อันเป็ นตัวชี ้วัด (benchmark)
ที่กองทุนหลักใช้ ในการวัดผลการดําเนินงานในปั จจุบนั ซึ่งเป็ นดัชนีที่จดั ทําโดย MSCI โดยปรับเทียบเป็ นสกุลเงินบาท
ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการเปรี ยบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่ อยู่
ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่าง
ชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชีว้ ัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ัดดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ท่ านสามารถซือ้ กรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ด้ หรือไม่ ?


ได้ ทังนี
้ ้ การซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกําหนดและวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากการซื ้อขายกองทุน
เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ ที่
บริ ษัทแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรื อบริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็ นตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ ามี)
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9.

การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุน (Unit-Link) คืออะไร ?


การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน คือ การที่ผ้ ูลงทุนขอทําประกันชีวิตกับบริ ษัทประกันชีวิต
และบริ ษัทประกันชีวิตจะนําเงินค่าเบี ้ยประกันชีวิตส่วนหนึ่งหรื อทังหมดไปลงทุ
้
นในกองทุนรวมตามที่ผ้ ลู งทุนเลือกจาก
รายชื่อกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี ้ยประกันชีวิตทีจ่ ะนําไปลงทุนในกองทุนรวม
จะเป็ นเท่าใดขึน้ อยู่กับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในกรมธรรม์ ทัง้ นี ้ เงินค่าเบีย้ ประกันชีวิตที่นําไปลงทุนใน
กองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงได้ ตลอดเวลาตามผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่ผ้ ลู งทุนเลือกไว้
อนึ่ง ผลการดําเนินการจากการซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี ้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับข้ อกําหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
1.

กองทุนรวมนีม้ ีวิธีการขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร ?


การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
(1) ผู้ส่ งั ซือ้ หน่ วยลงทุนต้ องลงทุนเป็ นจํานวนเงินขัน้ ตํ่า ดังนี ้
สําหรับการลงทุนครัง้ แรก
10,000.-บาท

สําหรับการลงทุนครัง้ ถัดไป
ไม่กําหนด

ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลดมูลค่าขันตํ
้ ่าข้ างต้ นได้ โดยขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ
ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 3 วันทําการไว้ ณ ที่ทําการของบริ ษัทจัดการหรื อสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนหรื อในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2)

(3)

ราคาของหน่ วยลงทุนและจํานวนหน่ วยลงทุนที่จะได้ รับเมื่อมีการสั่งซือ้
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ใช้ ในการคํานวณ

= มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ใช้ เพื่ อ คํ า นวณ ราคาขาย บวกด้ วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

จํานวนหน่วยลงทุนที่จะได้ รับ

= จํานวนเงินที่ลงทุน หารด้ วย ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวัน
ทํารายการขายหน่วยลงทุน

ช่ องทางในการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ ที่บริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดย
จะเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทุกวันทําการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน ตัง้ แต่ เวลาเริ่มทําการถึง 15.30 น.
วันทําการซื ้อขาย หมายถึง วันทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการและวันทําการของกองทุนหลัก และวันทําการ
ของประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขายหรื อชําระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุน
รวมและสงวนสิทธิที่จะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
โดยประกาศ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ

หน้ า 4

(4)

วิธีการชําระเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชําระค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน เช็ค หรื อดราฟต์ หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ
ยอมรับ (ขึน้ อยู่ที่บริ ษัทจัดการหรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกําหนด) โดยเช็คหรื อ
ดราฟต์ดงั กล่าวต้ องลงวันที่สงั่ ซื ้อ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนาม
“บัญชีซอื ้ หน่ วยลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์ ”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อธนาคาร
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
บมจ.ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
บมจ.ธนาคารทิสโก้

ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน

สาขา
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สํานักงานใหญ่
ถนนศรี อยุธยา
อโศก
สํานักงานใหญ่

เลขที่บัญชี
152-3-11758-6
038-3-08297-5
026-1-10268-4
123-0-04006-9
001-1-54916-9
013-6-11359-1
1000004427
0001-114-005056-7

ประเภทบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

กระแสรายวัน

กรุงเทพมหานคร

0-800516-331

หรื อ “SUB AFTER IPO FOR MAMT”
ชื่อธนาคาร
ธนาคารซิตี ้แบงก์

หรื อบัญชีเงินฝากอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกําหนดให้ เป็ นบัญชีที่รับชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนในอนาคต ทัง้ นี ้ บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือว่า
ปฏิบตั ิผิดไปจากรายละเอียดโครงการและจะแสดงข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม
การชําระเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคารให้ ใช้ บริ การคําสัง่ หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สามารถชําระเงินค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีสงั่ หักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารที่ให้ บริการได้ แก่
•
•
•
•

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

•
•
•
•

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

และ/หรื อธนาคารอื่นตามที่บ ริ ษัทจัดการกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษั ท
จัดการ (www.manulife-asset.co.th)


การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทําการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน ตัง้ แต่ เวลาเริ่ มทําการถึง 15.30 น. โดย
กรอกรายละเอียดในคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งมายังบริ ษัทจัดการหรื อตัวแทน
สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับการแต่งตั ้งจากบริษัท
วันทําการซื ้อขาย หมายถึง วันทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการและวันทําการของกองทุนหลัก และวันทําการของ
ประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขายหรื อชําระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมและ
สงวนสิทธิท่ีจะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยประกาศ ณ
ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการคํานวณราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนได้ สําหรับกรณีการส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ให้ ถือว่าเป็ นรายการสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของ วันทําการซื ้อขายถัดไป
2.

กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?


บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ขายหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด



บริ ษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรื อเพื่ อประโยชน์ แก่ 1) พลเมืองหรื อผู้มี
สัญ ชาติอ เมริ กันหรื อ ผู้มีถิ่น ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดิ นแดนของประเทศสหรัฐอเมริ ก า หรื อ ที่
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าครอบครอง) รวมถึ งผู้ที่ มี ห นังสื อเดิ น ทางของประเทศสหรั ฐอเมริ กาหรื อ ผู้ถื อ Green Card
ทีอ่ อกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุ คล รวมถึงบริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ น ซึ่งจัดตั ้งขึ ้นภายใต้ กฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิตบิ คุ คลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอกประเทศ
้
สหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูลหรื อส่งคําสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรื อชําระ/รับชําระ
เงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การ ผู้ดแู ลผลประโยชน์
หรื อทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของ
บุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ 1-4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรรและ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้ อมสําหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังที่กล่าวมาข้ างต้ น

3.

กองทุนรวมนีม้ ีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรับคําสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ อย่ างไร ?


การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ที่เข้ าเหตุดังต่อไปนี ้ โดยได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพ ย์ หรื อทรัพ ย์ สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการยังไม่ได้ ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตั ้งแต่
ร้ อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
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(3) มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไป และคิดเป็ น
อัตราตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรื อ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้
ไม่ เกิ น 10 วัน ทํ าการนับ ตัง้ แต่วัน ทํ าการถัด จากวัน ที่มี คํ าสั่งขายคื น หน่ว ยลงทุน นัน้ เว้ น แต่ ได้ รับ การผ่อ นผัน จาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ประกาศการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้ งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้ อมทัง้ แสดง
เหตุผลและหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบหรื อการรับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคาจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริ ษัทจัดการอาจ
มอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่งคําสัง่ ขายคืนก่อนหลัง


การไม่ ขาย หรือไม่ รับซือ้ คืน หรือไม่ รับสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้ แล้ ว
1.

บริ ษั ทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรื อคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้
ในกรณีที่ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1.1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(1.2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อ
คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ได้ ไม่เกินหนึ่งวันทําการ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(1.3) กองทุน รวมได้ ลงทุน ในหลักทรั พ ย์ หรื อทรัพ ย์ สิน ในต่างประเทศ และมี เหตุก ารณ์ ดังต่อ ไปนี เ้ กิดขึน้ ซึ่ง
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะใน
กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละสิบ
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทําให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทําให้ ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
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(ค) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนื อการควบคุมของบริ ษั ทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์
เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(1.4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสั่งซื ้อหน่วย
ลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนันๆ
้ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการกระทําดังต่อไปนี ้
(1) การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่ผ้ กู ่อการร้ าย หรื อ
(3) การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจ
ตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้
ในสาระสําคัญ
(1.5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้ บริษัทจัดการรายอื่นเข้ าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของ
ตนอันเนื่ อ งมาจากการที่ บ ริ ษั ท จัด การรายเดิม ไม่ ส ามารถดํ ารงความเพี ยงพอของเงิน กองทุน ได้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ า
หลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ า ซึง่ ให้ กระทําได้ ไม่เกิน 3 วันทําการ
เมื่อปรากฏเหตุตามข้ างต้ น และบริ ษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย หรื อไม่รับซือ้ คืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการ
ไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1 (1.1) (1.2)
(1.3) หรื อ (1.5) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึง
การหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลันด้ วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสั่งซื ้อหรื อคําสั่ง
ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุน
เปิ ดนันให้
้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อ
หยุดรั บคําสั่งซื ้อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 (1.1) (1.2) (1.3) และ (1.5)
ข้ างต้ น เกินหนึ่งวันทําการ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคําสั่งซื ้อ คําสั่งขายคืน
หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิ ด ณ วันทําการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึง
การเปิ ดขาย หรื อรับซื ้อคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น
และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน
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2.

บริ ษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว ในช่วง
ระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลใน
รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องนันต่
้ างจาก
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้ อง โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว ให้ ทราบถึงการหยุดขาย
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อ
คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

3.

ในกรณีที่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานได้ ประกาศกําหนดให้ เป็ นวันหยุด
ทําการของบริ ษัทจัดการเป็ นกรณี พิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน และคําสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสัง่ ในกรณี
ดังกล่าวไม่น้อยกว่าห้ าวันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทํา
การทุกแห่งของบริษัทจัดการ รวมทังจั
้ ดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

ในกรณี ที่บ ริ ษั ทจัดการไม่ขาย ไม่ รับซือ้ คืน หรื อไม่รับ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรื อคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
อาจหยุด คํ านวณมูล ค่ าทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ มูล ค่ า หน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ ว ยลงทุน และราคารั บ ซื อ้ คื น หน่ วยลงทุ น
ก็ได้


การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริ ษัท
จัดการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลา
ที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

4.

วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร ?


ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทําการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน ตัง้ แต่ เวลาเริ่ มทําการถึง 15.30 น. โดย
กรอกรายละเอี ย ดในคํ าสั่งสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน และ/หรื อ เอกสารอื่ น ใดที่ บ ริ ษั ท จัด การกํ า หนด พร้ อมเอกสาร
ประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการกําหนด (ถ้ ามี) สําหรับทุกกองทุนที่เปิ ดบริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
และนําส่งเอกสารดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการหรื อสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซื ้อขาย หมายถึง วันทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการและวันทําการของกองทุนหลัก และวันทําการของ
ประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขายหรื อชําระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมและ
สงวนสิทธิที่จะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยประกาศ ณ
ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.

กองทุนรวมนีก้ ําหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่ างไร ?


ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องทําตามขันตอนการโอนหน่
้
วยลงทุนและชําระค่าธรรมเนียมการ
โอนตามที่บริษัทจัดการและ/หรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด



บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม
สําหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
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(1) พลเมืองหรื อผู้มีสัญ ชาติอเมริ กันหรื อ ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรื อ
ผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
(2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ น ซึ่งจัดตั ้งขึน้ ภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึง
สาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
(3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริกา
(4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรื อรับข้ อมูลหรื อส่งคําสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรื อชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อ
ทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว
(5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ (1)-(4)
6.

ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือ้ คืนหน่ วย
ลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?


บริ ษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.manulife-asset.co.th
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นใดที่เหมาะสม โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1.

กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร?


2.

ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจํากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้ เงื่อนไขอย่ างไร?


3.

นายทะเบี ย นหน่ วยลงทุน จะออก “หนังสือ รั บ รองสิท ธิ ในหน่ วยลงทุน” ให้ ผ้ ูถื อหน่ วยลงทุน ทุกรายหลังจากสิ น้ สุด
ระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก และทุกครัง้ ที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อรายการขายและรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนสมบูรณ์ เพื่อเป็ นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้ อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์
หรื อให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นผู้มอบให้ ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก และภายใน 5 วันทําการนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน
การขอมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ : ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วย
ลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด บริ ษัทจัดการหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ น
เจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันนันในส่
้ วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่
มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่

ผู้ถือหน่ วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนมีสิทธิท่ีแตกต่ างจากผู้ถือหน่ วยลงทุนปกติท่ีซือ้
หน่ วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่ างเดียวอย่ างไร?


ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื ้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เพียงอย่างเดียว ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกําหนด ดังนี ้
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด
ทังสิ
้ ้น
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2.
3.

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็ นหลักประกัน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลา 15 วัน หลังจากวันที่ได้ รับกรมธรรม์จากบริ ษัทประกันชีวิตโดยบริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดําเนินการ
ขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะ
ทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการรวบรวมและนําส่งคําสัง่ ซื ้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริ ษัทจัดการในนามของบริษัท
ประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้ จริ งของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้ รับข้ อมูลกองทุน
อาจมีความล่าช้ ากว่าได้ รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็ นต้ น
5. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี ้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
6. สิทธิในการขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
7. สิทธิในการได้ รับทราบรายชื่อของบริ ษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอ
ขายโดยบริษทั ประกันชีวิตนัน้
8. สิท ธิ ในการรั บ ทราบข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ชื่ อ ที่ อ ยู่ ของบริ ษั ท จัด การ บริ ษั ท ประกัน ชี วิ ต รวมทัง้ ชื่ อ ที่ อ ยู่ และเลข
ประจําตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
9. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยลงทุนที่ได้ รับคําแนะนําเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน
นัน้ ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
10. สิทธิในการได้ รับข้ อเท็จจริ งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขันตอนการดํ
้
าเนินการเพื่อการควบกองทุน
รวมหรื อการรวมกองทุนรวม เป็ นต้ น
11. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรื อผลตอบแทนที่ตวั แทนขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้ รับจากการซื ้อกรมธรรม์ รวมทังการซื
้
้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
4.

ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิ
ออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวม?


5.

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ ที่บริษัทจัดการหรื อ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.manulife-asset.co.th

กองทุ น รวมนี ม้ ี ช่ อ งทางและวิ ธี ก ารร้ องเรี ย นของผู้ ล งทุ น และนโยบายการระงั บ ข้ อ พิ พ าทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่ าวหรือไม่ อย่ างไร?


ท่านสามารถนําส่งข้ อร้ องเรี ยนได้ ที่
(1) บุคคลที่เป็ น ผู้ขายหน่ วยลงทุนที่ ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยท่ านสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เป็ นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้ รับความเห็นชอบได้ จากเว็บไซต์ www.sec.or.th
(2) ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ (Compliance Department) ของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)
จํากัด โทรศัพท์ (66) 2844-0123 กด 2 ตามลําดับ
(3) สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท์ 1207



กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1.

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานการลงทุน
ประธานเจ้ าหน้ าที่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายกฎหมายและกํากับดูแลกิจการ
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

 จํานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท
มีจํานวน 14 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
 มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริษัท
5,471,259,980.94 บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
2.

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
 ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายไมเคิล รี ด

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
นายจิรศักดิ์ กีรติไพบูลย์
นายพีระสิษฐ์ ไตรรัตน์ผดุงผล
นายชุติพนธ์ อัศวธีระเกียรติ์

รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานการลงทุน
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายกฎหมายและกํากับดูแลกิจการ
ผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายตราสารทุน
เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ
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3. รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ลําดับ

รายชื่อ

1

นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์

2

นายอุ่นฮ้ ง แซ่ลิ ้ม*

3

นายพีระสิษฐ์ ไตรรัตน์ผดุงผล

ประวัติการศึกษา

หน้ าที่ความ
รับผิดชอบ
- ปริญญาโท (M.Phil)
มีประสบการณ์ ในธุรกิจการจัดการกองทุนมากว่า บริหารทีมงาน
สาขาเศรษฐศาสตร์
10 ปี โดยลําดับตังแต่
้ ปัจจุบนั ไปถึงอดีต ดังนี ้
สายงานการลงทุน
University of Oxford
1. รองประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ หารและประธาน
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
เจ้ าหน้ าที่ สายงานการลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) University
(ประเทศไทย)
of Melbourne
2. รองประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ หารและประธาน
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
เจ้ าหน้ าที่ การลงทุ น บลจ. เอ็ มเอฟซี จํ ากั ด
University of Melbourne
(มหาชน)
3. Country Head ประจําประเทศไทย
บจก. เทมเพิลตัน แอสเซท แมเนจเมนท์
- ปริญญาโท บริ หารธุรกิจ (MBA)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ การทํางาน

มีประสบการณ์ ในธุรกิจการจัดการกองทุนมากว่า
10 ปี โดยลําดับตังแต่
้ ปัจจุบนั ไปถึงอดีต ดังนี ้
1. ผู้จดั การกองทุน บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)
2. นักจัดการลงทุนอาวุโส กองทุนประกันสังคม
3. Head of Fund Management Unit, CS-Pension
ฝ่ ายบริหารกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ บจก. เอไอเอ
(ประเทศไทย)
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
มีประสบการณ์ ในธุรกิจการจัดการกองทุนมากว่า
สาขาการเงิน University of South 5 ปี โดยลําดับตังแต่
้ ปัจจุบนั ไปถึงอดีต ดังนี ้
Florida, USA
1. ผู้จดั การกองทุน บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
2. ผู้ ช่ วยผู้ อํ านวยการอาวุ โส บลจ. เอ็ ม เอฟซี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จํากัด (มหาชน)
3. นักวิเคราะห์อาวุโส บจก. เทมเพิลตัน แอสเซท
แมเนจเมนท์
4. นักวิเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย

บริหารกองทุน
ตราสารหนี ้

บริหารกองทุน
ตราสารทุน

หมายเหตุ: *เริ่มปฏิบตั ิหน้ าที่ในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564

4.

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
รายชื่อ

โทรศัพท์

 ธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ลูกค้ า Precious)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (Private Wealth)
ธนาคารซิตี ้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

0-2111-1111
0-2888-8811
0-2081-0999
0-2633-6000

 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

0-2696-0000
0-2231-3777, 0-2618-1000
0-2638-5500
0-2846-8689
0-2658-9500
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รายชื่อ
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

โทรศัพท์
0-2658-8888
0-2659-7000
0-2658-6300
0-2305-9000
0-2635-1718
0-2648-1111
0-2949-1999

 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0-2633-6000 กด 5
0-2680-1000
0-2862-9999

 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน (บลจ.)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)

0-2680-5033, 0-2680-5034
0-2660-6677

 บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้ าซือ้ ขายหน่ วยลงทุน (บลน.)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด

0-2026-5100

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์เมจิก จํากัด (เฉพาะซื ้อขายออนไลน์เท่านัน)
้

0-2861-5508

หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับการแต่งตั ้งจากบริษัทจัดการภายหลัง
5.

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

6.

รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุน
 ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. (66) 2296-2625, (66) 2296-3582
นอกเหนื อ จากหน้ าที่ ต ามที่ กํ า หนดไว้ ในสัญ ญาแต่ งตัง้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ยังมี ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายในการรั ก ษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย

7.

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวม
 นางสาวสมใจ คุณปสุต หรื อ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้ าง หรื อ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (66) 2264-9090 โทรสาร (66) 2264-0789-90
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับช่ องทางที่ผ้ ลู งทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวม
ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนผ่ านช่ องทางใด?
 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
1788 ชัน้ 18 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: (66) 2844-0123 โทรสาร: (66) 2056-9747 เว็บไซต์ : www.manulife-asset.co.th

ปั จจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ เป็ นกองทุนรวมประเภทขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิ ด) เน้ นลงทุนใน
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ า งประเทศเพี ย งกองทุ น เดี ย ว คื อ Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund (Share Class AA)
(“กองทุนหลัก” หรื อ Master Fund) ซึง่ จดทะเบียนจัดตั ้งขึ ้นในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยมีสดั ส่วนการลงทุนเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ทังนี
้ ้ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
อาจจะผันผวนได้ ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทุนหลักหรื อทรัพย์สินที่ลงทุนและภาวะตลาด ณ ขณะนันและเกิ
้
ดความเสี่ยงจาก
การลงทุนได้ และเนื่องจากกองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน แนวทางการบริ หารจัดการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจะดําเนินการโดย
ผู้จดั การกองทุนของกองทุนหลักเป็ นส่วนใหญ่ โดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด มีแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ บางประการโดยสามารถสรุปได้ ดังนี ้
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ (Exchange Rate Risk) :
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรื อการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับ
เงินอีกสกุลหนึ่ง เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ออกเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะทําให้ ผลตอบแทนที่
ได้ รับจากการลงทุนในต่างประเทศมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้ องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
โดยปกติกองทุนจะไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีตวั แปรเป็ นอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยจะใช้ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงินมหภาคเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (Market Risk) :
เป็ นความเสี่ยงที่มาจากปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกฎหมายของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี ้เป็ นปั จจัย
ที่ล้วนมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรื อตราสารของประเทศนันๆ
้ ทังสิ
้ ้น
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
บริ ษัทจัดการมีการพิจารณาการปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เงินสด และ/หรื อตราสารหนี ้ ให้ อยู่ในระดับที่
เหมาะสมซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาวะตลาด
3. ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country Risk) :
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมืองสังคม รวมถึงนโยบายการกํากับดูแลตลาดเงิน ตลาดทุน ข้ อจํากัด
กฎเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทํา ธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ กองทุนอาจ
ไม่ได้ รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์และพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ตลอดจนบริ หาร
จัดการลงทุนด้ วยความระมัดระวัง โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
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4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของหลักทรัพย์ หรือตราสาร (Liquidity Risk) :
เนื่องจากอาจจะมีหลักทรัพย์หรื อตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว้ บางตัวที่มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดสภาพคล่องได้ การขาดสภาพ
คล่องนันก็
้ คือ การซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อตราสารนั ้นๆ มีปริ มาณไม่มาก หรื อในบางช่วงอาจจะขายหลักทรัพย์หรื อตราสารนันไม่
้ ได้
หรื อได้ ในราคาที่ไม่เหมาะสม
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทจัดการได้ มีการคัดเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มีสภาพคล่องสูง โดยสามารถทําการซื ้อขายได้ ทุกวันทํา
การ ซึง่ จะช่วยให้ กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการรองรับ
5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนีข้ องผู้ออกหลักทรัพย์ หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ (Credit Risk) :
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกหลักทรัพย์หรื อตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ ประสบปั ญหาทางการเงินจนไม่สามารถชําระเงินต้ นและ/
หรื อดอกเบี ้ยตามที่ตกลงไว้ หรื ออาจจะชําระไม่ได้ ครบตามจํานวนที่ได้ ตกลงไว้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทจัดการมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงความสามารถในการชําระหนี ้ของผู้ออกตราสารที่จะลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยจะมีการ
กําหนดอันดับความน่าเชื่อถือขันตํ
้ ่าของตราสารที่สามารถลงทุนได้ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด รวมทังมี
้ นโยบาย
การลงทุนในตราสารหนี ้อย่างเคร่งครัด เช่นลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝาก
6. ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) ที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน :
โดยปกติการทําสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นการทําธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของ
ค่าเงิน ซึ่งกองทุนอาจเสียโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็ นไปตามที่กองทุน
คาดการณ์ไว้ และนอกจากนี ้กองทุนยังมีความเสี่ยงจากการที่ค่สู ญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาที่ได้ ตกลง
ไว้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
จากความเสี่ยงตามข้ อ 1 บริษัทจัดการอาจทําสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ
ลงทุน (hedging) โดยบริ ษัทจัดการจะทําการวิเคราะห์และศึกษาข้ อมูลเศรษฐกิจและแนวโน้ มอย่างละเอียดเพื่อให้ ได้ ประมาณการ
อัตราแลกเปลี่ยนที่จะทําการป้องกันความเสี่ยงที่อาจมีความใกล้ เคียงกับที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตมากที่สดุ และเพื่อลดความเสี่ยงจาก
การไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาที่ได้ ตกลงไว้ ของคู่สญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) โดยกองทุนจะเข้ าทําธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบัน
การเงินที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 3 อันดับแรก จากสถาบันจัดอันดับที่ได้ รับการยอมรับจากสํานักงาน ก.ล.ต.

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
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ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุน
ประเภททรัพย์ สิน

อัตราส่ วนการลงทุน (% ของ NAV)

อัตราส่ วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์ สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
1. ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก
3. หน่วย CIS ต่างประเทศ
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็ นประกัน

5. ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่
ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณี ท่ีเป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่
ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรือ บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณี ที่ เป็ น ตราสารที่ มี กํ า หนดวัน ชํ า ระหนี ม้ ากกว่ า 397 วัน นั บ แต่ วัน ที่ ล งทุ น ต้ อ งขึ น้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ

ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ลงทุนโดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชี
ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ น
การลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ
ผูกพันมีภมู ิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national
scale)
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ ้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
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ประเภททรัพย์ สิน

อัตราส่ วนการลงทุน (% ของ NAV)

อัตราส่ วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์ สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
6. OTC Derivatives ที่ค่สู ญ
ั ญามี Credit rating อยู่ในระดับ Investment grade

7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%
รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร หรือคู่สญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่ วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้ าเป็ น
คู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษทั ดังกล่าว

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark +
10%

อัตราส่ วนที่คํานวณตามประเภททรัพย์ สิน (product limit)**
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน (B/E) หรือตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (P/N) ที่ รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญ ชี เว้ นแต่เป็ น
นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) กองทุนรวมที่มีอายุโครงการน้ อยกว่า 1 ปี ให้ เฉลี่ยตาม
เป็ นผู้ออก ผู้สง่ั จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี ้
รอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo
หรือ securities lending หรือ derivatives)
2. ทรัพย์สินดังนี ้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตัว๋ แลกเงิน (B/E) หรือ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนได้ ดําเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรียกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่
กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้ กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้ อ 3 ของส่วนนี ้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 5.2 และ 5.5 ของข้ อ 5 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อ ไม่มี credit
rating
(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กับการลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรื อรอบการลงทุนของ
กองทุน หรื อมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้ องกับอายุ
กองทุน)

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
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ประเภททรัพย์ สิน
อัตราส่ วนที่คํานวณตามประเภททรัพย์ สิน (product limit)**
3. total SIP ซึง่ ได้ แก่
3.1 ทรั พ ย์ สิ น ตามข้ อ 7 ในส่ ว นที่ 1 : อั ต ราส่ ว นการลงทุ น ที่ คํ า นวณตามผู้ อ อก
ทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
3.2 ตราสารหนี ้ ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและ/หรื อผู้ออกตราสารตํ่ากว่า
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรื อตราสารที่ไม่ได้ รับ
การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ (unrated)
4. Derivatives ดังนี ้
hedging limit : การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

อัตราส่ วนการลงทุน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

**หมายเหตุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ product limit
ประเภททรัพย์ สิน
อัตราส่ วนการลงทุน (% ของ NAV)
อัตราส่ วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
1.1 ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของมูล ค่าหนีส้ ิน ทางการเงิน (financial liability)* ของผู้ออกตรา
1. ตราสารหนี ้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
สารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทังนี
้ ้
ตราสารหนี ้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี ้ภาครัฐ
ในกรณี ที่ผ้ ูอ อกตราสารมีห นีส้ ินทางการเงินที่อ อกใหม่ก่อ นครบรอบระยะเวลา
ต่างประเทศ)
บัญ ชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนีส้ ินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้ วยก็ได้
โดยข้ อมูล หนีส้ ินทางการเงินนัน้ จะต้ อ งเป็ นข้ อมูล ที่มีการเผยแพร่ เป็ นการทั่วไป
และในกรณี ที่ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนีส้ ินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ ใช้ อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนี ้ของผู้ออกรายนั ้นเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่ในกรณีที่
ผู้อ อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี credit
rating อยู่ ในระดับ ตํ่ า กว่ า investment grade หรื อ ไม่ มี credit rating ให้ บลจ.
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู อก
ตราสารได้ มี ก ารยื่ น แบบ filing ในลั ก ษณ ะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) บริษัทหลักทรัพย์
(10) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
(11) สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม (1) – (9)
หมายเหตุ :
* หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อก
ตราสารดังกล่าวได้ จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั ้น โดยเป็ นมาตรฐาน
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การรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นทีย่ อมรับ
ในระดั บ สากล เช่ น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ
United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้ น
** รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร
2. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของจํ า นวนหน่ ว ย CIS ทั ง้ หมดของกองทุ น รวมหรื อ กองทุ น CIS
ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั ้น
อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้ วนดังนีโ้ ดย
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

ทัง้ นี ้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนว่าด้ วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรื อที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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ตารางค่ าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่ วยลงทุน (1)
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตงั ้ แต่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิของกองทุน
รายการที่เรียกเก็บ (2)
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมด
ที่ประมาณการได้
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ(3)
• ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
• ค่าที่ปรึกษาการลงทุน
• ค่าใช้ จ่ายในการจัดให้ มีผ้ ป
ู ระกัน
• ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมการขายภาย
- ช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ที่ประมาณการไม่ ได้
• ค่าตรวจสอบบัญชี
• ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ / ประกาศ NAV
• ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ รายงานประจําปี รายงาน 6
เดือน ฯลฯ
• ค่าอากรแสตมป์ และค่าไปรษณียากร
• ค่าธรรมเนียมธนาคาร
• ค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด (4)
ค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
(Trading Costs)
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อัตราตามโครงการ
%ต่ อปี ของ NAV

เรียกเก็บจริง
ปี 2563-2564

เรียกเก็บจริง
ปี 2562-2563

เรียกเก็บจริง
ปี 2561-2562

1.7734

1.7785

1.7748

1.6773
0.0427
0.0534
ไม่มี
ไม่มี

1.6820
0.0429
0.0536
ไม่มี
ไม่มี

1.6785
0.0428
0.0535
ไม่มี
ไม่มี

-

-

-

0.0473

0.0406

0.0462

ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

0.0439
0.0001

0.0362
0.0003

0.0311
0.0113
0.0003

ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

0.0030
0.0002
0.0001

0.0026
0.0011
0.0004

0.0023
0.0010
0.0002

3.2100

1.8207

1.8191

1.8210

ตามทีจ่ ่ายจริง

-

-

-

1.8725
0.0642
0.1070
ไม่มี
ไม่มี
1.0700
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 ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
รายการที่เรียกเก็บ

(2)

อัตราตามโครงการ

 ค่ าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน
- กรณีซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เพียง
อย่างเดียว(5)
- กรณีซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน (Unit-Link)
 ค่ าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
- กรณีซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เพียง
อย่างเดียว
- กรณีซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน (Unit-Link)
 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝาก
 ค่ าธรรมเนี ย มกรณี ที่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุน ร้ อง
ขอให้ นายทะเบียนดําเนินการใดๆ ให้ กรณี
พิเศษ

ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
ปี 2563-2564
ปี 2562-2563

เรียกเก็บจริง
ปี 2561-2562

ไม่เกิน 2.00%

ไม่เกิน 1.50%

ไม่เกิน 1.50%

ไม่เกิน 1.50%

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

- กรณีลงทุนน้ อยกว่า 2 ปี
ไม่เกิน 1.00%
- กรณีลงทุนตังแต่
้ 2 ปี ขึ ้นไป
ไม่เรียกเก็บ

ปัจจุบนั ยกเว้ น
ไม่เรียกเก็บ

ปัจจุบนั ยกเว้ น
ไม่เรียกเก็บ

ปัจจุบนั ยกเว้ น
ไม่เรียกเก็บ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกิน 200 บาท
ต่อรายการ
ตามที่ธนาคารพาณิชย์
เรียกเก็บ

ไม่เกิน 200 บาท
ต่อรายการ
ตามที่ธนาคาร
พาณิชย์เรียกเก็บ

ไม่เกิน 200 บาท
ต่อรายการ
ตามที่ธนาคาร
พาณิชย์เรียกเก็บ

ไม่เกิน 200 บาท
ต่อรายการ
ตามที่ธนาคาร
พาณิชย์เรียกเก็บ

ตามที่บริษัทจัดการหรือ
นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามที่บริษัท
จัดการหรือนาย
ทะเบียนเรียกเก็บ

ตามที่บริษัท
จัดการหรือนาย
ทะเบียนเรียกเก็บ

ตามที่บริษัท
จัดการหรือนาย
ทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ :
(1) บริ ษัท จัดการขอสงวนสิทธิ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรื อ ค่าใช้ จ่ ายตามที่ ระบุไว้ ในโครงการ โดยอาจเพิ่ม อัต ราค่าธรรมเนี ยมหรื อ
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวได้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
(2) เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
(3) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนบางส่วนจะไม่ก่อให้ เกิดค่าธรรมเนียมซํ ้าซ้ อนจากการบริ หารจัดการที่เรี ยกเก็บโดยกองทุนหลัก เนื่องจาก
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนหลักทังหมดที
้
่เรี ยกเก็บจากกองทุนในปั จจุบนั นั ้น กองทุนหลักจะคืนค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนให้ แก่
กองทุนเป็ นรายเดือน (โดยคืนเป็ นเงินสดหรื อหน่วยลงทุน) ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ส่วนที่เหลือที่กองทุนหลักเรี ยกเก็บจากกองทุน
เมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการ เองแล้ วจะไม่เกินอัตราร้ อยละ 1.8725 ต่อปี
(4) ไม่รวมค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อขายหลักทรัพย์
(5) บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน

ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
ของรอบระยะเวลา ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
-ไม่มี หมายเหตุ: กรณี กองทุน Feeder Fund บริ ษัทจัดการจะซื ้อหรื อไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้ องกับการซื ้อหรื อไถ่ถอน
หน่วยลงทุนของผู้ลงทุน
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมื เงินและการก่ อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ชื่อหลักทรัพย์

พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรรัฐบาลแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/91/64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/90/64
ตราสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะ
ซือ้ หน่ วยลงทุน
ตราสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
Manulife Global Fund – Dragon Growth Fund
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ
สินทรัพย์ อ่ ืน และหนีส้ นิ อื่น
สินทรัพย์ อ่ นื
หนีส้ นิ อื่น
มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ

จํานวนหน่ วย
(พันหน่ วย)

มูลค่ าตามราคา
ตลาด
(พันบาท)

ร้ อยละของ
NAV

2,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

1,999.77
4,998.75
4,998.60
4,998.24

0.67
1.67
1.67
1.67

2,156.33

277,817.58

92.80

12,777.98

4.27

285.05
8,518.70
299,357.27

0.10
2.85
100.00

19,156.33
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รายงานสรุ ปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่ งหนี ้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ ่ ึงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
กลุ่มของตราสาร

มูลค่ าตามราคาตลาด
(บาท)
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้ แก่ ตัว๋ แลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
16,995,359.30
พันธบัตร หรื อตราสารแห่งหนี ้ทีก่ องทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
หรื อกระทรวงการคลัง เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้คํ ้าประกัน

%NAV
5.68

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั ้งขึ ้น ธนาคารพาณิชย์ หรื อบริษัทเงินทุน
เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้ รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน

-

-

(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ตาํ่ กว่า investment
grade หรื อไม่มี rating เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน

-

-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

15 % NAV

รายละเอียดและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารแห่ งหนี ้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ ่งึ ทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ เป็ นรายตัว
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ประเภท

ผู้ออก

ผู้คํา้ ประกัน/ วันครบอายุ อันดับความ
ผู้รับรอง/
น่ าเชื่อถือ
ผู้สลักหลัง

มูลค่ าหน้ าตั๋ว

มูลค่ าตาม
ราคาตลาด
(บาท)

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

10 มิ.ย. 64
1 ก.ค. 64
8 ก.ค. 64
15 ก.ค. 64

2,000,000.0000
5,000,000.0000
5,000,000.0000
5,000,000.0000

1,999,768.25
4,998,746.89
4,998,606.55
4,998,237.61

พันธบัตร
CB21610A
CB21701B
CB21708B
CB21715A
เงินฝากในธนาคาร
พาณิชย์
CITI-SAVING-THB

ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ
กรุงเทพฯ (บ/ช เพื่อการ
ดําเนินงาน)

12,778,324.28
รวม

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ

29,773,683.58
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ผลการดําเนินงานย้ อนหลัง (%)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ผลการดําเนินงานและดัชนีชวี ้ ดั ย้ อนหลังตามปี ปฏิทนิ

50.00%

MS-CHINA VALUE

% ต่อปี ของ NAV

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

38.26%

Benchmark
19.47%
15.53% 15.49%
8.90%
7.64%
6.37%
3.04%

36.33%

35.95%

25.10%

1.93%

13.18%11.06%

4.24%

8.12% 7.63%

-4.60%

-10.00%

-14.41%
-20.00%
-16.66%
2554
2555

2556

2557

2558

2559

-16.34%
-17.09%
2560
2561
2562

2563

2564YTD*

*หมายเหตุ: แสดงผลการดําเนินงานตังแต่
้ ต้นปี ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

31/05/2564
MS-CHINA VALUE
ชื่อกองทุน /
เกณฑ์ มาตรฐาน
MS-CHINA VALUE
เกณฑ์มาตรฐาน*
Standard Deviation
ของกองทุน
Standard Deviation
ของเกณฑ์มาตรฐาน

มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิของกองทุน (บาท)
299,357,274.56

มูลค่ าหน่ วยลงทุน (บาท)
22.1484

%ตามช่ วงเวลา

%ต่ อปี

8.12
7.63

-5.19
0.64

10.82
9.90

43.82
37.38

9.70
7.24

14.77
12.56

7.18
8.26

ตัง้ แต่ จัดตัง้
กองทุน
(1 มิ.ย. 50)
5.85
7.20

23.38

21.31

22.29

22.52

21.60

19.12

18.91

20.76

21.71

20.51

20.69

20.29

19.66

17.49

17.12

20.90

ตัง้ แต่
ต้ นปี

3 เดือน 6 เดือน

Maximum Drawdown^
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ ้นจริง 5 ปี

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

MS-CHINA VALUE
-21.99%

^แสดงผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนย้ อนหลัง

ที่มา : Morningstar
หมายเหตุ: การนําเสนอผลการดําเนินงานทีเ่ กิดขึ ้นจริงในช่วงเวลาตํ่ากว่า 1 ปี ห้ ามแปลงเป็ นอัตราเฉลี่ยต่อปี (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. เป็ นดัชนีรวมที่ประกอบด้ วย MSCI China Index และ MSCI Hong Kong Index โดยอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ขนาดใหญ่และ
ขนาดกลางของจีน (ได้ แก่ B Shares, H shares, Red Chips, P Chips และหุ้นที่จดทะเบียนในต่างประเทศ) รวมถึงหลักทรัพย์ในฮ่องกง ปรับ
ด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้ อมูลดังกล่าวเป็ นสกุลบาท)
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
การลงทุนในกองทุนรวมที ่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทําให้ได้รับเงิ นคื นสูงกว่าหรื อตํ่ากว่าเงิ นลงทุน
เริ่ มแรกได้/ ผลการดําเนิ นงานในอดี ต/ ผลการเปรี ยบเที ยบผลการดําเนิ นงานที ่เกี่ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิ ได้เป็ นสิ่ งยื นยันถึง
ผลการดําเนิ นงานในอนาคต/ โปรดทําความเข้าใจลักษณะสิ นค้า เงือ่ นไข ผลตอบแทนและความเสีย่ งก่อนตัดสิ นใจลงทุน
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
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คําเตือน/ข้ อแนะนํา
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ อง
ของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวมหรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ เป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟ
ไอเอฟ ทังนี
้ ้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรื อผลการ
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด เช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด ลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิด
ความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการหรื อสํานักงาน ก.ล.ต.
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ได้ ที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อโดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแล
การซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ ที่ทําการของบริ ษัทจัดการหรื อโดยผ่าน
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ www.manulife-asset.co.th และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ได้ รับการแต่งตั ้งจากบริษัท
จัดการ
ผู้ลงทุนที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศจะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่ องของข้ อกําหนด กฎระเบียบและภาษี ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนเอง
หนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญนี ้ เป็ นเพียงการสรุปใจความสําคัญของหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการเพื่อความกระชับและเข้ าใจ
ง่ายเท่านัน้ ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญนี ้ ประกอบกับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการด้ วย ทังนี
้ ้ ในการ
บริ หารจัดการกองทุน บริ ษัทจัดการจะยึดรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่ได้ รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เท่านัน้
บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการแต่งตั ้ง อาจพิจารณาขอข้ อมูล เอกสาร หลักฐาน
เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื ้อหน่วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรื อบุคคลที่เกี่ ยวข้ องกับผู้ลงทุนตามคําจํากัดความของ
กฎหมายหรื อตามที่หน่วยงานที่มีอํานาจกําหนด ทังก่
้ อน และหรื อภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ ว ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางปฏิบัติหรื อการ
ตีความ หรื อการสัง่ การของหน่วยงานผู้มีอํานาจ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ต้องทํา
ความรู้ จัดตัวตนของลูกค้ า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ ทราบลูกค้ า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้สนใจสั่งซือ้
หน่วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้ าที่แจ้ งการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลเกี่ยวกับการรู้ จักตัวตนของลูกค้ า (KYC) และการ
พิสูจน์ทราบลูกค้ า (CDD) ให้ บริ ษัทจัดการและหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริ ษัทจัดการและหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจําเป็ นต้ องดําเนินการ
ตามกฎหมายครอบคลุมทังการเปิ
้
ดบัญชีเพื่อใช้ บริการใหม่ การทําธุรกรรมของลูกค้ าเดิม และการทบทวนข้ อมูลลูกค้ าให้ เป็ นปั จจุบนั เป็ น
ระยะๆ รวมทังการดํ
้
าเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอํานาจกําหนดแนวทาง
รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ

หน้ า 26

ภาคผนวก
กองทุนหลัก (Master Fund) :
Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund (Share Class AA)* เป็ นกองทุนรวมต่ างประเทศ ที่ ได้ รับอนุมัติ จดทะเบี ยนจัดตัง้ ขึ น้ ใน
ประเทศลักเซมเบิร์ก และบริหารจัดการโดย Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
ลักษณะที่สําคัญของกองทุนหลัก :
ชื่อ:
ประเภท:

Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund (Share Class AA)*
กองทุนเปิ ด

วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน:

กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้ างมูลค่าเงินลงทุนให้ เติบโตโดยพอร์ ตการลงทุนจะยึดหลักการ
กระจายการลงทุ น อย่ า งน้ อยร้ อยละ 70 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ใ นตราสารทุ น และ
หลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ/
หรื อตลาดหลักทรัพย์ GEM (Growth Enterprise Market) และ/หรื อบริ ษัทที่ไม่ได้ จดั ตั ้งหรื อ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดตลาดหลักทรัพย์หนึ่งในฮ่องกง ซึ่งอาจเป็ นบริ ษัทที่จดั ตั ้ง
หรื อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ใดๆ ที่อยู่ในเขตอํานาจอื่นก็ได้ แต่มีผลประโยชน์ ทาง
ธุรกิจที่สําคัญในฮ่องกง และ/หรื อได้ รับสัดส่วนของรายได้ ที่สําคัญจากการดําเนินธุรกิจใน
ฮ่ อ งกง โดยตราสารทุน และหลัก ทรั พ ย์ ที่ อ้ า งอิ ง กับ ตราสารทุน นัน้ รวมถึ งหุ้ น สามัญ หุ้ น
บุริมสิทธิและใบสําคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
กองทุนจะลงทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้ กฎหมายและ
กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ นี ้ อาจจะลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งหรื อกลุ่มอุตสาหกรรม
(sector) ใดกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งและในหลักทรัพย์ ของผู้ออกที่มีขนาดมูลค่าตามราคา
ตลาดเท่าใดก็ได้ โดยไม่จาํ กัดสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยอาจจะลงทุนในสกุลเงินใด
ก็ได้ นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนมากกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์
ของผู้ออกที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและฮ่องกง และหลักทรัพย์ของบริ ษัทที่มีขนาด
กลางและขนาดเล็กด้ วยเช่นกัน
กองทุนอาจลงทุนตรงในหุ้นจีน A-Shares ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (SSE)
หรื อเสิน เจิน้ ผ่านโครงการเชื่อ มโยงตลาดเซี่ ยงไฮ้ -ฮ่องกง (Shanghai-Hong Kong Stock
Connect) หรื อเสินเจิ ้น-ฮ่องกง (Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) (โดยรวมเรี ยกว่า
“Stock Connect”) โดยกองทุนจะลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนในหุ้นจีน A-Shares

กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหน่วยลงทุน CIS อื่นก็ได้ ทังนี
้ ้
กองทุน จะไม่ล งทุนมากกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ ในหลักทรัพ ย์ ที่ ออกหรื อ
รับประกันโดยภาครัฐใดภาครัฐหนึ่ง (รวมถึงรัฐบาลที่เกี่ยวข้ อง หน่วยงานภาครัฐหรื อรัฐบาล
ท้ องถิ่น) ซึ่งมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถื อตํ่ากว่าระดับ ที่สามารถลงทุนได้ (เช่น ตํ่ากว่า
อันดับ Baa3 ของ Moody’s หรื อ BBB- ของ S&P หรื อ Fitch)
วันเริ่มโครงการ:
20 ธันวาคม 2539
อายุโครงการ:
ไม่กําหนด
มูลค่ าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก:* 1,000 ฮ่องกงดอลล่าร์
มูลค่ าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป:* 100 ฮ่องกงดอลล่าร์
มูลค่ าขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน:

ไม่มี
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ราคาที่ตราไว้ ต่อหน่ วย:
ขนาดกองทุน
มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิต่อหน่ วย
วันและเวลาที่เสนอขายและรับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุน:
ผู้จัดการกองทุน:
ผู้จัดจําหน่ ายทั่วไป:
ผู้รับฝากทรัพย์ สิน ผู้ปฏิบตั ิการด้ าน
กองทุน นายทะเบียนกองทุน
ตัวแทนจดทะเบียนหน่ วยลงทุน
ตัวแทนการโอนหน่ วยลงทุน และ
ตัวแทนการชําระเงิน:
ผู้สอบบัญชีกองทุน:

1 เหรี ยญสหรัฐฯ
412.60 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 64)
2.2232 เหรี ยญสหรัฐฯ (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 64)
ทุกวันทําการ ภายในเวลา 13.00 น. ของประเทศลักเซมเบิร์ก
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
Manulife Investment Management International Holdings Limited
Citibank Europe plc. (Luxembourg Branch)

PricewaterhouseCoopers Société Coopérative

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของกองทุนหลัก:
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซอื ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
ค่ าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
ไม่เกิน 5% ของราคาซื ้อหน่วยลงทุน
(Initial Sales Charge):*
(กองทุนหลักจะยกเว้ นค่าธรรมเนียมการซื ้อหน่วยลงทุนให้ กับกองทุนเปิ ด
แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ)
ค่ าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ไม่มี
(Redemption Charge):*
ค่ าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน 1% ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(Switching Charge):
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee):*

1.50% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่ าธรรมเนียมผลการดําเนินงาน (Performance Fee):

ไม่มี

ค่ าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์ สิน (Custodian):

ประมาณ 0.003% ถึง 0.40% ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขอื่นๆ 1

ค่ าธรรมเนียมผู้ปฏิบัตกิ ารด้ านกองทุน นายทะเบียน
กองทุนและตัวแทนการชําระเงิน (Administrator,
Registrar, Listing Agent, Paying Agent and Transfer
Agent):

ไม่เกิน 0.5% ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขอื่นๆ 2

ค่ าธรรมเนียมการปรับมูลค่ าหน่ วยลงทุน (Swing
Pricing)

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

ค่ าธรรมเนียมอื่นๆ (Other Expenses):

ขึ ้นกับเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง 4

แหล่ งข้ อมูล : อ้ างอิงข้ อมูลใน Prospectus ของ Manulife Global Fund
*หมายเหตุ: เนื่องจากกองทุนหลักมีการควบรวม share class A (USD) เข้ ากับ AA (USD) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการ
และประหยัดต้ นทุนของแต่ละ share class (economies of scale) โดยการเปลี่ยน share class ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบาย
การลงทุนและการลงทุนในหลักทรัพย์ของกองทุนหลักในปั จจุบนั ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็ นต้ นไป นอกจากนี ้
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กองทุนหลักยังได้ มีการปรับปรุงหนังสือชี ้ชวน โดยลดมูลค่าขันตํ
้ ่าการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก มูลค่าขันตํ
้ ่าการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป และค่าธรรมเนียมการ
จัดการของ share class AA โดยให้ มีผลตั ้งแต่วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2564 เป็ นต้ นไป
ในกรณี ที่กองทุนหลักมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงการให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และจะแจ้ งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
________________________________
1

กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินโดยคํานวณอ้ างอิงกับทรัพย์สินสุทธิทงั ้ หมดของกองทุนหลัก ณ วันที่เกี่ยวข้ องในแต่ละวันและจะจ่ายในแต่ละเดือน ผู้รับ
ฝากทรัพย์สินและกองทุนหลักจะตกลงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็ นครัง้ คราวตามแต่อตั ราของตลาดในประเทศลักเซมเบิร์ก นอกจากนี ้ ยังมีค่าใช้ จ่ายที่นอกเหนือและ
เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ซึ่งกองทุนหลักมีหน้ าที่ผูกพันค่าใช้ จ่ายตามสมควรที่เกิดขึน้ จากผู้รับฝากทรัพ ย์สินหรื อธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินโดยปกติจะรวมถึงค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมในการดําเนินการ
ธุรกรรมบางประการของธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ในส่วนนี ้ที่จะจ่ายให้ กบั ผู้รับ
ฝากทรัพย์สินในแต่ละรอบปี บญ
ั ชีนนจะเปิ
ั้
ดเผยในรายงานประจําปี ของกองทุนหลัก
ผู้รับฝากทรัพย์สินจะเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายใด ๆ ของผู้แทนที่ได้ รับการแต่งตังในเขตภู
้
มิภาคอื่นๆ
ทังนี
้ ้ กองทุนหลักได้ แต่งตัง้ Citibank Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิร์ก) เป็ นผู้รับฝากทรัพย์สิน ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ รับฝากทรัพย์สิน ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึง่
มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16 ธันวาคม 2548) โดยผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนหลักจะเป็ นผู้ถือเงินสด หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทุนหลักในนามของกองทุนหลัก
ทังนี
้ ้ ผู้รับฝากทรัพย์สินโดยการอนุมัติของกองทุนหลักอาจแต่งตังธนาคารและสถาบั
้
นการเงินแห่งอื่น ๆ ให้ ถือสินทรัพย์ของกองทุนหลักแทนตนเองได้ อนึง่ ผู้รับฝากทรัพย์สิน
เป็ นบริษัทย่อย (subsidiary) ของ Citigroup Inc.
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินอาจมีอตั ราแตกต่างกัน ทังนี
้ ้ ขึน้ อยู่กบั ตลาดที่สินทรัพย์ของกองทุนหลักถูกนําไปลงทุนและรักษาไว้ ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้ วจะมีอัตราตังแต่
้ 0.003 %
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่กองทุนหลักมีอยู่ในตลาดที่พฒ
ั นาแล้ ว (developed market) ถึง 0.40 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่กองทุนหลักมีอยู่ในตลาด
เกิดใหม่ (emerging market) ทัง้ นี ้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมในการดําเนินการธุรกรรมบางประการ (transaction charges) ค่าใช้ จ่ายตามสมควร
(reasonable disbursement) และค่าใช้ จ่ายตามจริง (out-of-pocket)
ค่าธรรมเนียมการชําระเงินหรื อส่งมอบในแต่ละธุรกรรม (settlement charges) คิดโดยคํานวณจากธุรกรรมแต่ละธุรกรรมเป็ นคราว ๆ ไป ซึ่งอาจจะแตกต่างกัน ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กับ
ประเทศที่หลักทรัพย์นนถู
ั ้ กส่งมอบหรื อมีการชําระหนี ้ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี ้ จะมีอตั ราตังแต่
้ 6 ดอลล่าร์ สหรัฐต่อธุรกรรมในตลาดที่พฒ
ั นาแล้ ว (developed market) ถึง
130 ดอลล่าร์ สหรัฐต่อธุรกรรมในตลาดเกิดใหม่ (emerging market)
2
กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้ กับตัวแทนการชําระเงินในอัตราที่ตกลงกันระหว่างคู่สญ
ั ญา ตลอดจนค่าใช้ จ่ายตามจริ ง (out-of-pocket) ที่เกิดขึน้ ในการดําเนินงานใน
หน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาตามสมควร
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของผู้ปฏิบตั ิการด้ านกองทุน นายทะเบียนกองทุน ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนการชําระเงินและตัวแทนการโอน
หน่วยลงทุนเป็ นไปตามที่ปรากฎด้ านล่างนี ้
ภายใต้ สญ
ั ญาบริ การบริ หารกองทุนหลัก ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึง่ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16 ธันวาคม 2548) กองทุนหลักแต่งตัง้ Citibank Europe plc (สาขา
ประเทศลักเซมเบิร์ก) เป็ นผู้ปฏิบตั ิการด้ านกองทุน นายทะเบียนกองทุน ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนการชําระเงินและตัวแทนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
โดย Citibank Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิร์ก) เป็ นผู้ดําเนินการจอง การรับซื ้อคืน การสับเปลี่ยน และการโอนหน่วยลงทุน รวมถึง ลงทะเบียนธุรกรรมดังกล่าวในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
นอกจากนี ้ Citibank Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิร์ก) ยังให้ บริ การกองทุนหลักในการดําเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บรักษาบัญชีของกองทุน การคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ณ วันคํานวณ (valuation date) จ่ายเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การเตรี ยม
และแจกจ่ายรายงานผู้ถือหน่วยลงทุนและการให้ บริการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหลักอื่น ๆ
กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมสําหรับการบริการบริหารดังกล่าวที่อตั ราตลาด (commercial rate) ซึง่ คู่สญ
ั ญาจะตกลงกําหนดเป็ นคราว ๆ บวกด้ วยค่าใช้ จ่ายตามจริง (outof-pocket) ตามสมควร โดยค่าธรรมเนียมสูงสุดสําหรับการบริ การเหล่านี ้เท่ากับ 0.5 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ซึง่ อัตรานีไ้ ม่รวมค่าใช้ จ่ายตามจริ ง (out-ofpocket) ตามสมควร
3
นโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing Policy)
เพื่อบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกองทุนย่อย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนย่อยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์มีมลู ค่าเงินลงทุนสุทธิเข้ าหรื อ
ออกอย่างมีนัยสําคัญ บริ ษัทอาจมีการปรับปรุ งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนย่อยใดๆ ในแต่ละวันทําการตามนโยบาย Swing Price ตัง้ แต่วันที่ 18
มกราคม 2564 เป็ นต้ นไป ซึง่ จะกําหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับแก้ ไข ดังต่อไปนี ้

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
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"บริ ษัทอาจจําเป็ นต้ องใช้ เครื่ องมือในการรองรับมูลค่าเงินลงทุนสุทธิไหลเข้ าหรื อไหลออกอย่างมีนัยสําคัญอันเป็ นผลมาจากการที่ผ้ ูลงทุนทํารายการซื ้อ ขายคืน และ/หรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนมากจนส่งผลให้ มีต้นทุนการทําธุรกรรมที่สูงขึน้ จากการซื ้อขายทรัพย์สินในพอร์ ตการลงทุนของกองทุนย่อย ด้ วยเหตุนี ้ กองทุนย่อยจึงอาจมี
การลดลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (“Dilution”) ดังนัน้ เพื่อเป็ นการลดผลกระทบจากการปรับลดลงดังกล่าวและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่อยู่
ในกองทุน บริ ษัทจะนํานโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน ("Swing Pricing Policy”) มาเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายการประเมินมูลค่ารายวัน (Daily Valuation Policy) โดย
นโยบาย Swing Price ดังกล่าวจะนํามาใช้ กบั กองทุนย่อยทุกกองทุน
หากในวันทําการใด ผลรวมสุทธิจากการทํารายการของผู้ลงทุนในกองทุนย่อยเกินกว่าระดับที่กําหนดไว้ ล่วงหน้ า โดยคํานวณจากเปอร์ เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ย่อยที่เกี่ยวข้ องหรื อจากจํานวนเงินในฐานสกุลเงิน (base currency) ของกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้ อง (ตามที่คณะกรรมการหรื อผู้มีอํานาจที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
กําหนดและทบทวนเป็ นครัง้ คราว) โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของกองทุนย่อยอาจมีการปรับขึน้ หรื อลงเพื่อสะท้ อนต้ นทุน (รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการซื ้อ
ขายและประมาณการส่ วนต่า งของราคาซือ้ / ขายคื น) จากมูลค่ าเงินลงทุนไหลเข้ าสุทธิ แ ละมูลค่ าเงินลงทุนไหลออกสุทธิ ตามลํ าดับ ("การปรับ ปรุ งมูลค่ าหน่ วยลงทุน"
[“Adjustment”]) หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดังนี ้
(1)

ผลรวมสุทธิจากการทํารายการของผู้ลงทุนในกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้ องจะถูกกําหนดโดยบริษัทตามข้ อมูลล่าสุดที่มีอยู่ ณ เวลาที่ทําการคํานวณ NAV

(2)

มูลค่าของการปรับปรุงฯ (Adjustment) ขึ ้นอยู่กบั ต้ นทุนการซื ้อขายในอดีตและสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้ องนันๆ
้

(3)

มูลค่าของการปรับปรุงฯ สําหรับกองทุนย่อยแต่ละกองทุนจะได้ รับการทบทวนอย่างน้ อยปี ละสองครัง้ เพื่อสะท้ อนถึงต้ นทุนประมาณการของการซื ้อขายทรัพย์สินที่ถือ
ครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้ องและสภาวะตลาดในขณะนัน้ โดยขันตอนในการประมาณการสํ
้
าหรับมูลค่าของการปรับปรุงฯ จะคํานึงถึงปั จจัยหลักต่างๆ ที่ทําให้ เกิด
ต้ นทุนในการซื ้อขาย (เช่น ส่วนต่างราคาเสนอซื ้อ/ขาย (bid/ask spreads) ภาษีหรื ออากรที่เกี่ยวข้ องกับการทําธุรกรรม ค่าธรรมเนียมนายหน้ า (brokerage fees) เป็ น
ต้ น) การปรับปรุ งมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวนีอ้ าจแตกต่างกันไปในแต่ละกองทุนย่อย โดยจะไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเดิม (NAV per Share)
(“อัตราสูงสุดในการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุน”) ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ กรรมการอาจพิจารณาเพิ่มอัตราสูงสุดในการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจากที่ระบุไว้
ข้ างต้ นเป็ นการชัว่ คราวเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดยจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ มูลค่าของการปรับปรุงฯ จะถูก
กําหนดขึ ้นโดยคณะกรรมการหรื อผู้มีอํานาจทีไ่ ด้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

(4)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) ของกองทุนย่อยจะถูกคํานวณแยกต่างหากจากกัน แต่การปรับปรุงฯ ใดๆ ในรูปของเปอร์ เซ็นต์
จะมีผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนย่อยเหมือนกัน

(5)

อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่อิงกับผลการดําเนินงาน (Performance fee) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่คิดจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV-based fee) จะคํานวณตาม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ก่อนการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนใดๆ"

จากผลของการใช้ นโยบาย Swing Price นี ้ กองทุนย่อยจะต้ องอยู่ภายใต้ ความเสี่ยงของนโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing Risk) ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้ :

4



ขนาดของผลกระทบจากการปรับปรุ งมูลค่าหน่วยลงทุนจะถูกกําหนดโดยต้ นทุนประมาณการของทรัพย์สินที่ซื ้อขายแต่ละประเภทที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่
เกี่ยวข้ องและสภาวะตลาดในขณะนัน้ โดยมูลค่าของการปรับปรุงฯ นี ้สะท้ อนถึงต้ นทุนการซื ้อขายโดยประมาณของกองทุนย่อยที่ถกู กําหนดโดยต้ นทุนการซื ้อขาย
ในอดีตและสภาวะตลาดซึง่ อาจไม่ใช่ต้นทุนการซื ้อขายที่เกิดขึ ้นจริง



การเคลื่อนไหวของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในส่วนของกองทุนย่อยอาจไม่สะท้ อนถึงผลการดําเนินงานของพอร์ ตการลงทุนที่แท้ จริ งอันเป็ นผลมาจากการใช้
นโยบาย Swing Price โดยปกติ การปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนที่เกิดจากนโยบาย Swing Price จะทําให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) เพิ่มขึ ้น
เมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสุทธิจํานวนมากไหลเข้ ากองทุนย่อยและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตอ่ หน่วยจะลดลงเมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสุทธิไหลออกจํานวนมาก ซึ่งการปรับปรุงฯ
เดียวกันนีจ้ ะถูกนํามาใช้ กับทุกชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนย่อย ดังนัน้ ผู้ลงทุนที่ทําธุรกรรมทัง้ หมดในกองทุนย่อยไม่ว่าจะทํารายการซื ้อหรื อขายคืนจะได้ รับ
ผลกระทบจากการปรับปรุงฯ ดังกล่าว



เนื่องด้ วยการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจากนโยบาย Swing Price เกี่ยวข้ องกับการไหลเข้ าและการไหลออกของเงินจากกองทุนย่อยจึงไม่สามารถคาดการณ์
แน่นอนได้ ว่าจะเกิดการปรับลดในช่วงเวลาใดในอนาคต ดังนัน้ จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างแม่นยําเช่นกันว่าบริษัทจะมีความจําเป็ นที่ต้องใช้ นโยบาย Swing
Price มากน้ อยเพียงใด

กองทุนหลักจะจ่ายค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึน้ และเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการของกองทุนหลัก รวมถึงค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญ ชี ที่ปรึ กษากฎหมายและที่ปรึ กษาอื่น ๆ
ตลอดจนค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการตีพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารหนังสือชีช้ วนฉบับปั จจุบนั ของกองทุนหลัก และเอกสารหนังสือชีช้ วนอื่นใดภายหลัง ตลอดจน ค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ องกับการตีพมิ พ์ และแจกจ่ายเอกสารรายงานประจําปี และรายงานผลการดําเนินการรอบหกเดือน นอกจากนี ้ กองทุนหลักจะรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้ จ่ายนายหน้ า ค่า
ภาษี และค่าธรรมเนียมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการหรื อผู้บริหารกองทุนหลักบางท่านและค่าใช้ จ่ายตามจริ ง (out-of-pocket) ที่เกิดขึ ้นใน
การดําเนินงานในหน้ าที่ และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ กองทุนหลักจะไม่มีหน้ าที่ในการรับผิดชอบหรื อจ่ายค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับการขายหรื อ
ตัวแทนการตลาดและกองทุนหลักจะไม่มีสิทธิที่จะได้ รับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการขายหรื อตัวแทนการตลาดไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ

หน้ า 30

ข้ อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก
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“การลงทุนในกองทุนรวมทีล่ งทุนในต่างประเทศมี ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทําให้ได้รับเงิ นคืนสูงกว่าหรื อตํ่ากว่าเงิ นลงทุน
เริ่ มแรกได้ ผลการดําเนิ นงานในอดี ต/ ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนิ นงานที ่เกี่ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิ ได้เป็ นสิ่ งยื นยันถึง
ผลการดําเนิ นงานในอนาคต”
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รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่ า แวลู เอฟไอเอฟ
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คําจํากัดความ :

โครงการ

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ

กองทุน

หมายถึง กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ

กองทุนรวมต่ างประเทศ

หมายถึง กองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนจัดตั ้งและจัดการอยู่ในต่างประเทศ

กองทุนหลัก

หมายถึง กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุน

หน่ วยลงทุน

หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ

บริษัทจัดการ

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

หมายถึง ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน

หมายถึง ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

ผู้แนะนําการลงทุน

หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์โดยการติดต่อ การชักชวน การให้ คําแนะนํา
หรื อวางแผนการลงทุนให้ ผ้ ูลงทุนเพื่อการซือ้ ขายหรื อลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อ
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืนหน่ วยลงทุน

หมายถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลที่บริ ษัทจัดการมอบหมายให้ ทําหน้ าที่ขายหรื อรั บซือ้ คื น
หน่วยลงทุนแล้ วแต่กรณีของกองทุนรวม

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มูลค่ าหน่ วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้ วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมดเมื่ อ สิ น้ วัน ทํ า การที่ คํ านวณ โดยคํ า นวณตามหลัก สากล เป็ น ตัวเลข
ทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที่ 5 ทิ ้ง

มูลค่ าหน่ วยลงทุนที่ใช้ คํานวณ
ราคาขายหน่ วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ ้งและปั ดทศนิยมตําแหน่งที่ 4 ขึ ้น

ราคาขายหน่ วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน บวกด้ วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

ราคารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หักด้ วยค่าธรรมเนียม
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

วงเงินลงทุน

หมายถึง วงเงินลงทุนที่ได้ รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ นําไปลงทุนยังต่างประเทศ

วันทําการ

หมายถึง วันเปิ ดทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรื อธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

วันทําการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน

หมายถึง วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการกําหนดไว้ ในรายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนรวม

วันทําการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน

หมายถึง วันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไว้ ในรายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่ า แวลู เอฟไอเอฟ

คําเสนอซือ้

หมายถึง คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็ นการทัว่ ไปที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อต้ องปฏิบตั ิตาม
ประกาศว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีก ารในการเข้ าถื อหลักทรัพ ย์ เพื่ อ
ครอบงํากิจการ

แก้ ไขราคาย้ อนหลัง

หมายถึง แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องโดยแก้ ไข
ราคาย้ อนหลังตั ้งแต่วนั ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงปั จจุบนั

การชดเชยราคา

หมายถึง การเพิ่มหรื อลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคา
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง หรื อการจ่ายเงินซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วย
ลงทุน ที่ ไม่ถูกต้ องกับ ราคาหน่วยลงทุนที่ ถูก ต้ อ งแทนการเพิ่ ม หรื อ ลดจํานวน
หน่วยลงทุน

เงินสํารอง

หมายถึง จํานวนเงินที่ตั ้งสํารองเพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการบริ หารทรัพย์สินที่ได้ จากการรับ
ชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น ๆ

บัญชีกองทุน

หมายถึง บัญชีกองทุนเปิ ดที่บนั ทึกจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน

สิทธิเรียกร้ อง

หมายถึง สิทธิเรี ยกร้ องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่า
ด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน

กิจการ

หมายถึง บริ ษัทจดทะเบียน บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์ ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อ
บริษัทมหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน

สมาคม

หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

มติพิเศษ

หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนหน่วย
ลงทุ น ทั ง้ หมดของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ง เข้ า ร่ ว มประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน หรื อของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือ
แจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้ างมาก

้
หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรื อของ
จํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

บริษัทประกันชีวิต

หมายถึง บริษัทประกันชีวิตที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบการประกันภัยประเภทประกันชีวิต
ในประเทศไทยตามความในกฎหมายว่าด้ วยการประกอบการประกันภัย

กรมธรรม์ ประกันชีวิต

หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้ รับการอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

กรมธรรม์ ประกันชีวติ ควบหน่ วย หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้ ผลตอบแทนอ้ างอิงกับผลการดําเนินงานของกองทุน
ลงทุน
ผู้ลงทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ ประกัน
ชีวิตควบหน่ วยลงทุน

หมายถึง ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้ ผลตอบแทนอ้ างอิงกับผลดําเนินงานของ
กองทุน

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่ า แวลู เอฟไอเอฟ

คําอธิบายศัพท์ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการอธิบายคําย่ อและความหมายของคําย่ อ รวมถึงคําศัพท์ ท่ีปรากฏในหัวข้ อประเภท
ของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุนและอัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สิน
อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์ สินของกองทุนรวม
“กลุ่มกิจการ”

บริ ษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่สี ภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้ จดั ทํางบ
การเงินรวม

“กองทุน CIS ต่ างประเทศ”

กองทุนที่จดั ตั ้งขึ ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลกั ษณะเป็ นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทัง้ นี ้ ไม่ ว่ า กองทุ น ดัง กล่ า วจะจัด ตัง้ ในรู ป บริ ษั ท
ทรัสต์ หรื อรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity
ที่จดั ตั ้งขึ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนโดยการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives
ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
1. ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2. มีผลให้ ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความ
เสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ทรัพย์สินดังนี ้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรื อตราสารอื่นที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพ ย์ ที่ออกตามกฎหมายว่าด้ วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้ วยธนาคารออมสิน
ตราสารดังนี ้
1. ตัว๋ เงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรื อพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรื อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรื อกองทุนฟื น้ ฟูเป็ นผู้มีภาระ
ผูกพัน
ตราสารที่ มี รู ป แบบทํ า นองเดี ย วกั บ ตราสารภาครั ฐ ไทยที่ รั ฐ บาลต่ า งประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรื อหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรื อองค์การ
ระหว่างประเทศ เป็ นผู้ออกหรื อผู้คํา้ ประกัน แต่ ไม่ รวมถึงตราสารที่อ อกโดยองค์ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นของประเทศนัน้

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก”

“ตราสารภาครัฐไทย”

“ตราสารภาครัฐต่ างประเทศ”

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ท่ีได้ รับการจดทะเบียนหรื อได้ รับการอนุญาตให้ ทําการซื ้อขายได้ ใน
SET

“บริษัทย่ อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตาม
งบการเงินรวมที่มีการจัดทําและเปิ ดเผยล่าสุด ทังนี
้ ้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้ พิจารณา
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฎในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่ ”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตาม
งบการเงินที่มีการจัดทําและเปิ ดเผยล่าสุด ทัง้ นี ้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้ พิจารณา
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฎในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing”

แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ ”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกําหนดให้ เป็ นหลักทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการกําหนด
ประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผู้ที่ มี ภ าระผูก พัน ในการชํ าระหนี ต้ ามตราสารทางการเงิน ในฐานะผู้ อ อก ผู้สั่ง จ่ า ย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน แล้ วแต่กรณี

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่ า แวลู เอฟไอเอฟ

“หน่ วย CIS”

“หน่ วย property”

“หุ้นกู้ระยะสัน้ ”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้ บงั คับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ซึ่งอยู่ในรู ปแบบอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ บงั คับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้ วยทรัสต์เพื่ อ
ธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT
หุ้นกู้ที่มีกําหนดเวลาชําระหนี ้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ที่ออกหุ้นกู้

“concentration limit”

บุคคลดังนี ้
(1) บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
(2) ผู้ทําหน้ าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ
อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่ค่สู ญ
ั ญา

“credit rating”

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

“GMS”

ประเทศกลุ่ ม อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ นํ า้ โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่ ง ได้ แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมี ย นมาร์ สาธารณรั ฐ สังคมนิ ย มเวีย ดนาม และสาธารณรั ฐประชาชนจี น (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้
คํ ้าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที่ใช้ เปรี ยบเทียบระหว่างประเทศ

“national scale”

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที่ใช้ เปรี ยบเทียบภายในประเทศ

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรื อคู่สญ
ั ญา

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็ นการลงทุนโดยตรงหรื อโดยอ้ อมผ่านการลงทุน
ในตราสารหรื อสัญญาที่ให้ ผลตอบแทนโดยอ้ างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นผลให้ กองทุน
มีความเสี่ยงในทรัพย์สินนัน้

“OTC derivatives”

derivatives ซึง่ ซื ้อขายนอกศูนย์ซื ้อขาย derivatives

“regulated market”

ศูนย์กลางที่จดั ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้ เกิดการเจรจาต่อรองซื ้อขายตรา
สารระหว่างกันได้ รวมทังให้
้ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าว
อยู่ ภ ายใต้ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของทางการหรื อ หน่ ว ยงานที่ ทํ า หน้ าที่ กํ า กั บ ดู แ ลด้ า น
หลักทรัพย์หรื อตราสารที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“underlying”

สินค้ า ตัวแปร หรื อหลักทรัพย์อ้างอิง

“CIS operator”

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่ า แวลู เอฟไอเอฟ

โครงการจัดการ “กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ”
ชื่อบริษทั จัดการ

:

ที่อยู่บริษทั จัดการ :

1.

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

ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)

:

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ

1.2

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)

:

Manulife Strength-China Value Foreign Investment Fund

1.3

ชื่อย่อ

:

MS-CHINA VALUE

1.4

ประเภทโครงการ

:

กองทุนเปิ ด

1.5

ประเภทการขาย

:

ขายหลายครัง้

1.6

การกําหนดอายุโครงการ

:

ไม่กําหนด

1.7

อายุโครงการ

:

ปี - เดือน -วัน

1.8

อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกําหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) :

1.9

เงื่อนไข (อายุโครงการ)

:

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้ โครงการสิ ้นสุดลง หรื อเข้ าข่ายเลิกโครงการ โดยไม่ต้องขอมติจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ น
สําคัญ
1. กองทุนรวมมีจํานวนเงินที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจดทะเบียนจัดตั ้งกองทุน
2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้ นําเงินไปลงทุนยังต่างประเทศ
3. ผู้จดั การกองทุนพิจารณาแล้ วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรื อมีเหตุให้ เชื่อ
ได้ ว่าเป็ นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
1.10 ลักษณะโครงการ

:

กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

1.11 ลักษณะการเสนอขาย

:

เสนอขายในประเทศ

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอ
ขาย :
2.1

จํานวนเงินทุนของโครงการ

:

2.2

เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ)

:

2,000 ล้ านบาท

ในระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุน
ของโครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิขอวงเงินเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อธนาคารแห่งประเทศ
ไทย หรื อหน่วยงานภาครัฐอื่นใด และดําเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบี ยนโครงการได้ โดยไม่ต้องขอมติให้ ความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดที่จะเกิดขึ ้นแก่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
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2.3

มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วย

:

10 บาท

2.4

จํานวนหน่วยลงทุน

:

200,000,000 หน่วย

2.5

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก

:

10 บาท

2.6

มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก

:

10,000 บาท

2.7

มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป

:

ไม่กําหนด

2.8

มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน

:

ไม่กําหนด

2.9

จํานวนหน่วยลงทุนขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน

:

ไม่กําหนด

2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า

:

ไม่กําหนด

2.11 จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า

:

ไม่กําหนด

2.12 รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลดมูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซื ้อครัง้ แรก มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืนและจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขนั ้ ตํ่าได้ โดยขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการและถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการไว้ ณ ที่ทําการของบริ ษัทจัดการ
หรื อสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3.

วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุน ในต่ างประเทศ การลงทุน ในสั ญ ญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า ประเภทและอัตราส่ วนการลงทุ นใน
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุน :
3.1

วัตถุประสงค์ ของโครงการ :
เป็ น การระดมเงิ น ลงทุ น จากผู้ ล งทุ น ประเภทบุ ค คลธรรมดาและ/หรื อ สถาบั น ทั่ ว ไปทั ง้ ภายในประเทศและ
ต่างประเทศไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศภายใต้ นโยบายที่กําหนดไว้ เพื่อแสวงหาโอกาสทํา
กําไรจากการลงทุนที่มากกว่าการลงทุนในประเทศ

3.2

ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารทุน

3.3

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Manulife Global Fund – Dragon Growth Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซือ้ ขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4

ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่ างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยง
ต่างประเทศ

3.5

นโยบายการกู้ยืม (ถ้ ามี) :
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรื อทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนในนามกองทุนรวม
ได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี
้ ้การกู้ยืมเงินหรื อทํา
ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนจะทําเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม และเงินที่ได้ จากการกู้ยืมเงินหรื อ
ทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนจะนํามาชําระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6

การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงค์ ของการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า : เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
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3.7

การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

3.8 กลยุทธ์ การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่นๆ
1. กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ มุง่ หวังให้ ผลการดําเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุน
หลัก (passive management)
2. Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก
(active management)
3.9 ดัชนีชวี ้ ัด/อ้ างอิง (Benchmark) :
ตั ว ชี ว้ ั ด ที่ ใ ช้ เปรี ย บเที ย บผลการดํ า เนิ น งานของกองทุ น คื อ ดั ช นี MSCI Zhong Hua Index อั น เป็ นตั ว ชี ว้ ั ด
(benchmark) ที่ ก องทุ น หลั ก ใช้ ใ นการวัด ผลการดํ า เนิ น งานในปั จ จุ บั น ซึ่ ง เป็ น ดัช นี ที่ จัด ทํ า โดย MSCI โดย
ปรับเทียบเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่ง
อยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่าง
ชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชีว้ ัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกําหนดของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรื อ ประกาศ ข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรื อเปลี่ยนแปลงตามกองทุนหลัก และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้
เปรี ยบเทียบในกรณี ที่ผ้ ูออกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้ จัดทําหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริ ษัท
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10 ลักษณะการจ่ ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้ อน
3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
(1) เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ Manulife Global Fund – Dragon Growth Fund
(Share Class AA) (Master Fund) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั ้งขึน้ ในประเทศลักเซมเบิร์ก และบริ หารจัดการโดย
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปี บัญ ชีไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สําหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน
หรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนดหรื อเห็นชอบให้ กองทุนลงทุนได้ ทังในและต่
้
างประเทศ
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็ น
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) และจะไม่ลงทุนใน
หรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
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สรุ ปสาระสําคัญกองทุน Manulife Global Fund – Dragon Growth Fund (Class AA)* ซึ่งเป็ นกองทุนหลัก
(Master Fund)
ชื่อ:

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

ประเภท:

กองทุนเปิ ด

วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน:

กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้ างมูลค่าเงินลงทุนให้ เติบโตโดยพอร์ ตการ
ลงทุน จะยึด หลักการกระจายการลงทุนอย่างน้ อยร้ อ ยละ 70 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสาร
ทุน ของบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฮ่ อ งกง และ/หรื อ
บริ ษั ทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ใดๆ ที่อยู่ในเขตอํานาจอื่น
นอกเหนือจากฮ่องกง แต่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่สําคัญในฮ่องกง
และ/หรื อประเทศจีน โดยตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตรา
สารทุนนันรวมถึ
้
งหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิและใบสําคัญแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
กองทุนจะลงทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุนซึง่ อยู่
ภายใต้ ก ฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ทัง้ นี ้ อาจจะลงทุ น ใน
ประเทศใดประเทศหนึ่ ง หรื อ กลุ่ม อุ ต สาหกรรม (sector) ใดกลุ่ ม
อุตสาหกรรมหนึ่งและในหลักทรัพย์ ของผู้ออกที่มีขนาดมูลค่าตาม
ราคาตลาดเท่าใดก็ได้ โดยไม่จํากัดสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ดังนัน้ กองทุนอาจลงทุนมากกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ในหลักทรัพย์ของผู้ออกที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและฮ่องกง
โดยอาจจะลงทุนในสกุลเงินใดก็ได้
กองทุน อาจลงทุน ตรงในหุ้ น จี น A-Shares ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (SSE) หรื อเสินเจิน้ ผ่านโครงการเชื่อมโยงตลาด
เซี่ยงไฮ้ -ฮ่องกง (Shanghai-Hong Kong Stock Connect) หรื อเสิน
เจิ น้ -ฮ่ อ งกง (Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) (โดยรวม
เรี ย กว่า “Stock Connect”) โดยกองทุนจะลงทุน ในสัด ส่ วนไม่ เกิ น
30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นจีน A-Shares
ทังนี
้ ้ กองทุนจะไม่ลงทุนมากกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ในหลักทรัพย์ที่ออกหรื อรับประกันโดยภาครัฐใดภาครัฐหนึง่ (รวมถึง
รัฐบาลที่เกี่ยวข้ อง หน่วยงานภาครัฐหรื อรัฐบาลท้ องถิ่น) ซึ่งมีการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (เช่น ตํ่ากว่า
อันดับ Baa3 ของ Moody’s หรื อ BBB- ของ S&P หรื อ Fitch)

อายุโครงการ:

ไม่กําหนด

มูลค่ าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก:* 1,000 ฮ่องกงดอลล่าร์
มูลค่ าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป:* 100 ฮ่องกงดอลล่าร์
มูลค่ าขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน:

ไม่มี

วันที่เสนอขายและรับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุน:

ทุกวันทําการ ภายในเวลา 13.00 น. ของประเทศลักเซมเบิร์ก หรื อ
ภายในเวลา 15.00 น. ของประเทศฮ่องกง

ผู้จัดจําหน่ ายทั่วไป:

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

ผู้จัดการกองทุน (Investment
Managers):
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ผู้รับฝากทรัพย์ สิน ผู้ปฏิบตั ิการด้ าน Citibank Europe plc. (Luxembourg Branch)
กองทุน นายทะเบียนกองทุน และ
ตัวแทนการชําระเงิน (Custodian,
Administrator, Registrar and Paying
Agent):
ผู้สอบบัญชีกองทุน (Auditor):

PricewaterhouseCoopers Société coopérative

แหล่ งข้ อมูล: อ้ างอิง Prospectus ของ Manulife Global Fund
*หมายเหตุ: เนื่องจากกองทุนหลักมีการควบรวม share class A (USD) เข้ ากับ AA (USD) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริ หารจัดการและประหยัดต้ นทุนของแต่ละ share class (economies of scale) โดยการเปลี่ยน share
class ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนและการลงทุนในหลักทรัพย์ของกองทุนหลักในปั จจุบนั ซึ่ง
จะมีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ 24 มิถนุ ายน 2564 เป็ นต้ นไป นอกจากนี ้ กองทุนหลักยังได้ มีการปรับปรุงหนังสือชี ้ชวน
โดยลดมูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก และมูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไปของ share class AA โดยให้ มี
ผลตั ้งแต่วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2564 เป็ นต้ นไป
ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนยั สําคัญ บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิ ที่จะแก้ ไขเพิ่ม เติม โครงการให้ สอดคล้ องกับ การเปลี่ยนแปลงของกองทุน หลักโดยถื อว่าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
นโยบายการปรับมูลค่ าหน่ วยลงทุน (Swing Pricing Policy)
เพื่อบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกองทุนย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของ
กองทุนย่อยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์มีมลู ค่าเงินลงทุนสุทธิเข้ าหรื อออกอย่างมีนยั สําคัญ บริษัทอาจมีการปรับปรุง
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนย่อยใดๆ ในแต่ละวันทําการตามนโยบาย Swing Price ตั ้งแต่
วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็ นต้ นไป ซึง่ จะกําหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับแก้ ไข ดังต่อไปนี ้
"บริ ษัทอาจจําเป็ นต้ องใช้ เครื่ องมือในการรองรับมูลค่าเงินลงทุนสุทธิไหลเข้ าหรื อไหลออกอย่างมีนยั สําคัญอันเป็ น
ผลมาจากการที่ผ้ ูลงทุนทํารายการซื ้อ ขายคืน และ/หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนมากจนส่งผลให้ มีต้นทุน
การทําธุรกรรมที่สงู ขึ ้นจากการซื ้อขายทรัพย์สินในพอร์ ตการลงทุนของกองทุนย่อย ด้ วยเหตุนี ้ กองทุนย่อยจึงอาจมี
การลดลงของมูล ค่าทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ต่ อ หน่ วย (“Dilution”) ดังนัน้ เพื่ อเป็ น การลดผลกระทบจากการปรั บ ลดลง
ดังกล่าวและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่อยู่ในกองทุน บริษัทจะนํานโยบายการปรับมูลค่า
หน่วยลงทุน ("Swing Pricing Policy”) มาเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายการประเมินมูลค่ารายวัน (Daily Valuation
Policy) โดยนโยบาย Swing Price ดังกล่าวจะนํามาใช้ กบั กองทุนย่อยทุกกองทุน
หากในวันทําการใด ผลรวมสุทธิจากการทํารายการของผู้ลงทุนในกองทุนย่อยเกินกว่าระดับที่กําหนดไว้ ล่วงหน้ า
โดยคํานวณจากเปอร์ เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้ องหรื อจากจํานวนเงินในฐานสกุลเงิน
(base currency) ของกองทุ น ย่ อ ยที่ เกี่ ย วข้ อ ง (ตามที่ ค ณะกรรมการหรื อ ผู้ มี อํ า นาจที่ ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการกําหนดและทบทวนเป็ นครัง้ คราว) โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของกองทุน
ย่อยอาจมีการปรับขึน้ หรื อลงเพื่อสะท้ อนต้ นทุน (รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายและประมาณการส่วนต่างของ
ราคาซื ้อ/ ขายคืน) จากมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้ าสุทธิและมูลค่าเงินลงทุนไหลออกสุทธิตามลําดับ ("การปรับปรุ ง
มูลค่าหน่วยลงทุน" [“Adjustment”]) หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็ นประโยชน์ สูงสุดต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ดังนี ้
(1) ผลรวมสุทธิจากการทํารายการของผู้ลงทุนในกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้ องจะถูกกําหนดโดยบริ ษัทตามข้ อมูล
ล่าสุดที่มีอยู่ ณ เวลาที่ทําการคํานวณ NAV
(2) มูลค่าของการปรับปรุงฯ (Adjustment) ขึ ้นอยู่กบั ต้ นทุนการซื ้อขายในอดีตและสภาวะตลาดของทรัพย์สิน
ที่ถือครองโดยกองทุนย่อยทีเ่ กี่ยวข้ องนันๆ
้
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(3) มูลค่าของการปรับปรุงฯ สําหรับกองทุนย่อยแต่ละกองทุนจะได้ รับการทบทวนอย่างน้ อยปี ละสองครัง้ เพื่อ
สะท้ อนถึงต้ นทุนประมาณการของการซื ้อขายทรัพย์สินที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้ องและสภาวะ
ตลาดในขณะนัน้ โดยขันตอนในการประมาณการสํ
้
าหรับมูลค่าของการปรับปรุงฯ จะคํานึงถึงปั จจัยหลัก
ต่างๆ ที่ทําให้ เกิดต้ นทุนในการซื ้อขาย (เช่น ส่วนต่างราคาเสนอซื ้อ/ขาย (bid/ask spreads) ภาษี หรื อ
อากรที่เกี่ ยวข้ องกับการทํ าธุรกรรม ค่าธรรมเนียมนายหน้ า (brokerage fees) เป็ นต้ น ) การปรับ ปรุ ง
มูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวนีอ้ าจแตกต่างกันไปในแต่ละกองทุนย่อย โดยจะไม่เกิน 2.00% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเดิม (NAV per Share) (“อัตราสูงสุดในการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุน”) ในกรณีที่
เกิดสถานการณ์ ไม่ปกติ กรรมการอาจพิจารณาเพิ่มอัตราสูงสุดในการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจากที่
ระบุไว้ ข้างต้ นเป็ นการชัว่ คราวเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดยจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ มูลค่าของการปรับปรุงฯ จะถูกกําหนดขึ ้นโดยคณะกรรมการหรื อผู้
มีอํานาจที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) ของกองทุนย่อยจะถูกคํานวณ
แยกต่างหากจากกัน แต่การปรับปรุงฯ ใดๆ ในรูปของเปอร์ เซ็นต์จะมีผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
(NAV per Share) ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนย่อยเหมือนกัน
(5) อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่อิงกับผลการดําเนินงาน (Performance fee) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่
คิดจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV-based fee) จะคํานวณตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per
Share) ก่อนการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนใดๆ"
จากผลของการใช้ นโยบาย Swing Price นี ้ กองทุนย่อยจะต้ องอยู่ภายใต้ ความเสี่ยงของนโยบายการปรับ
มูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing Risk) ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้ :
 ขนาดของผลกระทบจากการปรั บ ปรุ งมูลค่ า หน่ ว ยลงทุน จะถูก กํ าหนดโดยต้ น ทุน ประมาณการของ
ทรัพย์สินที่ซื ้อขายแต่ละประเภทที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้ องและสภาวะตลาดในขณะนัน้ โดย
มูลค่าของการปรับปรุ งฯ นีส้ ะท้ อนถึงต้ นทุนการซื ้อขายโดยประมาณของกองทุนย่อยที่ถูกกําหนดโดย
ต้ นทุนการซื ้อขายในอดีตและสภาวะตลาดซึง่ อาจไม่ใช่ต้นทุนการซื ้อขายที่เกิดขึ ้นจริง
 การเคลื่ อ นไหวของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ (NAV) ในส่ ว นของกองทุ น ย่ อ ยอาจไม่ ส ะท้ อ นถึ ง ผลการ
ดําเนินงานของพอร์ ตการลงทุนที่แท้ จริ งอันเป็ นผลมาจากการใช้ นโยบาย Swing Price โดยปกติ การ
ปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนที่เกิดจากนโยบาย Swing Price จะทําให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV
per Share) เพิ่มขึ ้นเมื่อมีปริ มาณเงินลงทุนสุทธิจํานวนมากไหลเข้ ากองทุนย่อยและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วยจะลดลงเมื่อมีปริ มาณเงินลงทุนสุทธิไหลออกจํานวนมาก ซึ่งการปรับปรุงฯ เดียวกันนีจ้ ะถูก
นํามาใช้ กับทุกชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนย่อย ดังนัน้ ผู้ลงทุนที่ทาํ ธุรกรรมทังหมดในกองทุ
้
นย่อยไม่ว่า
จะทํารายการซื ้อหรื อขายคืนจะได้ รับผลกระทบจากการปรับปรุงฯ ดังกล่าว
 เนื่องด้ วยการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจากนโยบาย Swing Price เกี่ยวข้ องกับการไหลเข้ าและการไหล
ออกของเงินจากกองทุนย่อยจึงไม่สามารถคาดการณ์ แน่นอนได้ ว่าจะเกิดการปรับลดในช่วงเวลาใดใน
อนาคต ดังนัน้ จึ งไม่ ส ามารถคาดการณ์ ได้ อย่ า งแม่ น ยํ าเช่ น กัน ว่าบริ ษั ท จะมี ค วามจํ าเป็ น ที่ ต้ อ งใช้
นโยบาย Swing Price มากน้ อยเพียงใด
(2) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class ประเภทอื่นๆ และ/หรื อสกุลเงินอื่นใด
หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคตตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการดํารงวัตถุประสงค์
ของการบริ หารจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามที่ได้ ระบุในหนังสือชี ้ชวนนี ้ ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ โดย
ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึ่งบริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรื อช่องทางอื่นตามความเหมาะสม
(3) ในภาวะปกติ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรั พย์ สินของกองทุน อย่างไรก็ดี การดํารงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น จะไม่นํามา
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
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บังคับใช้ ในช่วงระหว่างรอการลงทุนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตัง้ แต่วันจดทะเบี ยนกองทรัพย์ สินเป็ น
กองทุน ดังนัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ ข้างต้ นได้
(4) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น เมื่อผลตอบแทนของ
กองทุนหลักตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายในการบริหารจัดการใกล้ เคียงกัน
ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน หรื อตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายในการ
บริ หารจัดการใกล้ เคียงกันอย่างเห็นได้ ชดั และ/หรื อ เมื่อพบว่าการบริ หารจัดการของกองทุนหลัก ไม่เป็ นไป
ตามที่ ระบุไว้ ห รื อที่ สัญ ญาไว้ กับ ผู้ล งทุน และ/หรื อ เมื่ อ กองทุน หลักดังกล่ า วกระทํ า ความผิด ร้ า ยแรงโดย
หน่ ว ยงานกํ ากับ ดูแลในประเทศนัน้ ๆ ให้ ค วามเห็ น ว่าได้ ก ระทํ าความผิด ดังกล่ าวจริ ง และ/หรื อ เมื่ อ เกิ ด
เหตุการณ์หรื อสามารถคาดการณ์ได้ ว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้ การลงทุนใน
กองทุนหลัก เป็ นภาระต่อผู้ลงทุนเกินความจําเป็ น และ/หรื อกองทุนหลักปิ ดหรื อยกเลิก ไม่ว่าด้ วยใจสมัครหรื อ
ด้ วยเหตุตามกฎหมายก็ตาม เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุน ใน
กองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้ เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งอาจเป็ น
กองทุนต่างประเทศที่บริ หารจัดการโดยผู้จดั การกองทุนกลุ่มอื่น ๆ ที่มิใช่ผ้ จู ดั การกองทุนหลักในปั จจุบนั ก็ได้
และในการโอนย้ ายกองทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครัง้ เดียวหรื อทยอยโอนย้ าย
เงินทุนซึ่งอาจส่งผลให้ ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยถื อว่าได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
(5) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทําให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่
แทนกองทุ น เดิ ม ได้ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะดํ า เนิ น การเลิ ก กองทุ น โดยจะดํ า เนิ น การจํ า หน่ า ย
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อคืนเงินตามจํานวนที่รวบรวมได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายและสํารอง
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องของกองทุน (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจํานวน
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้ วทังหมด
้
(6) ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักนัน้
หากปรากฏว่ากองทุนหลักดังกล่าวมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้ บริ ษัท
จัด การจะดํ าเนิ น การตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารที่ สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้ าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็ น
จํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื่อ นไข ในกรณี ที่ กองทุน หลัก มี มูล ค่ าทรั พ ย์ สิน สุทธิ ล ดลงในลักษณะดังกล่ าวบริ ษั ทจัดการดํา เนิ น การ
ดังต่อไปนี ้
(1) แจ้ งเหตุที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินลดลง พร้ อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ดที ี่สดุ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วนั ที่
ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้ อ (1) ให้ แล้ วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้ สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วนั ที่ดําเนินการแล้ วเสร็จ
(4) เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้ อ (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจจะ
ลงทุนรับรู้และเข้ าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าว
ด้ วย
ทังนี
้ ้ ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้ อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
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(7) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัทจัดการอาจไม่นบั ช่วง
ระยะเวลาดังนี ้รวมด้ วย ทังนี
้ ้ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้ รับคําสัง่ ขายคืน หรื อสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรื อเพื่อรอการลงทุน ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่ างประเทศ :
กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิให้ นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิวงเงินเพิ่มเติม
3.13 ประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุน :
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุนในประเทศ :
บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่มีผ้ ูออกตราสารหรื อคู่สัญญาเป็ นกิจการที่
จัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 :

ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้ แก่
1.1 ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศ ได้ แก่
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตัว๋ เงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตัว๋ แลกเงิน (B/E)
1.1.5 ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (P/N)
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้
1.1.7 ตราสารหนี อ้ ื่น ที่ มี ลัก ษณะทํ านองเดี ย วกับ ตราสารหนี ต้ าม 1.1.1 - 1.1.6
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ่มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรั พ ย์ สิ น ที่ บ ริ ษั ท จัด การจะสามารถลงทุน ได้ ต ามข้ อ 1. ข้ า งต้ น ต้ อ งมี คุ ณ สมบัติ ข อง
ตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้ วน ดังนี ้
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรื อเงื่อนไขที่ทําให้ ผ้ ูลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็ น B/E หรื อ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุ น ได้ ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารรั บ โอนสิ ท ธิ เรี ย กร้ องในตราสารได้ ต ามวิ ธี ก ารที่
กฎหมายกําหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ )
2.3 มีข้อมูลเกี่ ยวกับตราสารที่บริ ษั ทจัดการสามารถเข้ าถึงได้ เพื่อนํามาประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจลงทุนได้ อย่างสมํ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้ อนมูลค่ายุติธรรม
โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องอ้ างอิงจากแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ ซงึ่ จัดทําตามหลักวิชาการ
อันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที่เป็ นการลงทุนใน B/E หรื อ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชําระหนี ้การค้ า
B/E หรื อ P/N ดังกล่าวต้ องมีการรับอาวัลหรื อรับรองโดยบุคคลดังนี ้
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2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อ บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 2.4.7
ทังนี
้ ้ การอาวัลหรื อการรับรองดังกล่าวต้ องเป็ นการอาวัลหรื อการรับรองผู้สงั่ จ่ายหรื อ
ผู้ออกตัว๋ ทังจํ
้ านวนรวมถึงดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้ ใน B/E หรื อ P/N ด้ วย
ส่ วนที่ 2 : ทรัพย์ สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก
ต้ องเป็ นเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี ้
1. ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษั ทเงิน ทุน หรื อบริ ษั ทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9
ส่ วนที่ 3 :

ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์ การลงทุนดังนี ้
1. ประเภท underlying
Derivatives ที่กองทุนจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ ต้องมี underlying เป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณีที่ derivatives อ้ างอิงกับราคาของ underlying ข้ างต้ น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้ อง
เป็ นราคาปั จจุบัน (spot price) หรื อราคาสัญ ญาซื ้อขายล่วงหน้ า (future price) เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรื อ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี
ดังกล่าว ต้ องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางและเปิ ดเผยไว้ อย่างแพร่หลายด้ วย
2. เงื่อนไขการลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ ต่อเมื่อ
2.1 กองทุ น รวมได้ ระบุ เ กี่ ย วกั บ การลงทุ น ใน derivatives และ underlying ของ
derivatives ที่จะลงทุนไว้ อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
2.2.1 Derivatives on organized exchange
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2.2.2 กรณีเป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้ องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ น
ธนาคารพาณิ ช ย์ ธนาคารที่ มี ก ฎหมายเฉพาะจัด ตัง้ ขึ น้ ตัว แทนซื อ้ ขาย
derivatives หรื อผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณี ที่ จ ะต้ องมี การชํ าระหนี ด้ ้ วยการส่งมอบสิน ค้ าเมื่ อ derivatives สิ น้ สุด ลง
สินค้ านันต้
้ องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี ้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผู้มี
สิทธิรับมอบหรื อมีหน้ าที่ส่งมอบสินค้ านันก็
้ ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้ มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชําระหนี ้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้ องจัดให้ มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที่
เพี ยงพอต่อ ภาระที่กองทุน อาจต้ องชําระหนีต้ ามข้ อตกลงเมื่ อ derivatives สิน้ สุดลงไว้
ตลอดเวลาที่ ได้ ล งทุน ใน derivatives นัน้ และเป็ น ไปตามที่ สํ า นัก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะ
ลดความเสี่ ย ง การลงทุ น ใน derivatives ดั ง กล่ า วต้ องเป็ นไปตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้ องจัดให้ มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
5.1 ให้ คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งคํานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริ ษัท
จัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี ้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าว
เป็ นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้ คํานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทํา
การถัดไป
5.2 ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งคํานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริ ษัท
จัดการทราบทันที
5.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้ มีการล้ างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้ องขอ
ได้
3.13.2 ประเภทของหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อ่ ื น ที่ จ ะลงทุ น ใน
ต่ างประเทศ :
บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่มีผ้ ูออกตราสารหรื อคู่สญ
ั ญาเป็ นกิจการที่
จัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ทังนี
้ ้ การลงทุนในตราสารหรื อสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรื อ
สัญญาดังกล่าวต้ องเสนอขายหรื อเป็ นการทําสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกํากับดูแลด้ านหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions
(IOSCO) หรื อที่มีการซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เป็ นสมาชิกของ World Federation
of Exchanges (WFE) หรื อเป็ นตราสารของบริ ษัทที่จัดตั ้งและเสนอขายในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่นํ ้าโขง (GMS)
ส่ วนที่ 1 :

ทรัพย์ สินประเภทหน่ วย CIS ต่ างประเทศ
กรณี เป็ น หน่ ว ยที่ ก ารออกอยู่ ภ ายใต้ บัง คับ กฎหมายต่ า งประเทศ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
หลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี ้
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1. มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกําหนดสําหรับตรา
สารทางการเงินทัว่ ไป ตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้ วนดังนี ้
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรื อเงื่อนไขที่ทําให้ ผ้ ูลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริ ษัทจัดการสามารถเข้ าถึงได้ เพื่อนํามาประกอบการ
พิ จ ารณาตัด สิ น ใจลงทุ น ได้ อ ย่ า งสมํ่ า เสมอ และมี ข้ อ มูล ราคาที่ ส ะท้ อ นมูล ค่ า
ยุติธรรม โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องอ้ างอิงจากแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถื อได้ ซึ่งจัดทําตาม
หลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
2. เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่มีลกั ษณะดังนี ้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่
กํากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็ นสมาชิกสามัญ ของ
IOSCO หรื อเป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่มีการซื ้อขายในตลาดซือ้
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับ
ดูแลที่เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO
2.3 ในกรณีที่กองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS
ต่างประเทศดังกล่าวต้ องอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอ
ขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนัน้
3. ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ ความคุ้มครองผู้ลงทุน
อย่างเพียงพอ ทังนี
้ ้ ตามรายชื่อประเทศที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
4. ในกรณีเป็ นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้ องมีการ
จํากัดการกู้ยื มไว้ เฉพาะกรณี มี เหตุจําเป็ น ในการบริ ห ารสภาพคล่อ งเป็ นการชั่วคราว
เท่ า นัน้ และมี น โยบายการลงทุน ดังนี ้ (ไม่ ใช้ กั บ การลงทุ น ในหน่ วยของกองทุ น CIS
ต่างประเทศซึง่ เป็ นกองทุนรวมทองคําที่ลงทุนในทองคําแท่ง)
4.1 มีการลงทุนในทรั พย์ สินซึ่งเป็ นประเภทและชนิ ดเดียวกับ ที่กองทุนรวมสามารถ
ลงทุ น ได้ ในสั ด ส่ ว นมากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 80% ของ NAV ของกองทุ น CIS
ต่างประเทศนัน้
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้ วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนรวม นัน้ ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์ดังกล่าว
ไม่ใช้ กบั กรณีทรัพย์สนิ ที่เป็ น SIP
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้ วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับทรัพย์สินที่เป็ น SIP ของกองทุนรวม นัน้
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
กองทุนรวม นัน้
5. ในกรณีที่กองทุนรวมฟี ดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS
ต่างประเทศดังกล่าวต้ องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์
เว้ นแต่เป็ นกรณี ที่มีความจําเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ โดยได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยก่อนการลงทุนบริ ษัทจัดการต้ อง
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
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จัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล เหตุผลความจําเป็ น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน
ในลักษณะดังกล่าวไว้ ในหนังสือชี ้ชวนด้ วย
ส่ วนที่ 2 :

ทรัพย์ สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก
ต้ องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรื อตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก
ของผู้รับฝากดังนี ้
1. ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
2. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
3. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 2

3.14 อัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์ สินของกองทุนรวม :
อัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่น เพื่อเป็ นทรั พย์ สินของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่ างประเทศ:
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์ สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%
ลงทุนโดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่า
80% ของ NAV

3

หน่วย CIS ต่างประเทศ

4

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออก
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสาร
ที่รัฐบาลเป็ นประกัน

5

ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ที่ผ้ อู อกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย
(1) 10% หรื อ
หรื อสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาต (2) นํ ้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
ให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
benchmark + 5%
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผู ก พั น ตามตราสารดั ง กล่ า วต้ อ งเป็ น
บุคคลดังนี ้

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ

ไม่เกิน 20% (หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการ
ลงทุนในต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมี
ภู มิ ลํ า เนาอยู่ ต่ า งประเทศ โดยเลื อ กใช้
credit rating แบบ national scale)
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5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อ
บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อ การส่ งออกและนํ าเข้ า
แห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้มากกว่า
397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยู่ใน
ระบบของ regulated market
6

7

OTC Derivatives ที่คู่สัญ ญามี Credit rating อยู่ในระดับ รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะ
Investment grade
สูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สินใน benchmark +
5%
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 6 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณี เป็ นทรัพย์ สินดังนี ้ ไม่มีข้อกํ าหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร
หรื อคู่สญ
ั ญาแล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) *
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่ม
กิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทาง
การเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

*หมายเหตุ: ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
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ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพย์ สิน (product limit) **
ข้ อ
1

2

ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝาก ตั๋ ว แลกเงิ น (B/E) หรื อ - รวมกั น ไม่ เ กิ น 45% เฉลี่ ย ใน
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
รอบปี บัญ ชี เว้ น แต่ เป็ น กองทุ น
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย
รวมที่มีอายุโครงการน้ อยกว่า 1
หรื อคู่สญ
ั ญา ดังนี ้
ปี ให้ เฉลีย่ ตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ้งขึ ้น
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กับกองทุนรวม
1.2 ธนาคารพาณิชย์
ที่ อายุก องทุน คงเหลื อ น้ อ ยกว่ า
1.3 บริษัทเงินทุน
หรื อเท่ากับ 6 เดือน ทัง้ นี ้ เฉพาะ
กองทุ น รวมที่ มี อ ายุ โ ครงการ
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
มากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก
คู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรื อ
derivatives)
ทรัพย์สินดังนี ้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตัว๋ แลกเงิน (B/E) หรื อ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ ดาํ เนินการให้ มีการรับโอนสิทธิ
เรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรื อมี
เงื่อนไขให้ กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้ อ 3 ของส่วนนี ้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนีท้ ี่มี
ลักษณะครบถ้ วนดังนี ้
2.3.1 มีลักษณะตาม 5.2 และ 5.5 ของข้ อ 5 ในส่วนที่ 1 :
อัต ราส่ วนการลงทุน ที่ คํานวณตามผู้ออกทรัพ ย์ สิ น
หรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ ใ น ระดั บ ตํ่ ากว่ า investment
grade หรื อไม่มี credit rating
(ข้ อนี ไ้ ม่ใช้ กับ การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่
มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรื อรอบการลงทุนของกองทุน หรื อมีการ
ลงทุนใน derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้ องกับ
อายุกองทุน)

3

total SIP ซึง่ ได้ แก่
3.1 ทรัพย์สินตามข้ อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
3.2 ตราสารหนี ้ ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและ/หรื อผู้
ออกตราสารตํ่ า กว่ า อั น ดั บ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (noninvestment grade) และ/หรื อ ตราสารที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การจั ด
อันดับความน่าเชื่อถือ (unrated)

รวมกันไม่เกิน 15%

4

Derivatives ดังนี ้
hedging limit : การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการลดความเสีย่ ง

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทีม่ ีอยู่
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**หมายเหตุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มี
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
1

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน

ตราสารหนี ้ ของผู้ออกรายใดรายหนึง่ (ไม่ 1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ิ นทางการเงิน (financial
รวมถึงตราสารหนี ้ภาครัฐไทย หรือตรา
liability) * ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ใน
สารหนี ้ภาครัฐต่างประเทศ)
งบการเงิน สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ล่ า สุด ทัง้ นี ้ ใน
กรณีที่ผ้ อู อกตราสารมีหนี ้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบัญ ชีถัด ไปและยังไม่ ป รากฏในงบ
การเงิ น ล่ า สุด บลจ. อาจนํ า มู ล ค่ า หนี ส้ ิ น ทางการเงิ น
ดั ง กล่ า วมารวมกั บ มู ล ค่ า หนี ส้ ิ น ทางการเงิ น ตามงบ
การเงิน ล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนีส้ ินทางการเงินนัน้
จะต้ องเป็ นข้ อมูลที่มีการเผยแพร่ เป็ นการทั่วไป และใน
กรณี ที่ ผ้ ู ออกตราสารไม่ มี ห นี ส้ ิ น ทางการเงิ น ตามที่
เปิ ดเผยไว้ ใ นงบการเงิ น สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี
ล่า สุด ** ให้ ใช้ อัต ราส่ วนไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของมูลค่ าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนี ข้ องผู้อ อกรายนัน้
เป็ นรายครัง้ เว้ นแต่ในกรณี ที่ผ้ ูออกตราสารได้ มีการยื่น
แบบ filing ในลัก ษณะเป็ น โครงการ (bond issuance
program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนีโ้ ดยเป็ นตรา
สารที่ ออกใหม่ แ ละมี credit rating อยู่ในระดับ ตํ่า กว่ า
investment grade หรื อไม่ มี credit rating ให้ บ ลจ.
ลงทุ น เพื่ อ กองทุ น ภายใต้ การจั ด การของ บลจ. ราย
เดี ยวกัน รวมกัน ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ ู
ออกตราสารได้ มี ก ารยื่ น แบบ filing ในลั ก ษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้ พิ จารณาเป็ น
รายโครงการ
อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้ กับกรณีเป็ นตราสารที่ออกโดย
บุคคลดังนี ้
(1) ธน าคารพ าณิ ชย์ บ ริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อบ ริ ษั ท
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) บริษัทหลักทรัพย์
(10) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
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2

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

(11) สถาบัน การเงิน ต่ า งประเทศที่ มี ลัก ษณะทํ า นอง
เดียวกับบุคคลตาม (1) – (9)
หมายเหตุ :
* หนี ส้ ิ น ทางการเงิน (financial liability) ให้ พิ จารณาตาม
มาตรฐานการบัญ ชีที่ผ้ ูออกตราสารดังกล่าวได้ จัดทํางบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี หรื อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล เช่ น International Financial Reporting Standards
(IFRS) ห รื อ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้ น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้
แรกของผู้ออกตราสาร
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํา นวนหน่ว ย CIS ทัง้ หมดของกองทุน
รวมหรื อกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนัน้
อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มี
ลัก ษ ณ ะค รบ ถ้ ว น ดัง นี ้ โด ยได้ ร ับ ความ เห็น ชอบ จาก
สํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั ้งขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

ทังนี
้ ้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน และ/หรื อที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ส่ วนที่ 5 : การดําเนินการเมื่อทรัพย์ สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่ เป็ นไปตามอัตราส่ วนการ
ลงทุน
1.

ในกรณี ที่ ก องทุน มี ก ารลงทุ น เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ กํ าหนด แต่ ต่ อ มาทรั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุน มี
คุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ ขาดคุณสมบัติในการเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถ
ลงทุนได้ อีกต่อไป บริษัทจัดการต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัด ทํ ารายงานโดยระบุรายละเอีย ดเกี่ ยวกับ ชื่ อ จํ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวัน ที่
ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ ที่บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน
เป็ นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้ ขาดคุณสมบัติ เว้ นแต่เป็ น
กรณีตามข้ อ 5 ในส่วนนี ้
(3) เมื่ อ บริ ษั ท จัด การสามารถจํ า หน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ที่ ข าดคุ ณ สมบั ติ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ข าด
คุณ สมบัติมี คุณ สมบัติ เปลี่ ยนแปลงไปจนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กํ าหนดแล้ ว บริ ษั ท
จัด การต้ องจัด ทํ ารายงานข้ อ มูลเกี่ ย วกับ ชื่ อ จํ านวน อัตราส่ว นการลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้ จําหน่ายทรัพย์สินนันออกไปหรื
้
อวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติแล้ วแต่กรณี และจะจัดส่งรายงานต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่าว
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณ สมบัติให้ เป็ นไปตาม (2)
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บริ ษัทจัดการต้ องจัดทํารายงานข้ อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้ อมสาเหตุที่ไม่สามารถจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน
3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2.

ในกรณี ที่ทรัพย์ สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนด แต่
ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้ เกิด
จากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่
การลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่ อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ ที่
บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ ไขให้ เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนด
(3) แก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์
ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี ้ เว้ นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 5 ในส่วนนี ้
(ก) 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที่คํานวณตามประเภททรัพย์ สิน (product limit) สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตามข้ อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม
(3) (ก)
(4) เมื่อบริ ษัทจัดการสามารถแก้ ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดแล้ ว บริ ษัท
จัด การต้ องจัด ทํ ารายงานข้ อ มูลเกี่ ย วกับ ชื่ อ จํ านวน อัตราส่ว นการลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น
ดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนแล้ วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่สามารถแก้ ไข
ให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถแก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดตาม
(3) (ก) หรื อ (ข) บริ ษัทจัดการต้ องจัดทํารายงานข้ อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้ อมสาเหตุที่ไม่
สามารถแก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดแู ลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว

3.

ในกรณีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ ที่ได้ รับอนุมัติให้ จัดตั ้งก่อนวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้ บริ ษัท
จัดการดําเนินการดังต่อไปนี ้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้ เสียใน
กิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่
การลงทุ น ไม่ เป็ นไปตามอัต ราส่ ว นการลงทุ น และจั ด ส่ ง รายงานดั ง กล่ า วต่ อ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ ที่บริษัทจัดการ
(2) ห้ ามมิให้ แก้ ไขเพิ่ มเติม โครงการเพื่ อขยายวงเงิน สําหรับ การเสนอขายหน่วยลงทุน ของ
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ ดังกล่าวที่ได้ จดทะเบียนไว้ กับสํานักงานแล้ ว จนกว่าการลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่กําหนด
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(3) ในกรณีที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มี
ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวเป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรื อเชื่อมโยงกับ
บริษัทจัดการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟี ดเดอร์ หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนในลักษณะที่ซํ ้าซ้ อนกับ
กองทุนรวมหรื อกองทุนต่างประเทศ ให้ บริ ษัทจัดการแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรให้ ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรื อเชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความ
จํ า เป็ น ในการเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยนัน้ ภายใน 30 วัน นับ แต่ วัน ครบ
ระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เป็ นไปตามที่กําหนดแล้ วให้ จัดทํา
รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่
อัตราส่วนเป็ นไปตามที่กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วนั ที่อตั ราส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่กําหนด
4.

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดงั ต่อไปนี ้
จนเป็ นเหตุให้ ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อ 2 หรื อ
3 แล้ วแต่กรณีโดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรื อได้ สิทธิจากการเป็ นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนัน้
(2) กรณีที่กองทุนได้ รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

5.

ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุจาํ เป็ นอื่นใดทําให้ บริษทั จัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขเพื่อให้
การลงทุ น เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ กํ าหนดในข้ อ 1(2) หรื อ ข้ อ 2(3) (ข) หรื อ บริ ษั ท จัด การมี
ความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ ดลุ ย
พินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้ โดยต้ องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ และ
ต้ อ งส่ ง รายงานเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การของบริ ษั ท จั ด การในเรื่ อ งดั ง กล่ า วต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน และผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุน รวม ก่ อ นครบ
ระยะเวลาที่ต้องแก้ ไขให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ กบั
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษั ทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่ บ นเว็บไซต์ของบริ ษั ท
จัดการแทนได้

ส่ วนที่ 6 : การดําเนินการเมื่อการลงทุนไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ งประเภทของ
กองทุน
1.

ในกรณี ที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภท
ของกองทุน บริษัทจัดการต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้ อมทังเหตุ
้ ผลที่ทํา
ให้ มี ก ารลงทุ น ไม่ เ ป็ นไปตามนโยบายการลงทุ น และจั ด ส่ ง รายงานต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทังจั
้ ดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่
ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ ที่บริษัทจัดการ
(2) ดํ าเนิ น การแก้ ไขให้ สั ด ส่ วนการลงทุ น ของกองทุ น เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ น หรื อ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้ อ 2 ในส่วนนี ้

2.

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน ให้ บริษทั จัดการดําเนินการแก้ ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการ
ลงทุน เว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
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ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีวิธีการใน
การให้ สิท ธิ แก่ ผ้ ูถื อหน่ วยลงทุน เดิม ในการที่ จะออกจากกองทุน รวมก่ อนที่ก ารเปลี่ ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้ บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้ องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทังเมื
้ ่อได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมแล้ ว บริษัทจัดการต้ องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้ บงั คับ และในกรณีที่ครบกําหนด 90 วัน
นับแต่วนั ที่สดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้ บังคับ บริ ษัทจัดการต้ องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้
เพิ่มเติม
4.

การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
ไม่มี

5.

การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่ องทางการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
 หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
5.2

รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน คําสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนและแบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้สั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่มีบัญ ชีและยังไม่มีบัญ ชีกองทุนรวม สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิ ด
แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คําสั่ง
ซื ้อหน่วยลงทุน และแบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน (ใช้ สําหรับผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ไม่มีบญ
ั ชีกองทุน) ได้ ณ
ที่ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรื อ ณ ที่ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับ
การแต่งตั ้งจากบริ ษัทจัดการ โดยสามารถทําการจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ ในราคาหน่วยลงทุนละ 10 บาท
ตามวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ซึง่ จะได้ ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ
ในกรณีที่มียอดจองซื ้อหน่วยลงทุนซึง่ เมื่อแปลงเป็ นสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ ฯ แล้ วอาจมีผลทําให้ เกินวงเงิน
ที่บริษัทจัดการได้ รับอนุมตั ิให้ สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ หรื อกรณีที่มีการจองซื ้อหน่วยลงทุน
เต็มตามจํานวนเงินทุนโครงการก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ได้ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการปิ ดประกาศแจ้ งให้ ผ้ ูสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทราบที่สํานักงานของบริ ษั ท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
5.2.2 วิธีการเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่มีบัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการ จะต้ องดําเนินการเปิ ดบัญชีกองทุน พร้ อมกับ
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในครัง้ แรกกับบริษัทจัดการก่อน การเปิ ดบัญชีกองทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ อง
(1) กรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “แบบคําขอเปิ ดบัญ ชีกองทุน” และ “แบบสอบถามข้ อมูลและพิสูจน์
ทราบผู้ลงทุน” ให้ ครบถ้ วนถูกต้ องและชัดเจน
(2) ลงลายมือชื่อใน “แบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน” และ “แบบสอบถามข้ อมูลและพิสจู น์ทราบผู้ลงทุน”
พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสําเนาถูกต้ องในเอกสารสําคัญประกอบการพิจารณาการขอใช้ บริการกองทุน
หรื อเอกสารอื่นใดที่บริษทั จัดการยอมรับหรื อกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
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การให้ ข้อมูลใน “แบบสอบถามข้ อมูลและพิสูจน์ทราบผู้ลงทุน” บริ ษัทจัดการมีความจําเป็ นที่จะต้ องให้
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันการใช้ การลงทุนในกองทุนเพื่อการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย ตามมาตรการป้องกันการใช้ ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็ นช่องทางในการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้ เป็ นหลักฐานในการซื ้อขายหน่วยลงทุน หรื อเป็ น
หลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ เพื่อใช้ ในการ
ตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสําหรับการขอมติใดๆ จากผู้ถือหน่วย
ลงทุน
5.2.3 วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถจองซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนได้ โดยติดต่อผ่าน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ
ผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุนต้ องสั่งซื ้อเป็ นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซื ้อครัง้ แรก (ข้ อ
2.6) โดยผู้สงั่ ซื ้อที่เปิ ดบัญชีกองทุนแล้ วจะต้ อง
(1) กรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน” ให้ ครบถ้ วนถูกต้ องและชัดเจน
(2) ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่ระบุไว้ ในคําสัง่ ซื ้อ โดยชําระเป็ นคําสัง่ หักบัญชี
ธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ ให้ บริษัทจัดการ หรื อนําฝาก/โอนเงินเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่
บริ ษัทจัดการได้ เปิ ดไว้ ด้วยตนเอง แล้ วจึงส่งหลักฐานการนําฝาก/โอนเงินมายังบริษัทจัดการ
ภายในวันและเวลาทําการที่บริษัทจัดการกําหนดให้ ส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการยินยอมให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ นนั ้ จะต้ องเป็ นผู้สงั่ ซื ้อที่
มีบญ
ั ชีกองทุนอยู่ก่อนหน้ านี ้ จึงจะสามารถส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนมาพร้ อมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แล้ วแต่กรณี) หรื อ
เอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรื อกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
ด้ วยตนเอง
โดยหลังจากที่บริ ษัทจัดการได้ รับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมทัง้ เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังจํ
้ านวน
จากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการจะส่งสําเนาคําสั่งซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูสั่งซื ้อหน่วย
ลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน ยกเว้ นในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร
5.2.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุนต้ องสั่งซื ้อเป็ นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซื ้อครัง้ แรก (ข้ อ
2.6) โดยผู้สงั่ ซื ้อที่เปิ ดบัญชีกองทุนแล้ วจะต้ อง
(1) กรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน” ให้ ครบถ้ วนถูกต้ องและชัดเจน
(2) ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่ระบุไว้ ในคําสัง่ ซื ้อ โดยชําระเป็ นเงินสด คําสัง่ หัก
บัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ ให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อนําฝาก/
โอนเงินเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ เปิ ดไว้ ด้วยตนเอง แล้ วจึงส่งหลักฐาน
การนําฝาก/โอนเงินมายังผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลา
ทําการที่บริษัทจัดการกําหนดให้ ส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการยินยอมให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารไปยังผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ นนั ้ จะต้ องเป็ นผู้สงั่ ซื ้อที่มีบัญชีกองทุนอยู่ก่อนหน้ านี ้ จึงจะสามารถ
ส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนมาพร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อเอกสารสําคัญแสดงถึงการ
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
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ทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แล้ วแต่กรณี ) หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษัทจัดการยอมรับหรื อ
กําหนดเพิ่มเติมในอนาคต ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องด้ วยตนเอง
โดยหลังจากที่ผ้ ูสนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ รับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมทัง้
เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนทัง้ จํานวนจากผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุนแล้ ว ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนจะส่งสําเนาคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน ยกเว้ นใน
กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร
5.2.4 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่บ ริ ษั ทจัดการ ผู้สั่งซือ้ สามารถชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน เป็ นเงินโอน
คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการยอมรับ ในกรณีการซื ้อ
หน่วยลงทุนที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชําระเงินค่าซื ้อหน่วย
ลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน คําสัง่ หักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ หรื อวิธีการอื่นใดที่ผ้ สู นับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรับ โดยเช็คหรื อดราฟต์สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทําการของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน ภายในวันเดียวกับวันที่สงั่ ซื ้อเท่านัน้ โดยเช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวจะต้ องลงวันที่ที่สงั่ ซื ้อและ
ขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนาม
ก. กรณีท่ีบริ ษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอื่น ๆ ที่มิใช่
สาขาของธนาคารต่ างประเทศ
สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซือ้ หน่ วยลงทุนบลจ.แมนู ไลฟ์ ” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บญ
ั ชี
1.
2.
3.
4.

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

ข. กรณี ท่ี ผ้ ู สนั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น หน่ วยลงทุ น คื อ สาขาของธนาคาร
ต่ างประเทศ
สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซือ้ หน่ วยลงทุนบลจ.แมนู ไลฟ์ ” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บญ
ั ชีขึ ้นอยู่กบั สาขาของธนาคารต่างประเทศนัน้ ๆ
หรื อบัญ ชีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกํ าหนดให้ เป็ นบัญ ชีที่รับชําระค่าซือ้ หน่วยลงทุนในอนาคต
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชําระค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบตั ิผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือเป็ นการ
แก้ ไขโครงการ โดยจะแสดงข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปสาระสําคัญ
ในการชําระเงินค่ าซือ้ หน่วยลงทุน ผู้สั่งซือ้ หน่วยลงทุนโปรดระบุ ชื่อ ที่ อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน เพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้ ด้านหลังเช็คหรื อดราฟต์
นันด้
้ วย
ทังนี
้ ้ ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการได้ เรี ยกเก็บเงินตามคําสัง่ หัก
บัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ และได้ รับเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่ระบุไว้ ในคํา
สัง่ ซื ้อ หากการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่วา่ จะเป็ นคําสัง่ หักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์
ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ตามคําสั่งจากธนาคารของผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ และจะดําเนินการส่งเช็ค
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
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หรื อดราฟต์นัน้ คืน แก่ ผ้ ูสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันปิ ดการเสนอขายหน่ วย
ลงทุนครั ง้ แรก ทัง้ นี ้ หากมีดอกเบี ย้ รั บเกิดขึน้ ในบัญ ชีจองซือ้ หน่ วยลงทุนที่ ระบุไว้ บริ ษั ท
จัดการจะดําเนินการให้ เป็ นผลประโยชน์ของกองทุน
5.2.4.2 หักบัญชี
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคารให้ ใช้ บริการคําสัง่ หักบัญชีเงินฝาก สามารถชําระเงิน
ค่าซื อ้ หน่ว ยลงทุน ที่บ ริ ษั ท จัด การ ผู้ส นับ สนุน การขายหรื อรั บซื อ้ คื น หน่ วยลงทุน หรื อ ผ่านสื่ อ
อินเทอร์ เน็ต โดยวิธีสงั่ หักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารที่ให้ บริ การ ได้ แก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
จํากัด (มหาชน) และธนาคารอื่นตามที่บริ ษัทจัดการกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บ
ไซด์ของบริษัทจัดการ
5.2.5 การจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทุกรายตามที่สงั่ ซื ้อและได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วย
ลงทุน เต็ มตามจํ านวนแล้ ว ยกเว้ นในกรณี ที่ การสั่งซื อ้ หน่ วยลงทุนนัน้ มี ผลให้ จํานวนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู ง่ั ซื ้อโดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตามวันที่ได้ รับคําสัง่
ซื ้อหน่วยลงทุนและได้ ชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ ว
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริ ษัทจัดการ
จะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่จองซื ้อ (pro rata) ให้ แก่ผ้ ูสั่งซื ้อหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้
บริ ษั ท จัด การสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะจัด สรรหรื อ ไม่ จัด สรรหน่ ว ยลงทุ น แต่ บ างส่ ว นหรื อ ทั ง้ หมดก็ ได้ โดยไม่
จําเป็ นต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ า
ในกรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ เมื่อแปลงเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ฯ แล้ ว อาจมีผลทําให้ เกินวงเงินที่
บริ ษัทจัดการได้ รับอนุมตั ิให้ สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ และ/หรื ออาจเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถ
บริหารจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน ซึ่งมีนโยบายที่จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่
ไปลงทุน ในต่ างประเทศ และ/หรื อ เพื่ อเป็ น การรั ก ษาผลประโยชน์ ข องกองทุน หรื อชื่ อเสี ย งหรื อ ความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรื อจะ
จัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ า
ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการซื ้อหน่วย
ลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้ อมใบยืนยัน/ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
โดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
5.2.6 การคืนเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุน
บริ ษั ทจัดการจะคืนเงิน ค่าซือ้ หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรแต่บ างส่วนหรื อทัง้ หมด ในกรณี ที่
ปรากฏเหตุการณ์ ที่การสั่งซื ้อหน่วยลงทุนมีผลให้ จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุน
โครงการที่กําหนดไว้ หรื อในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด ทําให้ ไม่สามารถจัดตั ้งกองทุนได้ บริ ษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีดอกเบี ้ย เป็ นเช็คขีดคร่ อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อ-นามสกุลของผู้
สัง่ ซื ้อโดยจัดส่งให้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในแบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภายใน 15
วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
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5.2.7 เงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน
ในกรณีที่บริษัทยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ วปรากฏว่า
(1) โครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนได้ ถึง 35 ราย หรื อ
(2) ขายหน่ วยลงทุน ให้ แก่ผ้ ูลงทุน ได้ ถึ ง 35 ราย แต่มี มูลค่ าหน่ วยลงทุน ที่ จําหน่ ายได้ ทัง้ หมดตํ่ ากว่ า
50,000,000 บาท หรื อ
(3) ในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดพร้
้
อมทังผลประโยชน์
้
ที่เกิดขึ ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ ามี) เป็ น
เช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะผู้สงั่ ซื ้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ ตามที่อยู่ที่ระบุในแบบคําขอเปิ ด
บัญชีกองทุนภายใน 1 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ตามสัดส่วนของ
เงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน
หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ ในช่วงดังกล่าว(ถ้ ามี) อันเนื่องจากความ
ผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นบั แต่วนั ที่
ครบกําหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื ้อจนครบถ้ วน
6.

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ช่ องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
 บริษัทจัดการ
 อินเตอร์ เน็ต (internet)
 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน
(Manulife Savings Plan)

 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 ไปรษณีย์
 หรื อช่องทางอืน่ ใดที่บริษัทจัดการประกาศกําหนด
เพิ่มเติมในอนาคต

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
บริษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญและหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทําการของ
บริ ษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ที่สนใจลงทุน
สามารถขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญหรื อหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ได้ ที่ท่ีทําการของบริ ษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื ้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก สามารถส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทุก
วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตั ้งแต่เวลาเริ่มทําการถึง 15.30 น. ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน
วันทําการซื ้อขาย หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทําการของกองทุนหลัก และวันทําการของ
ประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขายหรื อชําระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญและ
สงวนสิทธิที่จะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยประกาศ
ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถทําการซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตามวิธีการต่อไปนี ้
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6.2.1 วิธีการขายหน่ วยลงทุนผ่ านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
(1) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยระบุเป็ นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขันตํ
้ ่าของการ
สัง่ ซื ้อครัง้ แรกและครัง้ ถัดไป โดยต้ องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน” ให้ ครบถ้ วน
ถูกต้ องและชัดเจน พร้ อมชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังจํ
้ านวนให้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(2) ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่มีบัญชีกองทุนจะต้ องขอเปิ ดบัญชีกองทุน โดย
จะต้ องกรอกรายละเอียดต่างๆ และลงลายมือชื่อใน “แบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน” “แบบสอบถาม
ข้ อมูลพิสจู น์ทราบผู้ลงทุนและแบบการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ซื ้อ
หน่วยลงทุน” “ใบคําสั่งซื ้อหน่วยลงทุน” ใบคําขอใช้ บริ การอื่นๆ ของกองทุน และ/หรื อเอกสารอื่นใด
ตามที่บริษัทจัดการกําหนดให้ ครบถ้ วนถูกต้ องและชัดเจน
(3) บริษัทยินยอมให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนสามารถส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรื อ
โดยวิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการยอมรับได้ ที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกําหนดหรื อตามที่เห็นสมควร
(4) การสั่งซื อ้ หน่ วยลงทุน ที่ บ ริ ษั ท จัด การหรื อ ผู้สนับ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุน ผู้สั่งซื อ้
สามารถชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน คําสัง่ หักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ หรื อ
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรับ ทังนี
้ ้
การชํ าระเงิน ด้ วยเช็คหรื อดราฟต์ห รื อ คําสั่งหักบัญ ชีต้ องสามารถเรี ยกเก็ บ เงิน ได้ ในเขตหัก บัญ ชี
เดียวกันกับที่ทําการของบริ ษัทจัดการหรื อสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนที่รับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยเช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าว
จะต้ องลงวันที่ก่อนหรื อภายในวันเดียวกันกับวันทําการขายหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายใน
นาม “บัญชีซอื ้ หน่ วยลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์ ” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน โดยเข้ าบัญชีดงั ต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บมจ.ธนาคารทิสโก้

สาขาสยามสแควร์
สาขาสยามสแควร์
สาขาสยามสแควร์
สาขาสยามสแควร์
สาขาสํานักงานใหญ่
สาขาถนนศรี อยุธยา
สาขาอโศก
สํานักงานใหญ่

152-3-11758-6
038-3-08297-5
026-1-10268-4
123-0-04006-9
001-1-54916-9
013-6-11359-1
1000004427
0001-114-005056-7

หรื อ สัง่ จ่ายในนาม “SUB AFTER IPO FOR MAMT” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เข้ าบัญชี
ธนาคารซิตี ้แบงก์ สาขากรุงเทพมหานคร 0-800516-331
หรื อบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดให้ เป็ นบัญชีที่รับชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนในอนาคต ทังนี
้ ้ บริษัท
จัด การขอสงวนสิท ธิ ที่จ ะปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงข้ อ มูลเกี่ ย วกับ บัญ ชีที่ รับ ชํา ระค่ าซือ้ หน่ วยลงทุน
ดังกล่าวโดยไม่ ถือ ว่าปฏิ บัติผิ ดไปจากรายละเอี ยดโครงการ โดยจะแสดงข้ อมูลที่ เป็ น ปั จ จุบันใน
หนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ
โดยในการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเช็คหรื อดราฟต์ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนโปรดระบุ ชื่อ ที่อยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุนไว้ ด้านหลังเช็คหรื อดราฟต์นัน้ เพื่อความสะดวกในการ
ติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้ซื ้อหน่วยลงทุน
(5) หลังจากที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ได้ รับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
พร้ อมทังเงิ
้ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนทัง้ จํานวนจากผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
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การขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสําเนาคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ น
หลักฐาน ยกเว้ นในกรณี ที่ผ้ ูสั่งซื ้อหน่วยลงทุนส่งคําสั่งซื ้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร หรื อเป็ นไปตาม
วิธีการที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกําหนด
(6) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู ั่งซื ้อหน่วยลงทุนที่ส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทําการที่บริ ษัทจัดการ
กําหนดให้ ส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นอย่างอื่น โดยใช้ ราคา
ขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ ้นวันทําการขายหน่วยลงทุน ซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้
เมื่อสิ ้นวันทําการขายหน่วยลงทุนวันนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคํานวณ บวกด้ วยค่าธรรมเนียมในการขาย
หน่วยลงทุนตามอัตราที่กําหนดไว้ (ถ้ ามี) และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้ องเป็ นราคาที่รับรอง
โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
6.2.2 วิธีการขายหน่ วยลงทุนทางไปรษณีย์
(1) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนสามารถสั่งซื ้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป็ นจํานวน
เงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรกและครัง้ ถัดไป โดยต้ องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน
“คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน” ให้ ครบถ้ วน ถูกต้ องและชัดเจน พร้ อมชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังจํ
้ านวนให้
บริษัทจัดการ
(2) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินโอน คําสัง่ หัก
บัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการยอมรับ ในกรณีการซื ้อหน่วยลงทุนที่
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด
เงินโอน คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ หรื อวิธีการอื่นใดที่ผ้ ูสนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรับ ทัง้ นี ้ การชําระเงินด้ วยดราฟต์ต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหัก
บัญชีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยสัง่ จ่ายในนาม “บัญชีซือ้
หน่ วยลงทุนบลจ.แมนู ไลฟ์ ” หรื อ “SUB AFTER IPO FOR MAMT” บัญชีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ
กําหนดให้ เป็ นบัญชีที่รับชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนในอนาคต
(3) ผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องส่งคําสั่งซื ้อหน่วยลงทุนที่มีข้อมูลครบถ้ วน ถูกต้ องและชัดเจนให้ บริ ษัท
จัดการทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตอบรับ พร้ อมดราฟต์ หรื อหลักฐานการโอนเงิน หรื อหลักฐานการ
ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนและแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกําหนดหรื อเอกสารหลักฐาน
อื่นๆ เพิ่มเติมหรื อทดแทนตามที่เห็นสมควร เว้ นแต่บริ ษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้ เป็ นกรณีไป โดย
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องเก็บสําเนาคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนฉบับผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
(4) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่มีข้อมูล
ครบถ้ วน ถูกต้ อง และชัดเจนมาทางไปรษณี ย์ ภายในวันและเวลาทําการที่บริ ษัทจัดการประกาศ
กําหนดให้ เป็ นวันขายหน่วยลงทุน เว้ นแต่จะได้ รับ อนุญ าตจากบริ ษัท จัด การเป็ นอย่างอื่น บริ ษั ท
จัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ ้นวันทําการขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้ มลู ค่าหน่วย
ลงทุน ที่ คํ า นวณได้ เมื่ อ สิ น้ วัน ทํ า การขายหน่ วยลงทุน วัน นัน้ เป็ น เกณฑ์ ในการคํ านวณ บวกด้ ว ย
ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่กําหนดไว้ (ถ้ ามี) และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
จะต้ องเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
6.2.3 วิธีการขายหน่ วยลงทุนผ่ านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
6.2.3.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)
เมื่อบริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ ใช้ บริ การดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ขันตอนวิ
้
ธีการใช้ บริ การและกําหนดเวลาในการใช้ บริ การให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดย
บริ ษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนหรื อในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้ บริการ
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
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โดยบริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรื อภาษี อากร และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกิด
จากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ ามี) จากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ใช้
บริการตามที่จ่ายจริง
6.2.3.2 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์ เน็ต (Internet)
(1) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนสามารถขอใช้ บริ การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์ เน็ตบน
เว็บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จัด การหรื อ นายทะเบี ย นกองทุน ได้ ภายใต้ รายละเอีย ดหลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข
ขัน้ ตอนวิธีการใช้ บริ การซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์ เน็ตที่บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียน
กองทุนกําหนด โดยบริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนกองทุนจะจัดส่งรหัสประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อใช้ ทํารายการผ่านสื่ออินเตอร์ เน็ต (Internet) ต่อไป ทังนี
้ ้ ผู้ถือรหัสประจําตัวจะต้ องเก็บรักษาไว้
เป็ น ความลับ โดยบริ ษั ท จัด การจะไม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ทัง้ สิ น้ ในกรณี ที่ บุค คลที่ มิ ใช่ เจ้ า ของรหัส
ประจําตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการผ่านสื่ออินเตอร์ เน็ตดังกล่าว
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทํารายการสั่งซื ้อหน่วยลงทุนได้ โดยต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขต่างๆ ตามที่บริ ษัทจัดการกําหนด รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมใน
อนาคต ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะถื อว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่
กําหนดไว้ ดงั กล่าว
(3) ผู้สั่งซือ้ หน่วยลงทุนสามารถทํารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์ เน็ตได้ ทุกวันทําการถึง
15.30 น. โดยถื อว่าเป็ นรายการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน ของวัน ทํ าการนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุน ที่
คํานวณได้ ณ สิ ้นวันทําการ ซึง่ เป็ นราคาทีร่ ับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. หรื อนอกเหนือจากช่วงเวลาที่
บริษัทจัดการกําหนด หรื อมีการทํารายการในวันหยุดทําการ ให้ ถือเป็ นรายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของ
วันทําการถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ ้นวันทําการถัดไปนัน้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการ
อาจขยายหรื อเปลี่ยนแปลงเวลาการรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(5) บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรื อภาษี
อากร และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ใดที่ เกิ ด จากวิ ธี ก ารขายหน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นการบริ ก ารธุ รกรรมทาง
อินเตอร์ เน็ต (ถ้ ามี) จากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ใช้ บริการตามที่จ่ายจริง
6.2.3.3 วิธีการขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
ผู้สั่งซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี บัญ ชี ก องทุน สามารถสั่ง ซือ้ หน่ ว ยลงทุน ทางโทรศัพ ท์ ได้ ภายใต้ รายละเอี ย ด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขันตอนวิ
้
ธีการใช้ บริการซื ้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ ที่บริ ษัทจัดการจะกําหนดขึ ้น
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิ ดให้ ใช้ บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้ มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ขันตอนวิ
้
ธีการใช้ บริ การและกําหนดเวลาในการใช้ บริ การให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดย
บริ ษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนหรื อในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้ บริการ
โดยบริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรื อภาษี อากร และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกิด
จากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ ามี) จากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ใช้
บริการตามที่จ่ายจริง
6.2.4 เงื่อนไขอื่น ๆ ในการขายหน่ วยลงทุน
(1) ผู้สง่ั ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนทัง้ จํานวนด้ วยเงิน ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ บริษัทจัดการอาจ
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
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ดําเนินการให้ มีการหักกลบกันก็ได้ ทัง้ นี ้ ผู้สั่งซื ้อที่ได้ ทําการสั่งซื ้อหน่วยลงทุนและได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วย
ลงทุนทังจํ
้ านวนแล้ ว จะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
(2) บริ ษัทจัดการจะถื อว่าคําสั่งซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ได้ รับ เป็ นคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการได้ เรี ยกเก็บเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนตามคําสั่งหัก
บัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการยอมรับ หรื อได้ รับเงินโอน หรื อได้ รับเงินจากการ
นําฝากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการเข้ าบัญชีซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี ้อันเกิดจากการหักกลบของบริษัทจัดการ และได้ รับเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังจํ
้ านวนแล้ ว
(3) ในกรณี ที่ การชํา ระเงิน ด้ วยคํ าสั่งหักบัญ ชี ธนาคาร เช็ คหรื อดราฟต์ดังกล่ าว ถูกปฏิ เสธการจ่ายเงิน จาก
ธนาคารของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผ้ สู ั่งซื ้อหน่วย
ลงทุนนันและจะดํ
้
าเนินการนําส่งเช็คหรื อดราฟต์นนคื
ั ้ นแก่ผ้ สู ง่ั ซื ้อหน่วยลงทุน ภายในวันทําการถัดจากวันที่
ได้ รับเช็คหรื อดราฟต์นัน้ คืนจากธนาคารผู้เรี ยกเก็บ อย่างไรก็ตาม หากการที่บริ ษัทจัดการถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินจากธนาคารของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรายใด ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนอื่น ๆ ในวันที่ทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนในวันเดียวกัน บริษัทจัดการอาจมีความจําเป็ นที่
จะต้ องเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากผู้สงั่ ซื ้อรายนัน้ ตามความเสียหายที่เกิดขึ ้นจริงมาชดเชยให้ แก่กองทุน
(4) บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่สงั่ ซื ้อและได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนทัง้
จํานวนแล้ ว ยกเว้ นในกรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลให้ จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวน
หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อเมื่อแปลงเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐแล้ ว
อาจมีผลทําให้ เกินวงเงินทีบ่ ริ ษัทจัดการได้ รับอนุมตั ิให้ สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ โดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตามวันที่ได้ รับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
และได้ ชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ ว
ในกรณี ที่มีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนพร้ อมกันและมีห น่วยลงทุนไม่ เพี ยงพอต่อการจัดสรร บริ ษัทจัด การจะ
พิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนเงินที่สั่งซื ้อให้ แก่ผ้ ูสั่งซื ้อ (pro rata) ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ
จัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ า
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรื อทัง้ หมดโดยไม่มี
ดอกเบี ้ย เป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อโดยนําเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขทีบ่ ญ
ั ชีทผี่ ้ สู งั่ ซื ้อได้ แจ้ งไว้ กบั บริ ษัทจัดการหรื อโดยให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นผู้มอบให้ ภายใน 5 วันทําการนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนนัน้
(5) กรณี ที่บริ ษัทจัดการได้ เพิ่มเงินทุนโครงการและ/หรื อได้ รับการจัดสรรวงเงินลงทุนเพิ่มเติมจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มเติม เพื่อเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อ
สิทธิในการจองซื ้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในลําดับก่อนก็ได้ ในราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทําการขายหน่วย
ลงทุน
(6) การเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการในวันทําการถัด
จากวันคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจํานวนนัน้ และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้น หลังจากที่นายทะเบียน
หน่วยลงทุนได้ บันทึกข้ อมูลการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้ อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรื อให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ น
ผู้มอบให้ ภายใน 5 วันทําการนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนนัน้
(7) บริษัทจัดการอาจพิจารณาปฏิเสธคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสัง่ ซื ้อดังกล่าวจะมีผลให้ ผ้ ลู งทุน
รายนัน้ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรื อกรณี ที่คําสั่งซื ้อหน่วย
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
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ลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมและกรณีตามหัวข้ อการไม่
ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่
(8) กรณี ผ้ ูส่ังซือ้ หน่วยลงทุนส่งคําสั่งซื ้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้ อมูลไม่สมบูรณ์ และหรื อไม่
ชัดเจน และบริ ษัทจัดการไม่สามารถให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนแก้ ไขหรื อยืนยันข้ อมูลได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
(9) บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรื อเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมือง
หรื อ ผู้ มี สัญ ชาติ อ เมริ กั น หรื อ ผู้ มี ถ่ิ น ฐานอยู่ ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (ซึ่ ง รวมถึ ง ดิ น แดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ น
ซึง่ จัดตั ้งขึ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูลหรื อส่งคําสั่ง
เกี่ ย วกับ หน่ ว ยลงทุน ของบริ ษั ท จัด การ หรื อ ชํ าระ/รั บ ชํ าระเงิน เกี่ ย วกับ หน่ ว ยลงทุน ดังกล่ าวในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การ ผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว
ตามข้ อ 1-4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อมสําหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังที่กล่าวมาข้ างต้ น
(10) บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวก
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียด
การให้ บริการดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการของบริษัทจัดการและ/
หรื อสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(11) บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการซื ้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และติดประกาศรายละเอียดการให้ บริการดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่
ทําการของบริ ษัทจัดการและ/หรื อสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เช่น การเพิ่มเติมวิธีการซื ้อหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี ้
(11.1) การซื ้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Manulife Savings Plan) เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนได้ สมํ่าเสมอแบบรายเดือน
(11.2) การซื ้อหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ การบริ การธุรกรรมที่ใช้ วิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทัง้ หมดหรื อบางส่วน เช่น บัตรเครดิต หรื อสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน หรื อที่
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมในอนาคต โดยการให้ บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(11.3) การซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการอื่น ๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ ทําได้
7.

การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
7.1

ช่ องทางการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
 อินเตอร์ เน็ต (internet)
 ไปรษณีย์
 หรื อช่องทางอืน่ ใดที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
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7.2

รายละเอียดช่ องทางการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับ“คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ ที่ที่ทําการของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทําการตามรายละเอียดในหนังสือชี ้ชวนส่วน
สรุปข้ อมูลสําคัญ และสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามวิธีการต่อไปนี ้

7.3

วิธีการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4

รายละเอียดวิธีการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามวิธีการต่อไปนี ้
7.4.1 วิธีการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนผ่ านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็ นจํานวนเงินหรื อจํานวนหน่วยลงทุน ที่
ต้ องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ละครัง้ ไม่น้อยกว่ามูลค่าขันตํ
้ ่าในการ
สัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน โดยต้ องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ ครบถ้ วน
ถูก ต้ อ งและชัด เจน และสามารถส่ ง คํ า สั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ า วไปยัง บริ ษั ท จัด การหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนด้ วยตนเอง หรื อโดยทางโทรสารหรื อโดยวิธีการอื่นใด
ตามที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกําหนด
(2) กรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซือ้ คื น หน่ วยลงทุน ผู้ถือ หน่ วยลงทุนจะต้ อ งแสดงเอกสารหลัก ฐานให้ กับ บริ ษั ทจัดการ หรื อ ตอบ
คําถามข้ อมูลส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรื อเอกสารหรื อวิธีการอื่นใดเมื่อได้ รับการร้ อง
ขอจากบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ ในการ
ยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) หลังจากบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ได้ รับคําสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนแล้ ว บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสําเนาคําสัง่ ขาย
คืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน ยกเว้ นในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนทางโทรสาร
(4) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ที่
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทําการที่บริ ษัท
จัดการประกาศกําหนดให้ เป็ นวันรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ น
อย่างอื่น โดยใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทีค่ าํ นวณได้ ณ สิ ้นวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ซึง่ จะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ เมือ่ สิ ้นวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนวันนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคํานวณ
หักด้ วยค่าธรรมเนียมในการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่กําหนดไว้ (ถ้ ามี) และราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้ องเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
7.4.2 วิธีการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนทางไปรษณีย์
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป็ นจํานวนเงินหรื อจํานวน
หน่วยลงทุนที่ต้องการได้ รับ จากการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ละครัง้ ไม่น้อยกว่า
มูลค่าขันตํ
้ ่าในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและต้ องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน” ให้ ครบถ้ วนถูกต้ องและชัดเจน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับ พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริ ษัทจัดการกําหนดหรื อเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมหรื อ
ทดแทนตามที่เห็นสมควร เว้ นแต่บริ ษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้ เป็ นกรณี ไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
เก็บสําเนาคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนฉบับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวน
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สิทธิที่จะปฏิเสธคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่มีรายละเอียดและเอกสารดังกล่าวครบถ้ วน ถูกต้ องและ
ชัดเจน
(3) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย์ ภายในวันและเวลาทําการที่บริ ษัทจัดการประกาศกําหนดให้ เป็ นวันรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นอย่างอื่น โดยใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คํานวณได้
ณ สิ ้นวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทําการรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนวันนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคํานวณ หักด้ วยค่าธรรมเนียมในการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตาม
อัตราที่กําหนดไว้ (ถ้ ามี) และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้ องเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์
7.4.3 วิธีการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนผ่ านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(1) วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)
เมื่อบริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ ใช้ บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้ มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ขันตอนวิ
้
ธีการใช้ บริ การและกําหนดเวลาในการใช้ บริ การให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม
โดยบริ ษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อ รั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุน หรื อ ในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จัด การล่ วงหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 15 วัน ก่ อ นเริ่ ม
ให้ บริการ
โดยบริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรื อภาษีอากร และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่
เกิดจากวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ ามี) จากผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ใช้ บริการตามที่จ่ายจริง
(2) วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์ เน็ต (Internet)
(2.1) ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี บั ญ ชี ก องทุ น สามารถขอใช้ บ ริ ก ารสั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นสื่ อ
อิน เตอร์ เน็ตบนเว็บไซต์ของบริ ษั ทจัดการหรื อนายทะเบียนกองทุนได้ ภายใต้ รายละเอีย ด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขันตอนวิ
้
ธีการใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์ เน็ตที่บริ ษัท
จัดการหรื อนายทะเบียนกองทุนกําหนด โดยบริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนกองทุนจะจัดส่ง
รหัสประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ทํารายการผ่านสื่ออินเตอร์ เน็ต (Internet) ต่อไป ทัง้ นี ้
ผู้ถือรหัสประจําตัวจะต้ องเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับ โดยบริ ษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทัง้ สิ ้น ในกรณี ที่บุคคลที่มิใช่เจ้ าของรหัสประจําตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการผ่านสื่อ
อินเตอร์ เน็ตดังกล่าว
(2.2) ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น จะสามารถทํ า รายการสั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ได้ โ ดยต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขต่ า งๆ ตามที่ บ ริ ษั ท จั ด การกํ า หนด รวมถึ ง เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ที่ อ าจ
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมในอนาคต ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและ
ผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไว้ ดงั กล่าว
(2.3) ผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์ เน็ตได้ ทกุ วัน
ทําการ ถึง 15.30 น. โดยถือว่าเป็ นรายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการนัน้ ในราคารับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ ้นวันทําการ ซึ่งเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ ว
(2.4) ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น.หรื อนอกเหนือจาก
ช่วงเวลาที่บริ ษัทจัดการกําหนด หรื อมีการทํารายการในวันหยุดทําการ ให้ ถือเป็ นรายการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ในราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ ้นวัน
ทําการถัดไปนัน้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจขยายหรื อเปลี่ยนแปลงเวลาการรับคําสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
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(2.5) บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ
ภาษี อากร และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรม
ทางอินเตอร์ เน็ต (ถ้ ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้ บริการตามที่จ่ายจริง
(3) วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ ภายใต้ รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ขันตอนวิ
้
ธีการใช้ บริการซื ้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการจะกําหนดขึ ้น โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ เมื่อบริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ ใช้ บริ การดังกล่าว บริ ษั ทจัดการจะแจ้ งสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ไม่น้อยกว่า 15 วันโดยจะติดประกาศดังกล่าว
ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรื อภาษีอากร และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่
เกิดจากวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ ามี) จากผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ใช้ บริการตามที่จ่ายจริง
7.4.4 เงื่อนไขอื่น ๆ ในการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน
ตั ้งแต่เวลาเริ่ มทําการถึง 15.30 น. สําหรับกรณีการส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30
น. บริษัทจัดการจะถือเป็ นรายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื ้อขายถัดไป
(2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรื อจํานวนเงินที่ต้องการได้ รับจากการขายคืนใน
“คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรื อมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน หักด้ วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บนั ทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ รับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดการยังไม่
สามารถชําระเงินค่าขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดํ าเนิน การของบริ ษั ท
จัดการตามข้ อ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน” ผู้ถือ
หน่ วยลงทุน อาจขอยกเลิก คํ าสั่งขายคื น หน่ วยลงทุน ของผู้ถื อ หน่ วยลงทุน ได้ ที่ บ ริ ษั ท จัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่น “คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน” ไว้
ทางโทรศัพท์ หรื อสามารถติดต่อที่บริ ษัทจัดการโดยตรงตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือชีช้ วนเสนอขาย
หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ การยกเลิกคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากบริ ษัท
จัดการก่อน
(4) บริ ษัทจัดการจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทังหมดตามที
้
่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ มีคําสัง่ ขายคืนไว้ โดย
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะทําการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็ นเงินบาทให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเท่านัน้ โดยสัง่ จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรื อโดยนําเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้ หรื อโดยให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นผู้มอบให้
หรื อดําเนินการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมดให้
้
กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณี
ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะนําเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ปซื ้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่นภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั ถัดจากวันทําการรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
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(ก) บริ ษัทจัดการขอผ่อนผันระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับ
กรณีมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะชําระเงินให้ ผ้ ูขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันคํานวณ
มูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้ รับการผ่อนผัน
ทังนี
้ ้ วันทําการ ที่กล่าวข้ างต้ น หมายถึง 1. วันทําการของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และ 2. วันทําการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุนอยู่ และ 3. วันทํา
การของประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน เป็ นต้ น
(ข) บริ ษั ท จั ด การเลื่ อ นกํ า หนดการชํ า ระเงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตามหั ว ข้ อ “การเลื่ อ น
กําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน”
(ค) บริ ษัทจัดการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้ อ “การไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ”
(5) การลดจํานวนหน่ วยลงทุน ที่รับซือ้ คืน ในทะเบี ยนผู้ถือ หน่ วยลงทุน จะทํ าในวัน ทําการถัดจากวัน
คํานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจํานวนนัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน พร้ อมใบยืนยัน/ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณี ย์ หรื อวิธีอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้ ดําเนินการได้ ภายใน 5 วันทํา
การนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันคํานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้
(6) กรณีผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ ขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้ อมูลไม่ครบถ้ วน ไม่
สมบูรณ์ และหรื อไม่ชดั เจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนแก้ ไขหรื อยืนยันข้ อมูลได้
ไม่ว่าด้ วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
(7) ในกรณี ที่คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผลให้ จํานวนหน่วยลงทุน ที่ปรากฏในบัญ ชีกองทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเหลือน้ อยกว่า 100 หน่วย หรื อในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรื อ
จํานวนเงินที่ต้องการได้ รับจากการขายคืนในคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน
หรื อ มากกว่ า มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ที่ ใ ช้ คํ า นวณเมื่ อ สิ น้ วัน ทํ า การรั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุ น หั ก ด้ ว ย
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บนั ทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(8) บริ ษั ท จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จ ะปรั บ ปรุ งเปลี่ ยนแปลงวัน ทํา การรั บ ซือ้ คืน หน่ วยลงทุน เพื่ อ ความ
เหมาะสม หรื อเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริ ษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้ บริ การดังกล่าว ล่วงหน้ า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ/หรื อ
สถานที่ ติดต่อของผู้สนับสนุน การขายหรื อรับซือ้ คืน หน่วยลงทุน หรื อในเว็บไซต์ของบริ ษัท จัดการ
พร้ อมทังแจ้
้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป
(9) บริ ษั ทจัด การอาจเปลี่ยนแปลงหรื อปรั บปรุ ง เพิ่ มเติม วิธีการรั บซือ้ คืน หน่วยลงทุน เพื่อเพิ่ม ความ
สะดวกและประโยชน์สงู สุดให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้ บริ การดังกล่าวให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ า 15 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ/หรื อสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7.5

ระยะเวลาในการรับซือ้ คืน : ทุกวันทําการ

7.6

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้ คืน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตั ้งแต่เวลาเริ่มทําการถึง 15.30 น.
โดยบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะเปิ ดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอ
ขายครัง้ แรกในช่วงเวลาไม่เกิน 15 วัน
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วันทําการซื ้อขาย หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทําการของกองทุนหลัก และวันทําการของ
ประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขายหรื อชําระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ
และสงวนสิทธิที่จะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดย
ประกาศ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ ซื ้อคืนและในเว็บไซต์ของบริ ษั ท
จัดการ

8.

7.7

การขายคืนหน่ วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า

7.8

รายละเอียดการขายคืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม : ไม่มี

7.9

รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1

ช่ องทางการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
 บริษัทจัดการ
 อินเตอร์ เน็ต (internet)

8.2

 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
 หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม :
ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ ประสงค์จ ะสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุน รวมภายใต้ การจัดการของบริ ษั ทจัด การ
สามารถขอรับหนังสือชีช้ วน คู่มือผู้ลงทุน คําสั่งสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรื อเอกสารอื่น ใดที่บริ ษั ทจัดการ
กําหนด (ถ้ ามี) ได้ ที่ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ในวันและ
เวลาทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน หรื อช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจแจ้ งเพิ่มเติมในอนาคต
8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดในคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
และ/หรื อเอกสารอื่นใดที่ บริ ษัทจัดการกําหนด พร้ อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดการกําหนด (ถ้ ามี) สําหรับทุกกองทุนที่เปิ ดบริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยนําส่งเอกสารดังกล่าวได้ ที่
บริ ษัทจัดการหรื อสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และสามารถ
ดําเนินการได้ ตามวิธีการต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทํ าการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตัง้ แต่เวลา
เริ่มทําการถึง 15.30 น. โดยบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะเปิ ดรับ
คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรกในช่วงเวลาไม่เกิน 15 วัน
วันทําการซื ้อขาย หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทําการของกองทุนหลัก และ
วันทําการของประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขายหรื อชําระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะกําหนดวันที่มิใช่วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชีช้ วนส่วน
สรุปข้ อมูลสําคัญและสงวนสิทธิที่จะกําหนดวันที่มิใช่วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยประกาศ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ โดยนําเงินบางส่วนหรื อทังหมดที
้
่ได้ จาก
การขายคืนหน่วยลงทุน หรื อ เงินที่ได้ จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่น เพื่อชําระเป็ นค่าซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ด้ วยวิธีหกั กลบ สามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนีไ้ ด้ ตามวิธีการในหัวข้ อการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก เว้ นแต่
บริ ษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น หากจํานวนเงินที่สับเปลี่ยนเข้ ามาเพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของ
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กองทุนนีม้ ี จํานวนไม่เพียงพอที่จะซือ้ หน่วยลงทุน ตามข้ อ 2.6 หรื อข้ อ 2.7 (แล้ วแต่กรณี ) บริ ษั ท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครัง้ นี ้
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนนี ้เพื่อนําเงินที่ได้ บางส่วนหรื อทังหมดจาก
้
การขายคืนไปชําระเป็ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นด้ วยวิธีหกั กลบ สามารถสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุ น เพื่ อ ขายคื น หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน นี ้ โดยระบุเป็ น จํ านวนเงิน หรื อ จํา นวนหน่ ว ยที่
ต้ องการสับเปลี่ยน อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่าจํานวนขันตํ
้ ่าในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง ได้ ตามวิธีการในหัวข้ อการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เว้ นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่าง
อื่น โดยบริษัทจัดการจะนําฝากเงินที่ได้ จากการขายคืนดังกล่าวเข้ าบัญชีเงินฝากที่บริ ษัทจัดการเปิ ด
ไว้ เพื่ อรั บ เงิน ค่าซื อ้ หน่ วยลงทุน ของกองทุน อื่น ให้ ต ามความประสงค์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน หาก
จํานวนเงินดังกล่าวตํ่ากว่าที่กองทุนปลายทางกําหนด บริษัทจัดการจะไม่นําเงินดังกล่าวไปซื ้อหน่วย
ลงทุน แต่จะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในแบบคําขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุนตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูล ค่ าทรั พ ย์ สิน สุท ธิ มูล ค่า หน่ ว ยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน หลัก เกณฑ์ และวิธี การ
ดําเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะนําเงินที่ได้ จากการเลิกกองทุน ตามหัวข้ อการเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม หัวข้ อการดําเนินการของบริษทั จัดการเมื่อเลิกโครงการ หรื อหัวข้ อการชําระบัญชีกองทุน
รวมและวิ ธีก ารเฉลี่ ย คื น เงิน ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน เมื่ อ เลิ ก โครงการ ตามรายละเอี ย ดที่ ระบุ ใน
รายละเอียดโครงการของกองทุนนี ้ไปชําระเป็ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นด้ วยวิธีหกั กลบ
สามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็ นจํานวนเงินหรื อจํานวนหน่วยที่ต้องการจะสับเปลี่ยน
อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่าจํานวนขันตํ
้ ่าในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) โดยบริ ษัทจัดการ
จะนําฝากเงินที่ได้ ดังกล่าวเข้ าบัญชีเงินฝากที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อรับเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่นให้ ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ ว จะเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและขอคืน
เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนหรื อเงินที่ได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับ
อนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ และ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณี ที่คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และกรณี ตามหัวข้ อการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ และ/หรื อตามหัวข้ อการหยุดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หากบริ ษั ท จัด การจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลง และหรื อเพิ่มเติมวันเวลา วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เป็ นต้ น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรื อเพื่อประโยชน์ หรื อลดความเสี่ยงแก่กองทุน
โดยรวม บริ ษัทจัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดการให้ บริ การดังกล่าวล่วงหน้ า 15 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืนที่ใช้ ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขโครงการ
8.2.2 ราคาขายและรับซือ้ คืนกรณีสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
บริ ษั ท จัดการจะดํ าเนิ น การสับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุน ให้ แ ก่ผ้ ูถื อหน่ วยลงทุนที่ ส่ งคํา สั่งสับ เปลี่ ย น โดยมี
หลักเกณฑ์ในการคํานวณดังนี ้
(1) กรณีกองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทาง บริษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ เมื่อสิ ้นวัน
ทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็ นตัวคํานวณในการจัดสรรลดหน่วยลงทุนที่มีอยู่
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
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(2) กรณีกองทุนนี ้เป็ นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ เมื่อสิ ้นวัน
ทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็ นตัวคํานวณในการจัดสรรเพิ่มหน่วยลงทุนที่มีอยู่
โดยจํานวนเงินที่ได้ จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนเข้ าบัญชีกองทุนปลายทางภายใน
5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตามที่กําหนด
ไว้ ในข้ อ 16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
อนึ่ ง มูลค่ าหน่วยลงทุน ที่ใช้ คํานวณราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ข้ างต้ นจะต้ องเป็ นมูลค่าที่ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
9.

การชําระค่ ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริ ษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะต้ องได้ รับมติพิเศษให้ ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทน
เงินได้

10.

การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้ าเหตุดังต่อไปนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก)

มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุ
สมผล หรื อ

(ข)

มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ ยังไม่ได้
รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องนัน้ ต่างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไป และคิดเป็ นอัตรา
ตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรื อ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั ้งแต่วนั ทําการถัดจากวันที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ประกาศการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อ
ทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน
(2) แจ้ งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล
และหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบหรื อการรับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชย
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
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ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริ ษัทจัดการอาจมอบหมายให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ดําเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ตามลําดับวันที่ส่งคําสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
11.

การไม่ ขาย ไม่ รับซือ้ คืน หรือไม่ รับสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคําสั่ง :
11.1 บริ ษั ท จัด การอาจไม่ ข าย ไม่ รับ ซื อ้ คื น หรื อ ไม่ รับ สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน ตามคํ า สั่งซื อ้ คํ าสั่งขายคื น หรื อ คํ าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ใน
กรณีที่ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ดังต่อไปนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มี เหตุ จํ า เป็ น ทํ า ให้ ไม่ ส ามารถจํ า หน่ า ย จ่ า ย โอนหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น เปิ ด ได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื ้อ คําสั่งขายคืน หรื อ
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคําสั่งซื ้อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ได้ ไม่เกินหนึ่งวันทําการ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้นซึง่ ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทัง้ นี ้ เฉพาะใน
กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละสิบ ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทําให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทําให้ ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ
ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วย
แล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
แก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนันๆ
้ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการกระทําดังต่อไปนี ้
(1) การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่ผ้ กู อ่ การร้ าย หรื อ
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(3) การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้ จักลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ใน
สาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้ บริษัทจัดการรายอื่นเข้ าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของตน
อันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์
และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึ่งให้
กระทําได้ ไม่เกิน 3 วันทําการ
เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 11.1 ข้ างต้ น และบริ ษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการไม่
ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 11.1 (1) (2) (3)
หรื อ (5) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ ทราบถึงการหยุด
รับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลันด้ วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขาย
คืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิ ดนัน้
ให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อหยุด
รับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้ อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) ข้ างต้ น เกินหนึ่ง
วันทําการ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน
ของกองทุนเปิ ด ณ วันทํ าการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่มีคําสั่งซื ้อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึง
การเปิ ดขาย หรื อรับซื ้อคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและ
ผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการ
ใดๆ โดยพลัน
11.2 บริ ษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื ้อ หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว ในช่วง
ระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้ รับรองข้ อมูลใน
รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องนันต่
้ างจาก
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไป และคิดเป็ นอัตราตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้ อง โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสั่งซื ้อ หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว ให้ ทราบถึงการหยุดขาย
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทั่วไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซื ้อ หรื อ
คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
11.3 ในกรณีที่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานได้ ประกาศกําหนดให้ เป็ นวันหยุด
ทําการของบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ ให้ บริษัทจัดการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน และคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสัง่ ในกรณีดงั กล่าว
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ไม่น้อยกว่าห้ าวันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทําการทุก
แห่งของบริษัทจัดการ รวมทังจั
้ ดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
12.

การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริ ษัท
จัดการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13.

เงื่อนไขและข้ อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม
สําหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(1) พลเมืองหรื อผู้มีสัญ ชาติอเมริ กันหรื อ ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา
หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
(2) นิติบุคคลรวมถึงบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ น ซึ่งจัดตั ้งขึ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึง
สาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
(3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริกา
(4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูลหรื อส่งคําสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตัวแทนหรื อผู้จดั การ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อ
ทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว
(5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ (1) - (4) ข้ างต้ นนี ้

14.

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล :
ไม่จ่าย

15.

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1 ค่ าธรรมเนี ยมรวม (เพดานค่ าธรรมเนี ยมและค่ าใช้ จ่ายที่ประมาณการได้ ท่ีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
ทัง้ หมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : ตามรายละเอียดด้ านล่าง
รายละเอียด/จํ านวน/อัตรา :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่ประมาณการได้ รวมกันแล้ วไม่เกินร้ อยละ 3.2100 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน (อัตราดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอืน่ ใดแล้ ว)
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15.2 ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จํ านวน/อัตรา :
ไม่เกินร้ อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนจะไม่เกิดรายการค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนซํ ้าซ้ อนจากการ
บริหารจัดการที่เรี ยกเก็บโดยกองทุนหลัก เนื่องจากกองทุนหลักจะคืนค่าธรรมเนียมการจัดการต่อปี ให้ แก่
กองทุนเป็ นรายเดือน (โดยคืนเป็ นเงินสดหรื อหน่วยลงทุน)
15.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จํ านวน/อัตรา :
ไม่เกินร้ อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จํ านวน/อัตรา :
ไม่เกินร้ อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
15.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
รายละเอียด/จํ านวน/อัตรา :
ไม่เกินร้ อยละ 1.0700 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในช่ ว งแรก บริ ษั ท จัด การจะไม่ เรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น หากบริ ษั ท จัด การมี ก าร
เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะกระทําโดยไม่เกินอัตราที่ได้ กําหนดไว้ และจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันทําการก่อนวันที่มีผลเริ่ มใช้ โดยจะติดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการและสถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย :
รายละเอียด/จํ านวน/อัตรา :
ไม่มี
15.2.6 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
รายละเอียด/จํ านวน/อัตรา :
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน จะเรี ยกเก็บตามที่จ่ายจริง มีดงั ต่อไปนี ้
(1) ค่าใช้ จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ซึง่ บริษัทจัดการจะดําเนินการเรี ยก
เก็บค่าใช้ จ่ายดังกล่าวตามที่จ่ายจริงจากกองทุน โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุน
เฉลี่ยเท่ากันเป็ นรายวันตามระยะเวลาที่จะได้ รับประโยชน์จากค่าใช้ จ่ายนัน้ คือ
(1.1) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม
เผยแพร่ความรู้ ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด รายการส่งเสริ มการขายต่าง ๆ ที่จดั ขึ ้น ตลอดจน
การจัดสัมมนาแนะนํากองทุน ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวรวมกันจะไม่เกินร้ อยละ 1.0700 ของ
จํานวนเงินกองทุนที่จดั ตั ้งได้ แต่ไม่เกิน 1,000,000.- บาท
(1.2) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั ้งและจัดการกองทุน รวมถึง
ค่าใช้ จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่าย
ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ

39

(2) ค่าใช้ จ่ายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนซึง่ จะเรี ยกเก็บจากกองทุน เมื่อมีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้นตามจ่าย
จริ ง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันเป็ นรายวันตามระยะเวลาที่จะ
ได้ รับประโยชน์จากค่าใช้ จ่ายนัน้ หรื อในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้ จ่ายดังกล่าว ได้ แก่
(2.1) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม
เผยแพร่ความรู้ ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด รายการส่งเสริ มการขายต่าง ๆ ที่จดั ขึ ้น ตลอดจน
การจัดสัมมนาแนะนํากองทุน ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวรวมกันจะไม่เกินร้ อยละ 1.0700 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2.2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรื อตราสารต่ างๆ ค่าใช้ จ่ายในการโอน
หลักทรัพย์รวมทังการจั
้
ดทําหนังสือหรื อเอกสารการเป็ นเจ้ าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้ จ่ายใน
การเบิ ก ใบหุ้น กู้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั บ โอนพัน ธบัต รที่ ธ นาคารแห่ งประเทศไทยเป็ น นาย
ทะเบียน เป็ นต้ น และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อตราสารต่าง ๆ
(2.3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการใช้ บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของ
กองทุน เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรื อแบบฟอร์ มเช็ค ค่าบริ การใน
การนําเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากบัญชีซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียม
การใช้ Telebanking เป็ นต้ น
(2.4) ค่า ธรรมเนี ย มผู้ชํ าระบัญ ชี ค่ าธรรมเนี ย มผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ในระหว่ างการชํ าระบัญ ชี
กองทุน ค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้ จ่ายในการเฉลี่ยหรื อชําระเงิน หรื อ
ทรัพย์สินอื่นคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้ จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิก
กองทุน
(2.5) ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหรื อการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนีใ้ ดๆ ของ
กองทุน ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื่อรักษา
สิทธิของกองทุน รวมถึง ค่าใช้ จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นแทนการ
ชําระหนี ้ตามตราสารแห่งหนี ้ และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นในการประเมินทรัพย์สินอื่น
(2.6) ค่า ธรรมเนี ย มและค่ าใช้ จ่ ายต่า ง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การชําระค่ าขายคื น หน่ ว ยลงทุน เป็ น
หลักทรัพย์หรื อ ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
(2.7) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบคําขอ
เปิ ดบัญ ชีกองทุน คําสั่งซื ้อหน่วยลงทุน คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน ใบยืนยัน/ใบเสร็ จรับ เงิน/ใบกํ ากับ ภาษี (ถ้ ามี )
รายงานการถือหน่วยลงทุน และเอกสารและแบบฟอร์ มอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
(2.8) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้ จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ่ง
รวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรื อข่าวสารถึงผู้ถือหน่วย
ลงทุนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนที่บริ ษัทจัดการจัดทําขึน้ หรื อมีหน้ าที่จัดทําขึน้
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนดหรื อ
กฎหมายกําหนด
(2.9) ค่าใช้ จ่ายในการจัดตั ้งและเก็บรักษาฐานข้ อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2.10) ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่
หรื อเรี ยกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยส่วนรวม หรื อเมื่อได้ รับคําสัง่ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ ามี)
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(2.11) ค่าใช้ จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2.12) ค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าภาษีอากร หรื อภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้ องทังในประเทศไทย
้
และต่ านประเทศ (ถ้ ามี ) ที่ เกิด ขึน้ หรื อเกี่ ย วเนื่ องกับ การลงทุนหรื อมี ไว้ ในทรั พ ย์ สิ นหรื อ
หลักทรัพย์ทงในประเทศไทยและต่
ั้
างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ ได้ มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล
เก็ บรั กษา ป้ องกัน ผลประโยชน์ ค่ าธรรมเนี ยมและค่ าใช้ จ่ายในการแลกเปลี่ ยนเงิน ตรา
ต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใช้ จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้ บริ การ
ทัว่ ไป ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา ค่าประกันความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทัง้ ที่เกิดในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ หรื อความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทงในและ
ั้
ต่างประเทศ เช่น สัญญา Forward, Swap, future และค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมธนาคาร
อื่นๆ ตามที่จ่ายจริ ง รวมถึงค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้ กองทุนสามารถลงทุน
ในหลักทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้ น
(2.13) ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ที่ เกิ ด ขึ น้ ในการจัด การกองทุ น ทั ง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นตามกฎหมาย ค่าใช้ จ่าย
ด้ านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้ จ่ายในการติดตามหนี ้ของกองทุน ค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ ที่ เกิ ด ขึน้ จากการปฏิ บัติ ต ามคํ าสั่ง หรื อ ตามกฎหมาย หรื อประกาศของสมาคม
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการประสานงาน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง
ค่าที่พกั ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าประกันการเดินทาง เป็ นต้ น
(2.14) ค่าใช้ จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือ
โต้ ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ
(2.15) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที่เกี่ ยวกับการชําระราคา รับชําระราคา ส่งมอบหรื อรับมอบ
หลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้ บริ การทดรองจ่ายเงิน
เพื่อชําระราคาหลักทรัพย์ (Settlement Advance/Contractual Settlement) จากผู้รับฝาก
ทรัพย์สินต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรัพย์ตามที่จ่าย
จริง เป็ นต้ น
(3) ค่าใช้ จ่ายตามหัวข้ อ 15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดการกองทุน ซึง่ มิได้ ระบุไว้ (ถ้ ามี) บริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลา
ที่เกิดค่าใช้ จ่ายนัน้ จริ ง ทัง้ นี ้ การเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้ อยละ 0.0107 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ข้ างต้ นเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นใด
แล้ ว
15.3 ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :
รายละเอียด/จํ านวน/อัตรา :
บริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุนที่ใช้ คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทํารายการขายหน่วยลงทุน โดยในช่วงการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายในอัตรา 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
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ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มและ/หรื อ
แต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ บริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ทราบรายละเอียดต่อไป โดยติดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :
รายละเอียด/จํ านวน/อัตรา :
บริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราขันบั
้ นได ขึ ้นอยู่กบั ระยะเวลาใน
การลงทุน สรุปได้ ดงั นี ้
ระยะเวลาการลงทุน

ร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทํารายการรับซื ้อคืน

น้ อยกว่า 2 ปี
ตั ้งแต่ 2 ปี ขึ ้นไป

ไม่เกิน 1.00%
ไม่เก็บค่าธรรมเนียม

ในช่วงแรก บริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน 0.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวัน
ทํารายการรับซื ้อคืน กรณีลงทุนน้ อยกว่า 2 ปี หากบริ ษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว
จะกระทําโดยไม่เกินอัตราที่ได้ กําหนดไว้ และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ทําการก่อนวันที่มีผลเริ่ มใช้ โดยจะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง
15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (Switching In) :ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติ ม :
- ไม่มี –
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติ ม :
- ไม่มี –
15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
รายละเอียดเพิ่มเติ ม :
ในอัตราไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ หรื อตามอัตราที่บริ ษัทจัดการและ/หรื อนายทะเบียนกําหนด โดย
บริ ษัทจัดการและ/หรื อนายทะเบียนจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคําขอโอน
หน่วยลงทุน
15.3.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
รายละเอียดเพิ่มเติ ม :
ในอัตราไม่เกิน 50 บาทต่อรายการ หรื อตามอัตราที่บริษัทจัดการและ/หรื อนายทะเบียนกําหนด
15.3.6 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) :
รายละเอียดเพิ่มเติ ม :
- ไม่มี 15.3.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี
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รายละเอียดเพิ่มเติ ม :
(1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียม
การโอนเงิน ค่าขายคืน หน่วยลงทุน เข้ าบัญ ชีเงินฝากของผู้ถือหน่ วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคาร
พาณิชย์กําหนดเป็ นการทัว่ ไป
(2) ค่าธรรมเนียมการที่เกี่ยวข้ องกับงานทะเบียนกองทุน อาทิเช่น ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกเช็ค
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสญ
ู หายหรื อในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแจ้ งข้ อมูลบัญชีเงินฝาก
ไม่ครบถ้ วนถูกต้ อง ทําให้ ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรื อรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ในกรณีสญ
ู หายหรื ออื่นๆ ที่เกิดขึน้ จริ งซึ่งพิสจู น์ได้ ว่าเป็ น
ความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนําไปใช้
เป็ นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรื อกรณีพิเศษอื่นๆ โดยบริษัทจัดการหรื อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริ ษัทจัดการหรื อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดเป็ นการทัว่ ไปในการให้ บริการลักษณะดังกล่าว
หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ
หรื อภาษีอื่นใดแล้ ว
15.4 วิธีการคํานวณและตัดจ่ ายค่ าธรรมเนียม :
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายตามข้ อ 15.2.1 ข้ อ 15.2.2 ข้ อ 15.2.3 และข้ อ 15.2.4 จะคํานวณเป็ น
รายวัน และเรี ยกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 15 วันทําการถัดไปจากวันสิ ้นเดือน
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานที่เรี ยกเก็บตามข้ อ 15.2.6 (1) และ (2) จะเรี ยกเก็บตามที่จ่ายจริ ง ในทางบัญชีบริ ษัท
จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทังจํ
้ านวนหรื อทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลา
ที่จะได้ รับประโยชน์จากค่าใช้ จ่ายนัน้ ทังนี
้ ้ การตัดค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนด
โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
15.5 การเปลี่ยนแปลงค่ าธรรมเนียมหรือค่ าใช้ จ่าย :
บริ ษั ท จัด การสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ าใช้ จ่ า ยตามข้ อ 15.2 และ 15.3 โดยบริ ษั ท จะ
ดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) กรณีลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
(1.1) ในกรณี ที่บริ ษั ทจัดการประสงค์จะลดค่ าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามที่ ได้ ระบุไว้ ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ ว บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบอย่างทัว่ ถึงภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วนั ที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี ้ การเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องกระทําโดย
วิธีการที่เหมาะสมอันทําให้ มนั่ ใจได้ ว่าผู้ลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรื อ ณ สถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เป็ นต้ น
(1.2) การลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายให้ แตกต่างไปจากโครงการ ให้ ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่ องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ ดําเนินการตามข้ อ (1.1) แล้ ว
(2) กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม ขึน้ ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
บริ ษัทจัดการจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสําคัญ และ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างทัว่ ถึงด้ วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้ บน
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เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการและ ณ สถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) ในกรณีที่กองทุนจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่าอัตราขันสู
้ งของค่าธรรมเนียม
หรื อค่าใช้ จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น
(2.2) ในกรณีที่กองทุนจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยเพิ่มขึ ้นเกินกว่าอัตราขันสู
้ งของค่าธรรมเนียมหรื อ
ค่าใช้ จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ ชดั เจนในโครงการว่าสามารถกระทําได้
ทังนี
้ ้ ในรอบระยะเวลาย้ อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ที่บริษัทประสงค์จะขึ ้นค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว บริษัท
จัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) ในกรณีที่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่าร้ อยละ 5 ของอัตราขันสู
้ ง บริษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อ
ค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว
(ข) ในกรณี ที่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึน้ เกินกว่าร้ อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูงดังกล่าว บริ ษัท
จัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นได้ ต้องได้ รับมติพิเศษ
ในการเปิ ดเผยข้ อมูลตาม (2) วรรคหนึ่ง มิให้ นาํ มาใช้ กบั กรณีที่บริษัทจัดการได้ รับมติพิเศษ
ทัง้ นี ้ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามข้ อ (1) (1.2) หรื อข้ อ (2) (2.2) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สํ านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับ แต่ วัน เปลี่ ย นแปลงค่ าธรรมเนี ย มหรื อ
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
15.6 หมายเหตุ : ไม่มี
16.

วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคา
หน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการในกรณีท่มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง :
16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และ
ราคาหน่ วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2 เงื่อนไขพิเศษ :
(1) บริ ษั ท จัด การจะคํ า นวณมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข องกองทุ น รวมตามหลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารที่ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้ นแต่
วันทําการนันตรงกั
้
บวันหยุดของกองทุนหลักและวันทําการของประเทศทีเ่ กี่ยวข้ องกับการลงทุน การซื ้อ
ขายหรื อชําระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก หรื อวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติมหรื อ
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนทุกสิน้ วันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการถัดไป ทังนี
้ ้ ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้
ใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการ
ถัดไป

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ

44

(ข) วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ น
กองทุนรวมที่ไม่เปิ ดให้ ซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ จะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนของวันดังนี ้เพิ่มเติมด้ วย
1. วันทําการก่อนวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยจะประกาศภายในวันทําการซื ้อขายหน่วย
ลงทุน
2. วันทําการสุดท้ ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทัง้ นี ้ เฉพาะใน
กรณีที่กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันเกินกว่า 1 เดือน
3. วันที่ปรากฏเหตุการณ์ ที่น่าเชื่อได้ ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรื อมูลค่าหน่วย
ลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
โดยให้ ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
ทังนี
้ ้ กองทุนอาจดําเนินการไม่เป็ นไปตามกรอบระยะเวลาตามข้ อ (2.1) - (2.4) ได้ ในกรณีที่กรอบระยะเวลาที่
กําหนดตามข้ อ (2.1) – (2.4) นัน้ ตรงกับวันหยุดของกองทุนหลักหรื อประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน การซื ้อ
ขายหรื อชําระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลักหรื อตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดหรื อในกรณีอื่นใดๆ
ก็ตามที่เป็ นเหตุให้ กองทุนไม่ได้ รับข้ อมูลราคาหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก จนเป็ นเหตุให้ บริ ษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ดี บริษัท
จัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนภายในวันทําการถัดจากวันที่
บริ ษัทจัดการได้ รับข้ อมูลราคาหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักครบถ้ วน และประกาศข้ อมูลดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิฯ
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้ วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทํา
การที่คํานวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ที่ประกาศข้ างต้ น ต้ องได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center)
หรื อช่องทางอื่นที่สํานักงานยอมรับ บริ ษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4
วันทําการถัดไปอีกก็ได้
การประกาศข้ า งต้ น บริ ษั ท จัด การจะประกาศทางเว็บ ไซต์ ของบริ ษั ท หรื อ ประกาศทางหนังสื อพิ ม พ์ ห รื ออาจ
พิจารณาประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสม และจะจัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และสถานที่ติดต่อทุกแห่งที่ผ้ ูสนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนใช้ ซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เว้ นแต่ใน
กรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวด้ วยหรื อไม่ก็ได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และบริษทั จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ในกรณี ที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืน
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เปิ ด ไม่ ถูก ต้ อ ง บริ ษั ท จัด การจะดํ า เนิ น การตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริ ษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับ ซือ้ คืน หน่วยลงทุนของกองทุน รวม เมื่ อมี เหตุก ารณ์ ดังต่อ ไปนี ้ หรื อ เหตุอื่น ใดที่ได้ รับ การผ่อนผันจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่อบริ ษัทจัดการไม่ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้ รับยกเว้ นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้ องเลิกกองทุนรวม โดยให้ ได้ รับยกเว้ นตั ้งแต่วนั ที่ปรากฎเหตุดงั กล่าว
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(3) การใช้ ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หรื อจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่งโดยใช้ วิธีการปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที่ 4 ขึ ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคํานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที่ 5 ทิ ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่คํานวณได้ ใน
(3.2)
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แต่จะใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณี ที่ มี ผ ลประโยชน์ เกิด ขึน้ จากการคํ านวณตาม (3.1) ถึ ง (3.4) บริ ษั ท จัดการจะนํ าผลประโยชน์ นัน้
รวมเข้ าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ด
(4) ในการคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลล่าร์ สหรัฐ บริษัทจัดการจะใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินดอลล่าร์
(สหรัฐต่อบาท) ระหว่างธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ของธนาคารพาณิชย์ ณ วันทําการก่อนหน้ าวันทําการที่คํานวณ
และในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวหรื อกรณีที่บริ ษัทจัดการโดย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เห็ นว่าอัตราแลกเปลี่ยนนัน้ ไม่ มีความเหมาะสม บริ ษั ทจัดการอาจ
พิจารณาใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย์หรื อหน่วยงานอื่นใดแทนได้ โดยไม่ถือว่าปฏิบัติ
ผิดไปจากที่กําหนดไว้ ในโครงการ
16.3 แหล่ งข้ อมูลการเปิ ดเผยมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดการได้ เปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไว้ บนเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ และจัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และ/
หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
16.4 หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการในกรณีท่มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องน้ อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรื อต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป แต่ไม่ถึงร้ อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง บริ ษัท
จัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่
พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และจัดให้ มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการของบริ ษัทจัดการเพื่อให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) สาเหตุท่ีทําให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ

46

ในกรณี ที่เหตุของความผิด พลาดซึ่งทําให้ ราคาหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้ อ งตามวรรคหนึ่ งมี ผลต่ อเนื่องต่อการ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ้ยผิดพลาด เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะแก้ ไข
ราคาหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องด้ วย
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ น
อัตราตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง บริ ษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังนับ
แต่วนั ที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้ อง และดําเนินการดังต่อไปนีเ้ ฉพาะ
วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไป และคิดเป็ น
อัตราส่วนตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้ เสร็ จสิ ้นภายในวันทําการถัดจาก
วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนันไม่
้ ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที่คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็ จสิ ้น เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการส่งรายงานให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ รายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(ค) สาเหตุที่ทําให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทําการของบริ ษัทจัดการ เพื่อให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนทีถ่ กุ ต้ องภายในวันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรอง
ข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื่ อ กองทุ น รวมที่ มี ก ารแก้ ไขราคาตาม (2) และวัน เดื อ น ปี ที่ มี ก ารแก้ ไขราคาตาม (2) ใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลใน
รายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จและและดําเนินการโดยวิธีใดๆ ให้ ผ้ ูซื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้
ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องทราบถึงการแก้ ไขราคาตาม (2)
และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้ อมทัง้
สํ าเนารายงานการแก้ ไขราคาย้ อ นหลังและรายงานการชดเชยราคาที่ จัด ทํ าตาม (1) ให้ สํ านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ รับรองข้ อมูลในรายงานการ
แก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุ
มาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริ ษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้ อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณี ราคาหน่วยลงทุน ที่ไม่ ถูก ต้ องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุน ที่ถูกต้ อ ง (understate) บริ ษั ท จัด การจะ
ปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณี ที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น
จํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
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หน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนั ้ และจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การ
ที่ ร าคาหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อ งมี ส าเหตุ ม าจากปั จ จั ย ภายนอกที่ ไม่ อ าจควบคุ ม ได้ เช่ น ราคา
หลัก ทรั พ ย์ ต ามราคาตลาดครั ง้ สุด ท้ า ยของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยหรื อ ศู น ย์ ซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณี ที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็ นจํานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้ อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริ ษัทจัดการ
จะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ูขายคืน
หน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง (overstate) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิ
ดังนี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น
จํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง
หรื อจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ูซื ้อหน่วย
ลงทุน
(ข) กรณี ที่เป็ นการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็ นจํานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้ องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อย
กว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนและจ่
ั้
ายเงินของบริ ษัทจัดการ
เองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด
เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องชดเชยราคาเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมี
มูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้ อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้
ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการจะชดเชยราคา
ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคา
ย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วย
ลงทุนตาม (1) (ข) หรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองแทน
กองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริ ษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการ
ประกาศการแก้ ไขราคาตามข้ อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ู
ซื ้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
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17.

ชื่อผู้เกี่ยวข้ อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
17.2. ชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่มี
17.5. ที่ปรึกษา :
ไม่มี
17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นางสาวสมใจ คุณปสุต
ชื่อ : นางสาววรรณวิไล เพชรสร้ าง
ชื่อ : นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตั ้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
-ไม่มี -

18.

รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม
18.2. วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี

19.

การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ :
เว้ นแต่กฎหมายและ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดเป็ นอย่างอื่น การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการให้ กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ จะดําเนินการโดยการจัดประชุม
ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้
(1) การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรื อวิธีการจัดการซึ่งกระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อภายใต้ กรอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทัง้ แจ้ งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุก ราย และเผยแพร่ ในลัก ษณะที่ผ้ ูลงทุนทั่วไป
สามารถเข้ าตรวจดูได้ ภายใน 15 วันนับแต่วนั ถัดจากวันที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อวันที่มีผลบังคับใช้ หรื อวันที่มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ แล้ วแต่กรณี
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(2) การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้ วิธีการขอมติผ้ ูถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้ างมาก หรื อมติพิเศษมี
จํานวนไม่เกินร้ อยละ 55 หรื อไม่เกินร้ อยละ 80 บริ ษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับ
มติไปยังผู้ดแู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินนั ้
(3) การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณี ดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือว่าสํานักงานให้ ความเห็นชอบแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่ อง
ดังกล่าว
(3.1) การแก้ ไขเพิ่มเติมซึง่ มีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นในกรณีดงั นี ้
(ก) การลดมูลค่าขันตํ
้ ่าในการซื ้อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ่มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคําสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุน
ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้ าก่อนมีการเปิ ดให้ ขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(3.2) การแก้ ไขเพิ่มเติมที่ต้องดําเนินการให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3.3) การแก้ ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ ถกู ต้ อง
(3.4) การแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
(3.5) การแก้ ไขเพิ่ ม เติม เพื่อ ลดค่าธรรมเนี ยมหรื อค่ าใช้ จ่ ายของกองทุน รวม ให้ เป็ น ไปตามประกาศสํ านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้ องกําหนด
(4) ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมาก เว้ นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี ้ ต้ องได้ รับมติพิเศษ
(4.1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรื อนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมที่ทํ าให้ ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
(4.2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น
(4.3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4.4) การรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
(4.5) การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเดิม
ตามที่ระบุไว้ ล่าสุดในโครงการ
(4.6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรื อการแก้ ไข
เพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่ องใดๆ อันมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(5) การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบแทนการขอมติผ้ ูถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทัง้ นี ้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื่อนไขให้
บริษัทจัดการปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ในการแก้ ไขโครงการก่อนให้ ความเห็นชอบก็ได้
(5.1) การเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(5.2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทําให้ สิทธิที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้ อยลง
(5.3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรื ออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้ องกับนโยบาย
การลงทุน
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(5.4) การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี ซึ่งได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตุจําเป็ น
และสมควร
(5.5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (5.1) (5.2) (5.3) และ (5.4)
ทัง้ นี ้ การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการตามข้ างต้ นต้ องไม่มี ผลกระทบอย่ างมี นัย สําคัญ ต่อ ผู้ถือ หน่ วยลงทุน ไม่ ทําให้
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรื อเป็ นประโยชน์ สูงสุดต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนทังปวง
้
(6) ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม เว้ นแต่เป็ นกรณี
กองทุน รวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการขอมติ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตลอดจนผลบังคับ ของมติ ดัง กล่ า ว ให้ เป็ น ไปตาม
ข้ อกํ าหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี ้ การขอมติเพื่ อแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
โครงการเป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20.

ข้ อกําหนดอื่นๆ :
20.1 หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น
รวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
20.2 การควบรวมกองทุน
20.2.1 การควบรวมกองทุนรวมต้ องเป็ นการควบกองทุนรวมหรื อการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้ การจัดการของ
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องพิจารณาถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึ ้นต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมด้ วยความเป็ นธรรม
20.2.2 กองทุนรวมตัง้ แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ ไปจะดําเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ ต่อเมื่อได้ รับมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่รี ะบุไว้ ในโครงการและข้ อผูกพัน ภายใต้ หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณี การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความ
เสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากของ
โครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง
ของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้ องได้ รับมติพิเศษของโครงการ
แต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมกําหนดรายละเอียดของโครงการ
และข้ อผูกพันใหม่ หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการและข้ อผูกพันที่รับโอน (ถ้ ามี) พร้ อมทังขอมติ
้
ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรื อกองทุนรวมที่โอนไปในคราวเดียวกันด้ วย
ในการรวมกองทุนรวมปิ ดกับกองทุนรวมปิ ด หรื อกองทุนรวมปิ ดกับกองทุนรวมเปิ ด หากมีผลให้ กองทุนรวม
ที่รับโอนเป็ นกองทุนรวมเปิ ด ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมขอมติผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รับโอน
ดังกล่าวเพื่อเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิ ดเป็ นกองทุนรวมเปิ ดด้ วย และหากได้ รับมติของผู้
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ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ ในวรรคหนึ่ง ให้ ถือว่าได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเปลี่ยนสภาพ
กองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
20.2.3 การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 20.2.2 ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งหนังสือนัดประชุมหรื อหนังสือ
ขอมติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เว้ น แต่ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี ป ระกาศแก้ ไขหรื อ เพิ่ ม เติ ม
รายละเอี ย ดการควบรวมกองทุ น ไปจากรายละเอี ย ดข้ า งต้ น บริ ษั ท จัด การจะดํ า เนิ น การตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ ไขหรื อเพิ่มเติมดังกล่าว
20.3 บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการแต่งตั ้ง อาจพิจารณาขอข้ อมูล
เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับ
ผู้ลงทุนตามคําจํากัดความของกฎหมายหรื อตามที่หน่วยงานที่มีอํานาจกําหนด ทัง้ ก่อน และหรื อภายหลังการ
ลงทุนในกองทุนไปแล้ ว ทังนี
้ ้เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย
และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิ หรื อการตีความ หรื อการสัง่ การของหน่วยงาน ผู้
มีอํานาจ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะดําเนินการทําความรู้จกั ตัวตนของ
ลูก ค้ า (Know Yor Client: KYC) และการพิ สูจ น์ ท ราบลูก ค้ า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้ส นใจสั่งซื อ้
หน่วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้ าที่แจ้ งการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลเกี่ยวกับการรู้จกั ตัวตนของลูกค้ า
(KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้ า (CDD) ให้ บริ ษัทจัดการและหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตั ิของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริ ษัทจัดการและหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะดําเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทังการเปิ
้
ดบัญชีเพื่อใช้ บริการใหม่ การทํา
ธุรกรรมของลูกค้ าเดิม และการทบทวนข้ อมูลลูกค้ าให้ เป็ นปั จจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ การดําเนินการอื่นๆ ตามที่
หน่วยงานผู้มีอํานาจกําหนดแนวทาง
20.4 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการ ลงทุนใน
หลักทรัพ ย์ หรื อทรัพย์ สิน อื่นเพื่ อกองทุนรวม โดยบริ ษั ทจัดการจะจัด ให้ มีระบบงานที่ ป้องกัน ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษัท
จัดการ ได้ ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้ รับการแต่งตั ้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ ามี)
และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอข้ อมูลดังกล่าวได้ ที่บริษทั จัดการ
20.5 บริ ษั ท จัด การไม่ มี น โยบายรั บ ผลประโยชน์ ต อบแทนเพื่ อ บริ ษั ท และกองทุ น จากบุ ค คลที่ เป็ น ผู้ ให้ บ ริ ก ารอัน
เนื่องมาจากการใช้ บริ การของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนเนื่องจากเป็ นข้ อห้ ามที่โดยกฎและวิชาชีพเป็ น
เรื่ องไม่พึงกระทํา เว้ นแต่เป็ นการรับประโยชน์ที่ให้ ผ้ ูบริ การจัดให้ แก่บริ ษัทหรื อพนักงานของบริ ษัทตามเทศกาล ที่
เป็ นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตั ิที่บริษัทประกาศไว้ ภายในบริ ษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี ้ได้ ที่
บริษัทจัดการ
20.6 การซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรื อที่เรี ยกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนได้ โดยติดต่อกับบริ ษัทประกันชีวิต หรื อ ตัวแทนที่บริ ษัทประกันชีวิตกําหนด ทัง้ นี ้ การซื ้อขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากการซื ้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที่ ซือ้ กรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน จึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
อนึ่ง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็ น
การแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่าง
น้ อ ย 30 วัน โดยติ ด ประกาศ ณ สํ า นั ก งานของบริ ษั ท จัด การและบริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต และแจ้ ง ให้ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
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ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดงั นี ้
20.6.1 มูล ค่ าขัน้ ตํ่ าของการสั่งซื อ้ หน่ วยลงทุน มูล ค่า ขัน้ ตํ่ าของการขายคืน หน่ วยลงทุน มูลค่ าหน่ วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า :
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก
: ไม่กําหนด
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป
: ไม่กําหนด
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน
: ไม่กําหนด
จํานวนหน่วยลงทุนขันตํ
้ า่ ของการสัง่ ขายคืน : ไม่กําหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า
: ไม่กําหนด
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า
: ไม่กําหนด
เนื่องจากการซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น การ
เวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหัก
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้ น ดังนัน้ การสั่งซื ้อขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื่ องมูลค่าขันตํ
้ า่ ของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่
ขายคื น จํานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคื น มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญ ชีขัน้ ตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื ้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้ อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ ในกรมธรรม์
20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผู้ลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัท
ประกันชีวิต หรื อตัวแทนที่บริ ษัทประกันชีวิตกํ าหนด โดยชําระเป็ นเงินสด แคชเชียร์ เช็คหรื อเช็คส่วน
บุคคลหรื อดราฟต์ ที่ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญ ชีเดียวกันกับธนาคารที่บริ ษั ทประกันชีวิต
กําหนด คําสัง่ หักบัญชีธนาคารหรื อหักบัญชีบตั รเครดิตหรื อด้ วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขันตํ
้ ่าในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน วิธีการในการสัง่ ซื ้อ วิธีการชําระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรื อ
เอกสารการขายที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจากบริ ษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ ซื ้อจะต้ องอยู่ภายใต้ กรอบ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ ในโครงการ โดยคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริ ษัท
จัดการได้ รับเอกสารและได้ รับชําระเงินครบถ้ วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ ว
บริ ษัทจัดการ หรื อบริ ษัทประกันชีวิตในกรณี ของการสั่งซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจ
ปฏิเสธคําสั่งซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั่งดังกล่าว
อาจเข้ าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรื อการก่อการร้ าย หรื อเข้ าข่ายบุคคลที่บริ ษัทประกันชีวิต
สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
20.6.3 การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
(1) ผู้ถือหน่ วยลงทุน ภายใต้ กรมธรรม์ ประกันชีวิต ควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืน หน่วยลงทุนของ
กองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิต ทังนี
้ ้ บริ ษัทประกัน
ชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขันตํ
้ ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและ
เวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่ มเติม ตามที่ระบุไว้ ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรื อเอกสารประกอบการขายที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับจากบริ ษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้ องอยู่ภายใต้ กรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในโครงการและคําสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษทั ประกันชีวิตได้ ส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษัท
จัดการแล้ ว โดยบริ ษัทประกันชีวิตอาจต้ องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจนครบถ้ วนก่อนส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ
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ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ แบบฟอร์ มของ
บริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขันตํ
้ ่าและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในแบบฟอร์ มหรื อกรมธรรม์
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ตัวแทนของผู้ถือกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (หมายถึง บริ ษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน) ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการได้ รับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจากบริ ษัท
ประกันชีวิต ซึ่งเป็ นวันที่คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนมีผล โดยบริษัทประกันชีวิตมีหน้ าที่ต้องชําระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือกรมธรรม์ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่คําสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุ น มี ผ ล ซึ่งวิธี ก ารรั บ ค่ า ขายคื น หน่ วยลงทุน เป็ น ไปตามวิธี ที่ บ ริ ษั ท ประกัน ชี วิต กํ า หนดไว้ ใน
กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ควบหน่ ว ยลงทุ น ทั ง้ นี ้ เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามข้ อกํ า หนดของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริ ษัทประกันชีวิตจะส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจําทุกเดือนเพื่อนําค่าขายคืน
หน่ ว ยลงทุ น มาชํ า ระค่ า การประกัน ภัย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น การ ค่ า ธรรมเนี ย มการบริ ห าร
กรมธรรม์หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่กําหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขาย
คืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขันตํ
้ ่าที่กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้ จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็ นรายปี
ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้ จ่าย
ล่าสุดได้ ทางโทรศัพท์หรื อช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการ
ขายที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับจากบริษัทประกันชีวิต
20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
บริ ษั ทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามข้ อ 20.6.2 และการขายคืนหน่วย
ลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามข้ อ 20.6.3 ภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วันทํา
การนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกใบ
หน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
20.6.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน
ผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขันตํ
้ ่า จํานวนเงินคงเหลือขันตํ
้ ่า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ โดย
ส่งคําสัง่ ตามแบบฟอร์ มที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใต้
กรมธรรม์ ป ระกัน ชีวิตควบหน่วยลงทุน ระหว่างกองทุนรวมภายใต้ กรมธรรม์ ประกันชีวิตตามที่บ ริ ษั ท
ประกันชีวิตกําหนดไว้ เท่านันโดยต้
้
องเป็ นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริ ษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุน เปิ ด หนึ่ง (กองทุนเปิ ด ต้ น ทาง) เพื่ อซื อ้ หน่ วยลงทุน ของกองทุน เปิ ด อีก กองหนึ่ ง (กองทุน เปิ ด
ปลายทาง) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการ
ขายกรมธรรม์ โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้ นทาง
ซึ่งได้ หักค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด
ปลายทาง หรื อดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ เกิดรายการดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ การดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ ดงั นี ้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิ ดปลายทาง
กองหนึ่ง หรื อหลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
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(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจําตามคําสั่งที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
ระบุให้ มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้ นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีก
กองหนึ่ง หรื อหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางกองหนึ่งหรื อหลายกอง
ไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรื อหลายกองทุนโดยอัตโนมัติทุกรอบสามเดือนของกรมธรรม์ให้ มี
สัดส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์
ทังนี
้ ้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ างต้ น อาจเปลี่ยนแปลงขึ ้นอยู่กับบริ ษัทประกัน
ชีวิต ซึง่ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ
บริ ษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว และ/หรื อถาวรในกรณีที่
บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรื อมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกรณีที่ยกเลิก
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในกรมธรรม์
ราคาขายและราคารับซื ้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะใช้ ราคาดังต่อไปนี ้เป็ นหลักเกณฑ์ในการคํานวณ
(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง การกําหนดราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ ้น
วันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหักด้ วยค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ ้นวัน
ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ส่งคําสั่งซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง และบริ ษัท
ประกันชีวิตได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง บวกด้ วยค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
ทัง้ นี ้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ ในการคํานวณราคาขายและราคารับซือ้ คืนในการสับเปลี่ยนการถื อ
หน่วยลงทุนข้ างต้ นจะต้ องเป็ นราคาที่ได้ รับการรับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ ในแต่ละรูปแบบของการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน วันที่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนซึง่ เป็ นวันที่กําหนดราคา
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน จะหมายถึงวันดังต่อไปนี ้
กรณี การสับเปลี่ยนกองทุน วันที่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วัน ที่บริ ษัท ประกัน ชีวิต ได้ รับคํ าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องครบถ้ วนจากผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเวลาทําการที่บริ ษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้
กรณีการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ วันที่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการถัดจากวันที่บริ ษัท
ประกันชีวิตได้ รับคําสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องครบถ้ วนจากผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเวลาทําการที่
บริ ษัทประกันชีวิตกําหนด สําหรับการทํารายการในครัง้ แรก และในวันทําการถัดจากวันครบรอบการ
สับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติสําหรับการทํารายการในครัง้ ต่อๆ ไป
กรณีการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ วันที่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการถัดจากวันครบรอบ
ทุกสามเดือนของกรมธรรม์
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทําการ
ตามที่บริ ษัทประกันชีวิตกําหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ มให้ ชดั เจน พร้ อมระบุจํานวนหน่วย
ลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน ทังนี
้ ้ บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุในแบบฟอร์ มหรื อกรมธรรม์ หรื อในกรณีที่จํานวนเงินที่
ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอขันตํ
้ ่าที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการนําไปซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดปลายทาง โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคําสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที โดย
ไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
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ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือ
หน่วยลงทุนนันได้
้ เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
บริ ษั ทประกัน ชีวิตจะเป็ นผู้จัดส่งใบยืน ยัน การทํ ารายการสับ เปลี่ย นหน่วยลงทุนให้ ผ้ ูถื อหน่ วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับแต่วนั ที่ได้ ดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสัง่
ครัง้ แรกหรื อสรุ ปส่งเป็ นรายงานรายปี แล้ วแต่กรณี ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์ สอบถาม
สถานการณ์ลงทุนได้ ทางโทรศัพท์ตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
20.6.6 วันและเวลาในการขาย รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อ ขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทประกันชีวิตได้ ทกุ วันและเวลา
ทําการที่บริ ษัทประกันชีวิตกําหนด ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้ แก่ การ
ซื ้อหน่วยลงทุน (การชําระเบี ้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชี
กรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้ โดยส่งคําสั่งตาม
แบบฟอร์ มและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
20.6.7 การจัดส่งเอกสารให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน:
(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจําปี หรื อเอกสารอื่นใดที่
บริษัทจัดการจัดส่งให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัท
ประกันชีวิตจะดําเนินการจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ต่อไป
(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการเงินดังกล่าวได้ ทางโทรศัพท์ หรื อช่องทางอื่นที่บริ ษัทประกันชีวิต
กําหนด หรื อร้ องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัท
ประกันชีวิตกําหนด
20.6.8 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนปกติที่ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เพียงอย่างเดียว ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัท
ประกันชีวิตกําหนด ดังนี ้
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่
ว่ากรณีใดทังสิ
้ ้น
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็ น
หลักประกัน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้ รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกัน
ชีวิตจะเป็ นผู้ดําเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริ ษัท
ประกันชีวิตจะทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการรวบรวมและนําส่งคําสั่งซื ้อและขายหน่วยลงทุนไปยัง
บริ ษั ท จัด การในนามของบริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต โดยไม่ เปิ ดเผยชื่ อ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
(Omnibus Account) เช่น การได้ รับข้ อ มูลกองทุน อาจมีค วามล่าช้ ากว่าได้ รับ จากบริ ษั ท จัดการ
โดยตรง เป็ นต้ น
5. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี ้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
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6. สิทธิในการขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต
7. สิทธิในการได้ รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนัน้
8. สิทธิในการรับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทประกันชีวิต รวมทัง้ ชื่อ ที่อยู่
และเลขประจําตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
9. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยลงทุนที่ได้ รับคําแนะนําเพื่อซื ้อ
หน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วย
ลงทุน
10. สิทธิในการได้ รับข้ อเท็จจริ งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรื อต่อ การตัดสิ นใจในการลงทุน เช่น การขายหน่ วยลงทุนของกองทุน รวมที่ อยู่ในขัน้ ตอนการ
ดําเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรื อการรวมกองทุนรวม เป็ นต้ น
11. สิ ท ธิ ในการได้ รั บ ทราบข้ อ มูล เกี่ ย วกั บ ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ
ผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชีวิตอาจได้ รับจากการซือ้ กรมธรรม์
รวมทังการซื
้
้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
20.6.9 ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน:
•

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย (FRONT-END FEE):
-ไม่ม-ี

•

ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE):
-ไม่ม-ี

ทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนหรื อตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
20.7 ข้ อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้ สถาบัน
การเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูล
เกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษีให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่ รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล
สัญชาติอเมริกัน ผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึง่ เปิ ดหรื อมีไว้
กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้ ังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที่มี
ข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าว
ว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัท จัดการถื อว่าเป็ น FFI ตามบทนิย ามของ FATCA ซึ่งถูกกํ าหนดให้ ต้องเข้ าผูก พัน ตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กําหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อ
หาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกําหนดให้ ลูกค้ าบางประเภทต้ อง
จัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้ อ กํ า หนดของ FATCA หากกองทุ น รวมใดไม่ เข้ า ผู ก พั น ตนเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามหลัก เกณฑ์ ข อง FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้ รับ
ผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ

57

(1) ต้ องถูกหักเงิน ในอัตรา 30 % ของเงิน ที่กองทุน รวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์ หรื อเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตั ้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่ อาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งจะเริ่ มต้ นตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กําหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้ าร่วมผูกพันตน
ตามข้ อ กํ า หนดของ FATCA (ซึ่ ง รวมถึ ง ธนาคารและสถาบัน การเงิ น ในประเทศไทย ผู้ รับ ฝากทรั พ ย์ สิ น
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้ กับ
กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน
และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่วมผูกพันตามข้ อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ
หรื อระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึ่งอาจ
ทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดําเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงอาจทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถื อ หน่ วยลงทุน โดยรวม บริ ษั ท จัด การและกองทุน รวม (โดยบริ ษั ท จัด การ) จึ งเข้ า ผูก พัน ตนเพื่ อ ปฏิ บัติ ต าม
หลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถ
ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริษัทจัดการและ
กองทุนรวม (ซึ่งรวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกําหนด) ให้ คํายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้ อมูล (เช่น
ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น) ที่มีอยู่ในบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริษัทจัดการ
ให้ กบั หน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนําส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ทราบความ
เกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กันหรื อการให้ ข้อมูลตาม
หัวข้ อที่กําหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรื อการแจ้ งปรับปรุงข้ อมูล
เมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้ าร่ วมใน FATCA หรื อ
กฎหมายต่ างประเทศที่ เกี่ ยวข้ อง (ในกรณี ที่ เป็ นลูกค้ าสถาบัน การเงิน ) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และ
ข้ อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อ
ผู้ถือ หน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับ ประโยชน์ เพิ่ ม ขึน้ หากมี การดําเนิ น การที่ส อดคล้ องกับ กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่
บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตาม
ความจําเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่บริ ษัทจัดการ
แจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้ ดําเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคําสัง่ ซื ้อ / สับเปลี่ยน / โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
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(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผล และ/หรื อเงินที่ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนรายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้
ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทําให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการ
กระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทําให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าว
แล้ วข้ างต้ น ซึ่งในทางปฏิบัติบริ ษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกําหนด) เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวน
สิทธิไว้ ข้างต้ น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดําเนินการตามข้ อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจนําส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็ นต้ องร้ อง
ขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่ สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกําหนด :
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกําหนด บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามกรณีต่าง ๆ
ดังนี ้
(1.1) กรณีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตั ิงานได้
1. ไม่ให้ บริการแก่ลกู ค้ ารายใหม่
2. ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ยงั มิได้ มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
(1.2) กรณีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจหรื อเงินกองทุนขันต้
้ น หรื อไม่สามารถกลับมา
ดํารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตั ิงานได้ ตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนหรื อแนวทาง
หรื อระยะเวลาที่ได้ รับการผ่อนผัน
1. ระงับการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลับมาดํารงเงินกองทุนได้ และได้ รับอนุญ าตจากสํานักงาน ก.ล.ต.ให้
สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ
2.ไม่ให้ บริการแก่ลกู ค้ ารายใหม่ รวมทังไม่
้ เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมผ่านทุกช่องทางการซื ้อขาย
3. เปลี่ยนให้ บริษัทจัดการรายอื่นเข้ าจัดการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ร้ ูหรื อควรรู้ว่าไม่สามารถดํารง
เงินกองทุนได้ ทัง้ นี ้ หากมีเหตุจําเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการอาจขอให้ สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
และต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อน และในกรณีที่มีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้นจากการ
เปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการรายเดิมจะทํา
หน้ าที่บริ หารจัดการกองทุนรวม ต่อไปเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์เพื่อไม่ให้ กองทุนเสียหาย ทังนี
้ ้ ในช่วงที่มีการ
ดําเนนการเพื่อเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการรายใหม่เข้ าบริหารแทน บริษัทจัดการรายเดิมอาจจะไม่ขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนได้ สงู สุดไม่เกิน 3 วันทําการ
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการ
กองทุนรวมสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่
วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริหารจัดการกองทุนรวม เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมที่มีกําหนดระยะเวลาการรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน (interval fund) ซึ่งมิได้ มีช่วงเวลารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ให้ บริ ษัทจัดการ
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กองทุนรวมรายอื่นนันรั
้ บซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมสําหรับการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงที่จะมีการรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนในครัง้ ถัดไป ทังนี
้ ้ เฉพาะการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกเท่านัน้
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษั ท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ ที่ออกโดยอาศัย
อํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่ข้อกําหนดในโครงการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ ในกฎหมาย ประกาศ กฎ
หรื อคําสัง่ ดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสัง่ นัน้ ให้ ถือว่า
บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามโครงการแล้ ว
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ การลงนามใน
ข้ อผูกพันของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตั ้งโดยชอบ ให้ ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
การที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซือ้ หรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจั ด การกองทุ น รวมที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากสํ า นั ก งาน หรื อ ผ่ า นการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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ข้ อผูกพัน
ระหว่ าง

ผู้ถือหน่ วยลงทุน
“กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่ า แวลู เอฟไอเอฟ”
(MS-CHINA VALUE)
กับ
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1. บริษัทจัดการ:
ชื่อ

:

บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู่

:

1788 ชัน้ 18 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. (66)2844-0123 โทรสาร (66) 2056-9747
เว็บไซต์ : www.manulife-asset.co.th

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
1.

สิทธิของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการมีสิทธิดังนี ้ ทัง้ นี ้ ต้ องเป็ นไปตามและไม่ขัดต่อ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ประกาศสํ า นัก งานคณะกรรมการกํ ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน และหนังสือซักซ้ อมความเข้ าใจ ทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบัน
และที่แก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต (กฎหมาย ก.ล.ต.)
1.1 ได้ รับค่าตอบแทนในการจัดการโครงการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายหรื อเงินตอบแทนอื่นใดตามที่ระบุไว้ ใน
โครงการ
1.2 มอบหมายการจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุน การปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุน (back office) และงานอื่น
ใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. อนุญาตให้ บริษัทจัดการมอบหมายให้ บคุ คลอื่นกระทําการแทนได้
1.3 แต่งตั ้งบุคคลใดๆ เพื่อมาปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่กองทุน เช่น ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ติดต่อ
กับผู้ลงทุน ที่ปรึ กษาการลงทุน ที่ปรึ กษากองทุน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้ บริ การด้ านข้ อมูล ข่าวสาร (Information
Service Provider / Technical Advisor) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
1.4 รับชําระหนีเ้ พื่อกองทุนด้ วยทรัพย์ สิ นอื่นแทนการชําระหนีด้ ้ วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ ตามที่ ระบุไว้ ใน
โครงการ
1.5 ชําระค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
1.6 จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระงับ หรื อหยุดการสัง่ ซื ้อ-ขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อเลื่อนกําหนดการ
ชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
1.7 กระทํานิ ติก รรมหรื อสัญ ญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริ ษั ทจัดการมี อํานาจกระทํ าได้ ภายในขอบเขตที่
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
1.8 สิทธิที่จะละเว้ นไม่ปฏิบัติตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้จัดการกองทุนมีเหตุอัน
สมควรเชื่อได้ ว่ามติดงั กล่าว ไม่เป็ นไปตาม ขัด หรื อฝ่ าฝื นกฎหมาย ก.ล.ต.
1.9 ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใต้ ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

2.

หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการมีหน้ าที่และความรับผิดชอบดังนี ้ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตามและไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
2.1 การจัดตั ้งเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม จดทะเบียนกองทุน และการเลิกกองทุน
2.1.1 ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึง่ เป็ นเงินได้ จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน
2.1.2 ดําเนินการขอเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนหรื อขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการของกองทุน
รวม ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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2.1.3 แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว ยกเว้ นการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียน/การเพิ่มเงินทุน
โครงการและการแก้ ไขเพิ่มเติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นให้ แก่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมนัน้
2.1.4 เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการตามที่ระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ
ข้ อ 19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการ
จัดการ
2.1.5 ดําเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ “การเลิกกองทุนรวม”
2.1.6 จัดให้ มีการชําระบัญชีตามหัวข้ อ “การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน”
2.2 การบริหารกองทุน
2.2.1 จัดการลงทุนโดยใช้ ความสามารถเพื่อพิทกั ษ์ ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคํานึงและ
รักษาผลประโยชน์ สูงสุดให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน และตัง้ อยู่บนหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริ ตและความ
รอบคอบระมัดระวัง
2.2.2 จัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการที่ได้ รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด
2.2.3 แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษทั จัดการ รวมทังจั
้ ดให้ ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์ที่
ได้ จากการนําทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดงั กล่าวของกองทุนฝาก
ไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
2.2.4 จัดให้ ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์ที่ได้ จากการนําทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน
2.2.5 สัง่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนชําระและรับชําระ
ราคาค่าหลักทรัพย์
2.2.6 จัดให้ มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินตอบแทนอื่นใด ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การจั ด การของกองทุ น ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นหั ว ข้ อ “ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เรี ย กเก็ บ จาก
ผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
2.2.7 เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการหรื อบริ ษัทที่กองทุนถือหลักทรัพย์ อยู่ในเรื่ องที่อาจ
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม เพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุน
2.2.8 ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดําเนินการฟ้องร้ อง บังคับคดี หรื อกระทําการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับ
กฎหมาย เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม
2.2.9 ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้ องและดําเนินคดี หรื อดําเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ ที่
กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ เพื่อให้ ได้ รับการชําระหนี ้หรื อได้ มาซึง่ สิทธิในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่กองทุนพึง
จะได้ จากการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์ดงั กล่าว
2.2.10 พิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ “นโยบายการ
จ่ายเงินปั นผล” ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ (ถ้ ามี)
2.2.11 ขอความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ในการดําเนินการตามข้ อ “การรับชําระหนี ้เพื่อกองทุนรวมด้ วย
ทรัพย์สินอื่น”
2.2.12 จัดให้ มีการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนอย่างสมํ่าเสมอและเปิ ดเผยผลการดําเนินงานตลอดจน
ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวกับความเป็ นไปของกองทุนนันในแต่
้
ละช่วงเวลา
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2.3 การจัดทําบัญชี การรายงาน และการเปิ ดเผยข้ อมูล
2.3.1 จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้ วยการ
บัญชี และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
2.3.2 จัดทํารายงานทุกรอบปี บัญชี และรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บัญชี เพื่อแสดงข้ อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวมตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าว
ให้ แก่ ผ้ ูถือ หน่ วยลงทุน ที่ มี ชื่ ออยู่ในทะเบี ย นผู้ถือ หน่ วยลงทุน และสํ านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 3 เดือนนับแต่ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญ ชี และภายใน 2 เดือนนับ แต่วันสิน้ รอบระยะเวลา 6
เดือนตามลําดับ
การส่งรายงานให้ แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดการจะจัดส่งผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สํานักงานจัดไว้
การส่งรายงานให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดการจะดําเนินการอย่างน้ อยด้ วยวิธีการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์หรื อสื่อบันทึกข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่ รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษั ทจัดการกองทุนรวม โดยมีการแจ้ งช่องทางการ
เข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบด้ วย ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนแจ้ งความ
ประสงค์ให้ จดั ส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธีการตามวรรคสาม (1) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตาม
วิธีการดังกล่าวด้ วย
ความในวรรคหนึ่งมิให้ นํามาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมที่ต้องเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมีเหตุตามที่กําหนด
ไว้ ในข้ อ 22. โดยเหตุดงั กล่าวได้ เกิดขึ ้นก่อนหรื อในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรื อจัดส่งรายงานดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ จดั ทําและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปี บญ
ั ชีแล้ ว บริษัทจัดการจะได้ รับ
ยกเว้ นไม่ต้องจัดทําและส่งรายงานดังกล่าวของรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับรอบปี บญ
ั ชีนนั ้
2.3.3 จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็ นรายวันและส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทําการนัน้
2.3.4 จัดทํารายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็ นรายวันและส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ทุกวันทําการนัน้
2.3.5 คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
2.3.6 แจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น ณ วันทําการ
สุดท้ ายของทุกเดือนแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันทีย่ ี่สิบของเดือนถัดไป
2.3.7 ชี ้แจงและดําเนินการให้ ผ้ ูสนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ชี ้แจงข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
หรื อ ผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณี ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ หรื อมีเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบต่อ
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรื อต่อการเปลี่ยนแปลงในราคา
ของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนยั สําคัญ
2.3.8 จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นที่มี
มูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิได้ เกิดจากการลงทุนหรื อ
ได้ ห ลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น มาเพิ่ ม เติ ม พร้ อมทัง้ วัน ที่ ห ลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น มี มูล ค่ า เกิ น
อัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ทราบภายใน 3 วันทํ าการ
นับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันที่หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนด พร้ อม
ทังจั
้ ดทําสําเนาไว้ ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
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2.3.9 จัดทําหนังสือชี ้ชวนใหม่ทกุ รอบปี บญ
ั ชี เพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ ้นปี บญ
ั ชี และจัดส่งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันสิ ้นปี บญ
ั ชี รวมทังจั
้ ดส่งหนังสือชี ้
ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญพร้ อมกับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่ผ้ สู นใจลงทุน และจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวน
ส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ที่ทําการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ ในการแจกจ่ายแก่ผ้ ูสนใจลงทุนได้ ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วย
ลงทุน
2.3.10 ประกาศข้ อมูล รายงาน รายละเอียด การดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
2.4 การขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน
2.4.1 จัด ให้ มี เอกสารที่ เกี่ ย วข้ องกับ การซื อ้ ขายหน่ วยลงทุน ซึ่งมี ลัก ษณะเป็ น ไปตามที่ ก ฎหมาย ก.ล.ต.
กําหนด รวมทังจั
้ ดให้ มีการแจกจ่ายข้ อมูลที่เป็ นสาระสําคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้ แก่ผ้ ู
ลงทุนอย่างเพียงพอ และจัดเตรี ยมข้ อมูลที่เป็ นรายละเอียดของโครงการไว้ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนตรวจดูหรื อร้ อง
ขอได้
2.4.2 ดําเนินการในการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
2.4.3 รับคําสั่งซื ้อหรื อคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทัง้ หมดที่มี
คําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ยกเว้ นกรณีการสงวนสิทธิในการ
จัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั่งซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว หรื อการปฏิเสธการสั่งซื ้อหน่วย
ลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการข้ อ 6. “การเสนอขายภายหลังการเสนอขาย
ครัง้ แรก” และข้ อ 11 “การไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ” หรื อข้ อ 12
“การหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน”
2.4.4 จัดให้ มีและเก็บรักษาไว้ ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นเป็ นนาย
ทะเบียน จะเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการของนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
2.4.5 เปิ ดบัญชีกองทุนและจัดให้ มีเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
2.4.6 ขอความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดําเนินการตามข้ อ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน” หรื อข้ อ “การชําระค่ารับซื ้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ด้ วยหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”
2.4.7 ดําเนินการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วหรื อยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในวันทํา
การถัดจากวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน
2.5 การแต่งตั ้งบุคคลอื่น
2.5.1 จัดให้ มีผ้ ูดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณ สมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรื่ องคุณ สมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ของ
กองทุน และแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่กําหนด
ในข้ อ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์” ทัง้ นี ้ โดยได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน
2.5.2 แต่งตั ้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
2.5.3 จัด ให้ มี ผ้ ูส อบบัญ ชี ซึ่งมี คุณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะต้ องห้ าม โดยถื อ ตามข้ อ กํ าหนดแห่ งประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วย การให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์และ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
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2.5.4 แต่ ง ตั ง้ ผู้ ชํ า ระบั ญ ชี ข องกองทุ น เมื่ อ ยุ ติ ห รื อ เลิ ก กองทุ น ทั ง้ นี โ้ ดยความเห็ น ชอบของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
2.5.5 แต่ ง ตั ง้ ผู้ สนั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุ น ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
2.5.6 แจ้ งให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้ อจํากัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ ในโครงการและข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ (ถ้ ามี) ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุนโดยฝ่ าฝื นข้ อจํากัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ ในโครงการและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนการลงทะเบียน
การโอนหน่วยลงทุนนันโดยไม่
้
ชกั ช้ า
2.5.7 แจ้ งหรื อขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการแต่งตั ้งหรื อเปลี่ยนแปลง
บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนรวม
2.6 การดําเนินการอื่นๆ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ เป็ นไปตามโครงการและข้ อกําหนดของกฎหมาย ก.ล.ต.
2.6.1 ปฏิบตั ิการอื่นๆ เพื่อให้ ถึงซึง่ วัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
2.6.2 ปฏิบัติตามหน้ าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายละเอียดโครงการ กําหนดให้ เป็ นหน้ าที่
ของบริษัทจัดการ ทังในปั
้ จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามข้ อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกําหนดในข้ อ
ผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสัง่ ดังกล่าว หากบริ ษัท
จัดการกองทุนได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสัง่ นัน้ ให้ ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ ปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามข้ อผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั่งของสํานักงาน หรื อโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องดําเนินการตามที่จําเป็ นเพื่อให้ บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้ าทําหน้ าที่ต่อไปได้ ซึง่ รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมราย
ใหม่
2.

ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ

:

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

:

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

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ได้ รับค่าตอบแทนจากการทําหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราที่กําหนดในโครงการ
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้ รับจากการจัดตั ้งและดําเนินงานของ
กองทุน เช่น เงินซื ้อหน่วยลงทุน และดอกเบี ้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้ จากการจําหน่ายหรื อเวนคืนหลักทรัพย์และเงิน
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
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อื่นใดของกองทุนและนําเข้ าไว้ ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรื อบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสัง่ ของบริษัท
จัดการ
(3) จัดให้ มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึง่ เป็ นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับ
ชําระหรื อชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยตรงหรื อผ่านผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ทัง้ นี ้ให้ เป็ นไปตาม
คําสัง่ ของบริษทั จัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสัง่ ของบริษัทจัดการ
(5) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็ นธรรมในกรณี
ที่วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้ มลู ค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ ในขณะคํานวณมูลค่า
หรื อกรณีที่เป็ นทรัพย์สนิ อื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินเฉลี่ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที่คงเหลืออยู่เมื่อเลิกกองทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้ าตามสมควร
(7) ดําเนินการซื ้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามคําสัง่ ของบริษัทจัดการ
(8) ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการขออนุญ าตนําเงินตราเข้ าออกนอกประเทศตามคําสั่งของบริ ษัทจัดการ โดย
จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับว่าด้ วยการปริวรรตเงินตรา
(9) นําส่งภาษีที่เกี่ยวข้ องเนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ ามี)
(10) ทําหน้ าที่ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดงั ต่อไปนี ้
(10.1) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ ้น
(10.2) ดูแ ลและตรวจสอบให้ ผ้ ูชํ าระบัญ ชี ปฏิ บัติ ต ามมาตรา 130 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ หลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ในกรณี ที่ ผ้ ู ชํ า ระบัญ ชี ก ระทํ า การหรื อ งดเว้ น กระทํ า การตามมาตรา 130 แห่ ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า
(10.3) จ่ายเงินส่วนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหนี ้ทังหมดของกองทุ
้
นแล้ วคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามส่วน
ของหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทังนี
้ ้ หน้ าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ ้นสุดลงเมื่อผู้ชําระบัญชีได้ ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) รับรองความถูกต้ องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ คํานวณไว้ เมื่อเห็นว่าคํานวณถูกต้ องแล้ ว ผู้ดูแลผลประโยชน์
จะต้ องร่ วมรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่ ว ยลงทุ น ราคาขายหน่ ว ยลงทุ น และราคารั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ บ ริ ษั ท จัด การได้ คํ า นวณไว้ แ ละผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว
(12) แจ้ งและรายงานให้ บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้ าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ้ย การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ รับข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(13) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี ้ และส่งแก่บริษัทจัดการ
(13.1) รายงานเป็ น ลายลักษณ์ อัก ษรถึ งผลในการดํ า เนิ น การตามคํ าสั่งของบริ ษั ท จัดการเกี่ ย วกับ การรั บ และ
จําหน่ายหลักทรัพย์ ดอกเบี ้ย และอื่นๆ
(13.2) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้
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(13.3) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(13.4) จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(14) จัดให้ มีผ้ ูรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศหรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ถ้ ามี) สําหรับประเทศที่กองทุน
นําทรัพย์สินไปลงทุน เพื่อทําหน้ าที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้ าที่คดั เลือกและ
ตรวจสอบคุณ สมบัติของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศว่าถูกต้ องตามที่กฎหมายกําหนด มีฐานะมั่งคงและมี
ศัก ยภาพในการดํ า เนิ น การเป็ น ผู้รับ ฝากทรั พ ย์ สิ น ในต่ า งประเทศของกองทุน โดยผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ จ ะต้ อ ง
รับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้รับฝากทรัพย์สินนัน้
(15) ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบัติตามหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนและข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ พระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทงในปั
ั ้ จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
(16) ดูแ ลให้ บ ริ ษั ทจัด การปฏิ บัติ ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญ ญั ติ ห ลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าว
โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิตามให้ แจ้ งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทําการหรื อ
งดเว้ นกระทําการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะ
ทํารายงานเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
(17) ผู้ดูแลผลประโยชน์ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่พระราชบัญญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ โดยเคร่งครัด
(18) แจ้ งและรายงานให้ บริษัทจัดการทราบเป็ นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้ องปิ ดโอน หรื อกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิ ดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้ าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ้ยและอื่นๆ
(19) แจ้ งและรายงานให้ บริ ษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้ าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับเงินปั นผล
และดอกเบี ้ย การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน
เปิ ด โดยทันทีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ รับข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(20) ดําเนินการฟ้องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบัติตามหน้ าที่ของตนหรื อฟ้องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทนความ
เสี ยหายจากบริ ษั ทจัดการ ทัง้ นี ้ เพื่ อ ประโยชน์ ของผู้ถื อหน่ วยลงทุน ทัง้ ปวง หรื อ เมื่ อได้ รับ คําสั่งจากสํานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายในการฟ้องร้ องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้ เรี ยกร้ อง
จากทรัพย์สินของกองทุน
(21) ให้ ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่
ได้ มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรื อราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(22) แจ้ งการเลื่อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผลและ
หลักฐานการให้ ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ส่งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัทจัดการ
(23) ให้ ความเห็นชอบบริ ษัทจัดการในการรับชําระหนีด้ ้ วยทรัพย์สินอื่นแทนการชําระหนีต้ ามตราสารแห่งหนีต้ ามวิธีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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(24) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี
บั ญ ชี ห รื อ รอบปี ปฏิ ทิ น และรายงานทุ ก รอบปี บั ญ ชี ข องกองทุ น เพื่ อ แจ้ ง แก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับตั ้งแต่วันถัดจากวันสิ ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือน
นับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันสิ ้นปี บญ
ั ชีของกองทุน
(25) ให้ ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดตามราคาที่เป็ นธรรม ใน
กรณี ที่วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้ มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ ในขณะคํานวณ
มูลค่า หรื อกรณีที่เป็ นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) รับรองความถูกต้ องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตาม
จํานวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเข้ าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในแต่ละวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ ของบริษัทจัดการ
(27) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการแก่ผ้ ูขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ
ชําระผลประโยชน์หรื อทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนตามคําสัง่ ของบริษัทจัดการ
(28) รับเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษทั จัดการเพื่อเข้ าบัญชีของกองทุน
(29) ปฏิ บัติ หน้ าที่ อื่นๆ ที่กํ าหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ต ามกฎหมายที่เกี่ ยวกับ หลักทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
ในกรณีที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้ อหนึ่งข้ อใดด้ วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่
กองทุนรวมและ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่กองทุนรวม และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยสิ ้นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ พิสจู น์แล้ วว่าเป็ นความผิดของผู้ดแู ลผลประโยชน์ คู่สญ
ั ญาตกลงเก็บรักษาข้ อมูลที่
ได้ ล่วงรู้มาเป็ นความลับและจะไม่เปิ ดเผยให้ บุคคลใด ๆ ทราบ เว้ นแต่จะเป็ นการเปิ ดเผยโดยอํานาจกฎหมาย หรื อโดย
ความยินยอมของคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อการไม่
กระทําการตามหน้ าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องและ
ทํางานให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้ าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้ าที่ดําเนินการตามที่จําเป็ น
เพื่อให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อใน
หนังสือเพื่อรับรองความถูกต้ องและครบถ้ วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์
ในกรณี ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้ นกระทําการ หรื อละเลยไม่ปฏิบัติหน้ าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้ สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้ องบังคับคดีกบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่วา่ การกระทํา
นันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนในการทํา
หน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อเป็ นการดําเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ก่อนอย่างเพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน
ในกรณีที่การดําเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ ผ้ ดู ูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที่จําเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
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เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและการแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนจะกระทําได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี ้
(1) เมื่ อ บริ ษั ท จัด การหรื อ ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง มี ค วามประสงค์ จ ะบอกเลิ ก สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
หรื อบริ ษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรื อมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรื อประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกรณีอื่น
ใดอันจะมีผ ลให้ บ ริ ษั ทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้ องกับ
ประกาศ คํ าสั่ง ระเบี ย บ และข้ อ บังคับ ดังกล่ าว ทัง้ นี ้ เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงดังกล่ าวมี ผ ลให้ เป็ น การเพิ่ ม
ภาระหน้ าที่แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ดงั กล่าวต่อไป ผู้ดแู ลผลประโยชน์มี
สิทธิ บอกเลิกสัญ ญาแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์
อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น เรี ยกร้ องให้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์มีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้ วยคุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์แก้ ไขคุณสมบัติให้ ถูกต้ องภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการรู้หรื อรับทราบเหตุดังกล่าว และแจ้ ง
การแก้ ไขดังกล่าวให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่แก้ ไขเสร็จสิ ้น
ในกรณีที่ผ้ ูดแู ลผลประโยชน์มิได้ แก้ ไขคุณสมบัติให้ ถูกต้ องภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดการจะขอ
อนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ครบกําหนดเวลา
ดังกล่าว และเมื่อได้ รับอนุญาตแล้ ว บริษัทจัดการจะแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
(6) ในกรณีที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์นําข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรื อข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องไปเปิ ดเผย หรื อใช้
ในทางที่ก่อหรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรื อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ เอง บริ ษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ ผ้ ูดแู ลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้ าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
อนึ่ง ถ้ าการเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ ้นสุดลง ให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์จดั การโอนหรื อส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทังหมดของกองทุ
้
นให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่ หรื อตามคําสัง่ ของบริษัทจัดการหรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื่นใดที่จําเป็ น เพื่อให้ การโอนหรื อส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทัง้ หมดเป็ นไปโดย
เรี ยบร้ อยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทํางานได้ อย่างต่อเนื่อง
ในกรณี ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ก ระทํ าการอัน เป็ นการขัด แย้ งกับ ประโยชน์ ข องกองทุน รวมหรื อ ผู้ถื อ หน่ วยลงทุน ที่ ไม่ เข้ า
ข้ อยกเว้ นให้ กระทําได้ หากเป็ นกรณี ที่มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ ไขให้ หมดไป ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้
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สถานที่เก็บรักษาทรัพย์ สินกองทุนรวม :
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. (66) 2296-2625, (66) 2296-3582
และ/หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กําหนด และ/หรื อศูนย์รับฝาก
ต่างประเทศ หรื อผู้รับฝากทรัพย์สินที่ดแู ลผลประโยชน์แต่งตั ้งเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ
3.

ผู้ สอบบั ญ ชี :
ชื่อ

:

ที่อยู่ :

นางสาวสมใจ คุณปสุต หรื อ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้ าง หรื อ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. (02) 2264-9090 โทรสาร (02) 264-0789-90

หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและข้ อตกลงในการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีระหว่างบริษัทจัดการและผู้สอบ
บัญชี
4.

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน:
ชื่อ

:

ที่อยู่ :
5.

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

ผู้จัดจําหน่ าย :
- ไม่มี -

6.

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน:
จะระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
เว้ นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบหรื อประกาศกําหนดเป็ นอย่างอื่น
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนมีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี ้
(1)

ได้ รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากบริ ษัทจัดการ
หรื อกองทุน (ถ้ ามี) ตามที่ระบุในสัญญาแต่งตั ้งผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

(2)

บอกเลิกสัญ ญาการเป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามข้ อกํ าหนด และเงื่อนไขที่กําหนดใน
สัญญาแต่งตั ้งผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

(3)

จัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ประจํา ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อหน่วยลงทุน
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(4)

จัดส่งหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรื อเอกสารการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จําหน่ายให้ กับผู้ซื ้อ
หน่วยลงทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(5)

แจกจ่ายหรื อรับเอกสารเกี่ยวกับการขอใช้ บริการกองทุนเปิ ดและการสัง่ ซื ้อหรื อการขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ซื ้อหรื อ
ขายคืนหน่วยลงทุน

(6)

รับชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรื อชําระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน

(7)

ยืนยันการซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน

(8)

กรณี ที่ผ้ ูสนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ บริ การเป็ นนายหน้ าซือ้ ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผย
รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
(8.1) ไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(8.2) ดําเนินการตรวจสอบและแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบ หากมีกรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวน
ดังกล่าว เพื่อให้ บริษัทจัดการใช้ ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการเปิ ดเผยตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อจํากัด
ในการใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งที่ กํ า หนดไว้ ในประกาศสํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(9)

ส่งมอบหรื อรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้
ถือหน่วยลงทุน (omnibus account)

(10) ชี ้แจงข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ หรื อมีเหตุการณ์ที่
มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรื อต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนยั สําคัญ
(11) ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับวิธีการโฆษณาเพื่อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด
(12) ทําการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
7.

ผู้ดูแลสภาพคล่ อง (MARKET MAKER) (เฉพาะกอง ETF):
- ไม่มี -

8.

ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PARTICIPATING DEALER) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ ได้ เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่ อง):
- ไม่มี –

9.

ที่ปรึกษา:
9.1 ที่ปรึกษาการลงทุน :
- ไม่มี สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
ที่ปรึกษาการลงทุนมีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี ้ (ถ้ ามี)
(1) ได้ รับ ค่าธรรมเนี ยมที่ป รึ กษาการลงทุน จากการทํ าหน้ าที่ เป็ นที่ ป รึ ก ษาการลงทุนตามอัต ราที่ กําหนดใน
โครงการ
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(2) ให้ ข้อมูลและคําแนะนําเกี่ ยวกับหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นในต่างประเทศ ที่
กองทุนควรลงทุน
(3) จัดทํารายงานการลงทุนและรายงานเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน โดยส่งให้ บริษัทจัดการ และผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ทราบตามระยะเวลาที่กําหนด โดยส่งข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และโทรสาร และ/หรื อวิธีการอื่น ๆ ที่
เหมาะสม
(4) แจ้ งข้ อมูลและข่าวสารที่สําคัญ ของสภาวะตลาดการเงินต่างประเทศที่สําคัญ และปั จจัยอื่นที่มีผลต่อการ
ลงทุนของกองทุนให้ บริษัทจัดการทราบโดยเร็ว
(5) ให้ ความรู้และคําแนะนําต่าง ๆ แก่บริษัทจัดการสําหรับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การฝึ กอบรมเกี่ยวกับ
หลักการในการวิเคราะห์วจิ ยั หลักทรัพย์ รวมทังเทคนิ
้
คในการบริหารจัดการกองทุน การให้ ความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุนของประเทศสําคัญต่าง ๆ
(6) ที่ปรึกษาการลงทุน พนักงาน ลูกจ้ าง บริ วาร หรื อบุคคลอื่นใดที่ทํางานให้ แก่ที่ปรึกษาการลงทุนจะต้ องไม่ซื ้อ
หรื อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลการตัดสินใจซื ้อขายหลักทรัพย์กอ่ นที่กองทุนรวมจะทําการซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
(7) ที่ ป รึ กษาการลงทุน จะต้ อ งเก็ บ รั ก ษาข้ อ มูล ใด ๆ เกี่ ย วกับ กองทุน รวมและข้ อ มูล อื่น ๆ ที่ ได้ ล่ วงรู้ มาเป็ น
ความลับ และจะไม่เปิ ดเผยให้ บุคคลใด ๆ ทราบ เว้ นแต่จะเป็ นการเปิ ดเผยโดยอํานาจของกฎหมายหรื อโดย
ความยินยอมของบริษัทจัดการเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) ที่ปรึ กษาการลงทุนจะต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ เพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ ายแรงหรื อการไม่กระทําตามหน้ าที่โดยไม่มีเหตุผลอันควรของที่ปรึกษาการลงทุน พนักงาน ลูกจ้ าง บริวาร
หรื อบุคคลอื่นใดที่ทํางานให้ แก่ที่ปรึกษาการลงทุน
(9) ที่ปรึ กษาการลงทุนและตัวแทนที่ป รึ กษาการลงทุนจะไม่กระทําการใด ๆ อันก่อให้ เกิดความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์และจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ในเรื่ องดังกล่าวที่จะมีขึ ้นในภายหลังอย่างเคร่งครัด
(10) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งที่ปรึกษาการลงทุน หรื อนิติกรรมหรื อข้ อตกลงอื่นใดที่มี
วัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อให้ ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่มีอํานาจการตัดสินใจในการจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็ นการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อ
การจัดการด้ านอื่นใดก็ตาม
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตัง้ ที่ปรึ กษาการลงทุนในภายหลังโดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
เพื่อให้ คําแนะนําด้ านการลงทุนต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุนเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยที่
ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวจะต้ องมีคุณสมบัติตามประกาศหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และไม่มีอํานาจควบคุมการ
ดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานักงานทราบเมื่อมีการแต่งตั ้งที่ปรึกษาการ
ลงทุนต่อไป
9.2 ที่ปรึกษากองทุน :
-ไม่ม-ี
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน):
-ไม่มี –
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11. ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (OUTSOURCE):
-ไม่มี 12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง COUNTRY FUND):
-ไม่ม-ี
13. สิทธิหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน:
13.1 สิทธิในการขายคืนหน่ วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนแก่บริ ษัทจัดการ ทัง้ นี ้ ให้ เป็ นไปตามข้ อ 7. “การรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน” ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ
13.2 สิทธิในการรับเงินปั นผล :
-ไม่มี 13.3 สิทธิในการโอนหน่ วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยมีวิธีการโอนหน่วยลงทุน ดังนี ้
(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคําขอโอนหน่วยลงทุนที่สํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ ูรับ
โอนไม่ได้ เป็ นผู้ใช้ บริการกองทุนกับบริ ษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้ องกรอกรายละเอียดในแบบคําขอเปิ ดบัญชี
กองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้ อมคําขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ่งเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้ องแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษัทจัดการยอมรับหรื อกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต และผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภทนิ ติ บุคคลจะต้ องแสดงเอกสารสํ าคัญ ที่แ สดงถึงการทํ านิ ติก รรมในนามของนิ ติ บุค คลนัน้ เช่ น
หนังสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนัน้ ต่อบริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผู้โอนหน่ วยลงทุน จะต้ อ งเสีย ค่าธรรมเนีย มการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่น ายทะเบีย นหน่ วยลงทุน
กําหนด และหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ ว นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะส่งมอบ ใบเสร็ จรับเงินและใบกํากับภาษี พร้ อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ู
โอนและผู้รับโอนไว้ เป็ นหลักฐาน
(ง) ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการโอนหน่วย
ลงทุนของผู้โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก
และจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผ้ โู อนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั ้งแต่วนั
ถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ รับคําขอโอนหน่วยลงทุนพร้ อมเอกสารครบถ้ วนตามที่กําหนด
13.4 ข้ อจํากัดการโอนหน่ วยลงทุน :
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ไม่ อาจโอนหน่ ว ยลงทุน ให้ แก่ ค นสหรั ฐ อเมริ ก า (US Person) ดังนัน้ บริ ษั ท จัด การจะไม่ รั บ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนหากการโอนนันเป็
้ นการโอนหรื อจําหน่ายให้ แก่ US Person
13.5 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ ไขวิธีจัดการ :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะ
กระทําตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการ ข้ อ 19 “การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ”
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(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
หรื อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั
คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนันในส่
้ วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด เว้ นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่ งชนิดหน่วยลงทุนและหน่ วยลงทุน ชนิ ด
ดังกล่าวมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนเพี ยงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตาม
จํานวนที่ถืออยู่
13.6 สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น มี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รับ เงิน คื น หากกองทุน ต้ อ งเลิ ก ไป โดยบริ ษั ท จัด การจะจัด ให้ มี ผ้ ูชํ าระบัญ ชี ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชําระบัญชีโดยจะได้ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุใน
ข้ อ 23. “การชํ า ระบั ญ ชี เมื่ อ เลิ ก กองทุ น ” ในส่ ว นข้ อผู ก พั น ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และบริ ษั ท จั ด การ
กองทุนรวม
13.7 สิทธิประโยชน์ อ่ นื ๆ :
(1) สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การร่ วมลงทุนในกองทุนรวมนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตกลงมอบให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการบริ หารจัดการ
กองทุนภายใต้ การดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริ ษัทจัดการจะต้ องบริ หารจัดการ และปฏิบัติตาม
รายละเอียดโครงการจัดการที่ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามข้ อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่จําเป็ นต้ องติดตามด้ วยตนเอง
ตลอดเวลา และไม่จําเป็ นต้ องมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการใด ๆ เว้ นแต่บริ ษัทจัดการ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ หรื อตามมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง
หนึ่ งของจํ า นวนหน่ วยลงทุน ที่ จํ าหน่ ายได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดของโครงการจัด การกองทุน (แล้ วแต่ ก รณี ) จะ
เห็นสมควร
(2) สิทธิในการได้ รับชําระค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้ รับชําระค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ในกรณี
ที่ ก องทุ น ไม่ ส ามารถชํ า ระค่ า รั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุ น ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ ตามที่ กํ า หนดใน
ข้ อ 9 “การชําระค่ารับ ซือ้ คื น สับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุน ด้ วยหลักทรัพ ย์ หรื อทรั พ ย์ สิน อื่นแทนเงิน” ในส่ วน
รายละเอียดโครงการจัดการ
13.8 อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้ แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ ถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกําหนดในข้ อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้ รับการ
แต่งตั ้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรี ยกให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่าส่วนของ
ทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทังนี
้ ้ ในกรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้ รับประโยชน์ตอบแทนหรื อการคืน
เงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้ วย
14. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน:
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
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14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ ในกรณี
ผู้ถือหน่วยลงทุน ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปแต่ไม่เกิน 4 คนถื อหน่วยลงทุน ร่ วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะ
บันทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านันเป็
้ นผู้ถือหน่วยลงทุนร่ วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอา
บุคคลที่มีชื่อแรกใน“แบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน” เป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้รับเงินที่ได้
จากการขายคืนหน่วยลงทุน
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายหลังจาก
สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรกและทุกครัง้ ที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อรายการขาย
และรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนสมบูรณ์ เพื่อเป็ นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้ อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ ามี)
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรื อให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นผู้มอบให้
ภายใน 15 วัน นับ แต่ วัน สิ น้ สุด ระยะเวลาการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ครั ง้ แรก และภายใน 5 วัน ทํ า การ
นับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน
(3) หากปรากฏข้ อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและ/หรื อรายงานการถื อหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้ องทําการทักท้ วงข้ อผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันที่ได้ รับหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนและ/หรื อรายงานการถือหน่วยลงทุน
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เฉพาะในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนร้ องขอให้ บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนําไปใช้ เป็ นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบัน
การเงินหรื อกรณีพิเศษอื่นๆ ทังนี
้ ้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร
เท่านัน้ โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอให้ ออกใบหน่วยลงทุน ซึง่ ขอรับได้ จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคําขอให้ ออกใบหน่วยลงทุน พร้ อมชําระค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุน แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนตามจํานวนหน่วย
ลงทุนที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนกรอกในคําขอให้ ออกใบหน่วยลงทุน สําหรับกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนกรอก
จํานวนหน่วยลงทุนในคําขอให้ ออกใบหน่วยลงทุน มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ออกใบ
หน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที่ปรากฏในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นัน้
(ง) ใบหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการออกแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน จะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และในใบหน่วยลงทุนจะต้ องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มี
อํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรื อลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
หรื อใช้ เครื่ องจักรประทับ หรื อโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะ
อนุญาตให้ ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้ องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
(จ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้ องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อโอนหน่วยลงทุนนันเข้
้ าระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้ มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ่งได้ รับการ
ปรับปรุงรายการให้ เป็ นปั จจุบันอย่างน้ อยเป็ นรายไตรมาส โดยทางไปรษณี ย์แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อ
ปรากฏในทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกล่าว
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(6) บริ ษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
จากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรื อรูปแบบอื่นที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายทราบและจะติดประกาศ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทําการของบริ ษัทจัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษั ทจัด การกองทุนรวมจะจัด ทําหลักฐานแสดงสิท ธิในหน่ วยลงทุน ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
สามารถใช้ อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนจําเป็ นต้ องใช้ ใบหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน
15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้ อจํากัดในการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน:
-ไม่ม-ี
16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์ สินอื่นให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน:
หากมีการผิดนัดชําระหนีห้ รื อมีพฤติการณ์ ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้ รื อลูกหนีต้ ามสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชําระหนี ้ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นทังที
้ ่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารแห่งหนี ้
หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชําระหนี ้ ดังนี ้
16.1 กรณีท่บี ริษัทจัดการได้ บันทึกมูลค่ าตราสารแห่ งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้ รื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริ ษัทจัดการได้ บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้ รื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ น
ศูนย์เป็ นผู้มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระหนี ้
16.1.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้ บริ ษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้ สทุ ธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระหนี ้ มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่าย
ทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระหนี ้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็ นสําคัญ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระ
หนีต้ กลงรับชําระหนีด้ ้ วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สมาคมบริ ษัท
จัดการลงทุนกําหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระหนี ้ บริ ษัทจัดการอาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนันได้
้ และในกรณีที่มีค่าใช้ จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะ
จ่ายจากเงินสํารองรายได้ หรื อผลประโยชน์ที่ได้ จากการบริหารทรัพย์สินนัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้ สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระหนีด้ ้ วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริ ษัทจัดการจะ
เฉลีย่ เงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชําระหนี ้คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธินนั ้
ภายใน 45 วันนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันที่มีเงินได้ สทุ ธิ และจะแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไป
ยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้ เฉลี่ย
เงินคืน เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้ อ 16.1.3 หากบริ ษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้ เห็นว่า เงินได้ สทุ ธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระหนีไ้ ม่ค้ ุมกับภาระค่าใช้ จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจนําเงินได้ สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้ จ่ายก็ได้ ทัง้ นี ้ หากได้ มีการจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระหนีจ้ น
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ครบถ้ วนและปรากฏว่าเงินได้ สทุ ธินนไม่
ั ้ ค้ มุ กับภาระค่าใช้ จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริ ษัทจัดการอาจนํา
เงินได้ สทุ ธิดงั กล่าวมารวมคํานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์แล้ ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้ รับ
ชําระหนี ้ตามตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวเป็ นเงิน บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามความในข้ อ
16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีท่บี ริษัทจัดการไม่ ได้ บันทึกมูลค่ าตราสารแห่ งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนีด้ ้ วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริ ษัทจัดการจะต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ทรัพ ย์ สิน ที่กองทุนรวมจะได้ จากการรั บชําระหนี ้ มูลค่าของทรัพ ย์ สิน ประมาณการค่าใช้ จ่าย พร้ อ ม
เหตุผลและความจําเป็ นในการรับชําระหนี ้
16.2.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้ บริ ษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนันเพื
้ ่อใช้ ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี ้
(1) กรณี เป็ นทรั พย์ สิน ประเภทที่ กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษั ทจัด การอาจมี ไว้ ซึ่ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการจะจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ น
สําคัญ และในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที่มีค่าใช้ จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
16.3 ในกรณี ที่มีพ ฤติการณ์ ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้ รื อลูกหนีต้ ามสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ ด้ บริ ษั ท
จัดการจะดําเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตรา
สารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สามารถชําระหนี ้ได้ เป็ นผู้มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้
จากการรับชําระหนี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้ ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ อง
นันมารวมคํ
้
านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
16.4 วิธีการชําระค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
กรณี บ ริ ษั ท จัด การไม่ ส ามารถชํ า ระค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ น เงิ น และจะชํ า ระค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุน เป็ น
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะต้ องได้ รับมติพิเศษให้ ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
การชําระเงินหรื อทรัพย์สินอื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เท่านัน้
17. การจัดทําทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดในการโอนหน่ วยลงทุน:
บริ ษั ท จัด การกองทุ น รวมมี ห น้ า ที่ จัด ให้ มี ท ะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุน ตามหลัก เกณฑ์ ที่ อ อกตามมาตรา 125(5) แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และการชําระเงินหรื อทรัพย์สินอื่น รวมทัง้ การให้ สิทธิหรื อการจํากัด
สิทธิใด ๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้ กระทําตามข้ อกําหนดในข้ อผูกพัน
หรื อตามกฎหมายแล้ ว ให้ ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดําเนินการตามอํานาจหน้ าที่แล้ ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณี
ดังนี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรื อผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุน
รวม เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอน
หน่วยลงทุนจะทําให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวมเว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรื อการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ น
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จดั ตั ้งขึ ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
3. หน่ วยลงทุนของกองทุน รวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุน ของ
กองทุน
18. ข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน:
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็ม
ตามจํานวนที่ถืออยู่
19. หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน:
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรื อกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัท
จัดการกองทุนรวมได้ ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาโดยชอบแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
เห็นชอบให้ ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ ดําเนินการใดอันเป็ นการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมาย ให้ ถือว่ามตินนเสี
ั ้ ยไป
ในกรณี ที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ ไขข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้ องได้ รับมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรื อของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้ นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การ
ขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ ใน
ข้ อ ผู ก พัน หรื อ ที่ กํ า หนดไว้ ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรื อ ตามที่ กํ า หนดในประกาศนี แ้ ล้ ว ให้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้ รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
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(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
20. วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพัน:
การแก้ ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ ในข้ อผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เป็ นไปตาม
และไม่ขดั หรื อแย้ งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ ถือว่าข้ อผูกพันส่วนที่แก้ ไขเพิ่มเติมนันมี
้ ผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้ องได้ รับมติพิเศษของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ให้ รวมถึง
(ก) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้ อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การชํ า ระค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ น หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ตามข้ อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.19/2554
(ค) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้ อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.19/2554 กรณีกองทุน
รวมมีประกัน และข้ อกําหนดเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่ องใด ๆ อันมีผลให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเสีย
ผลประโยชน์
(จ) เรื่ องที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้ มีผลผูกพันเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันให้ มีสาระสําคัญสอดคล้ องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยได้ รับมติ
โดยเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ วแต่กรณี หรื อ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจําเป็ นหรื อสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้ องกระทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท
จัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อมทังประทั
้
บตราบริษัท (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทําการและเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการเพื่อให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจดูได้ รวมทังจั
้ ดส่งสรุปการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันพร้ อมทังเหตุ
้ ผลและความจําเป็ นให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพร้ อมกับการ
ส่งรายงานประจําปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ:
21.1 การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
21.2 รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี
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22. การเลิกกองทุนรวม:
22.1 เงื่อนไขในการเลิกกองทุน:
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณีดงั ต่อไปนี ้
22.1.1 จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
22.1.2 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให้ บริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจากบริษัทจัดการกระทําการหรื องด
เว้ นกระทําการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน
22.1.3 เมื่อได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้
แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น
22.1.4 ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไว้ ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
22.1.5 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตั ้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอนั ควร
สงสัยว่าอาจมีการจัดตั ้ง จัดการ หรื อใช้ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุน
ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ หรื อเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรื อธุรกิจของ
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด และสํานักงานได้ ดําเนินการแจ้ งให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องทํา
การชี ้แจง แสดงเหตุผล ข้ อเท็จจริ ง และหลักฐาน ซึ่งในกรณี ที่ไม่มีการชี ้แจง หรื อชีแ้ จงแล้ วแต่ไม่อาจพิสูจน์
หรื อ ทํ า ให้ เชื่ อ ได้ ว่ า การจัด ตัง้ กองทุ น รวมเป็ น การจัด ตัง้ กองทุ น รวมเพื่ อ ผู้ล งทุ น ทั่ว ไปอย่ า งแท้ จ ริ ง และ
สํานักงานสั่งให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมทําการแก้ ไข หรื อดําเนินการใดๆ และบริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่
สามารถดําเนินการตามที่สํานักงานสัง่ ได้ หรื อดําเนินการแล้ วแต่ไม่สามารถทําให้ กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่างแท้ จริง
22.2 การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กําหนด หรื อสัง่
การเป็ นประการอื่น บริษทั จัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี ้
22.2.1 กรณีที่บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้ า
กรณีที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้ า บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี ้
(1) แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ และสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบ ก่อนวันเลิกกองทุน
รวมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ
(2) ดําเนินการด้ วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่ องดังกล่าวก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรื อทาง
หนังสือพิมพ์ หรื อโดยจัดให้ มีข้อมูลเรื่ องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เป็ นต้ น
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยูข่ องกองทุนเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ และตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีกําหนดระยะเวลาใช้ เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้ เสร็จสิ ้นก่อนวัน
เลิกกองทุน
22.2.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้ า
กรณีที่ไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้ า บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี ้
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(1) ยุติการรับคําสัง่ ซื ้อและคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตั ้งแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้ อ 22.1
(2) แจ้ งให้ ผ้ ูถื อหน่ วยลงทุน ที่ มีชื่ ออยู่ในทะเบี ยนผู้ถื อหน่ วยลงทุน ทราบโดยทางไปรษณี ย์ล งทะเบี ย น
รวมทัง้ แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้ วย ทัง้ นี ้
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้ อ 22.1
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตาม
ข้ อ 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทําได้ เพื่อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที่รวบรวมได้ ตาม (3) ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 10
วันทําการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้ อ 22.1 และเมื่อได้ ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ ว
ให้ ถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนัน้
23. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน:
บริษัทจัดการจะจัดให้ มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั ้งผู้ชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบเพื่อ
ดําเนินการรวบรวมทรัพย์สนิ จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระหนี ้สิน และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม รวมทัง้
กระทําการอื่นใดตามที่จําเป็ นเพื่อชําระบัญชีกองทุนให้ เสร็ จสิ ้น ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
สําหรับค่าใช้ จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชําระบัญชีจะ
ดําเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิคงเหลือตามสัดส่วนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ เมื่อได้ ชําระบัญชีเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ชําระ
บัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ ว
หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้ างอยู่ ผู้ชําระบัญ ชีจะจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการจะอ้ างอิงที่อยู่ของ
บริษัทจัดการเป็ นภูมิลําเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
โครงการจั ด การกองทุ น รวมที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากสํ า นั ก งาน หรื อ ผ่ า นการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวมถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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