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   สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 7 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 

ระดบัความเสี่ยงของกองทนุ : ระดับ 6 เส่ียงสูง 
 
 

 เน่ืองจากกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความเส่ียง
ของกลุ่มประเทศท่ีกองทนุไปลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม หรือขอ้จาํกดัอ่ืนๆ เก่ียวกบัการลงทนุซึ่งอาจส่งผล
ต่อราคาหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีกองทนุพิจารณาลงทนุได ้

 โดยปกติกองทุน  Manulife Global Fund - India Equity Fund (กองทุนหลัก)  และกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้  
เอฟไอเอฟ (กองทนุไทย) จะไม่ใชเ้คร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ (FX hedging) จึงอาจมีความเส่ียง
สูงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินจากการท่ีกองทุนไทยนาํเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลารส์หรฐัฯ ของกองทุนหลัก และ
กองทนุหลกันาํเงินดอลลารส์หรฐัฯ ไปลงทนุในหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นสกุลเงินรูปีอินเดีย และ/หรือสกลุเงินอ่ืนๆ ท่ีกองทนุเขา้ลงทนุ ซึ่งอาจทาํให้
ผูล้งทนุไดร้บัเงินตน้คืนตํ่ากว่าเงินลงทนุเริ่มแรกได ้หรือขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนได ้ทัง้นี ้ในอนาคตกองทนุไทยหรือกองทนุหลกั อาจใช้
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ ซึ่งอาจมีตน้ทนุสาํหรบัการทาํธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดย
ทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุท่ีเพ่ิมขึน้ได ้

 กองทนุ Manulife Global Fund - India Equity Fund (กองทนุหลกั) อาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบรหิารกองทนุ (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ โดยพิจารณา
จากสภาวะตลาดและสภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนัน้ รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แนวโนม้ราคาหลกัทรพัย ์ทิศทางอตัราดอกเบีย้ 
อัตราแลกเปล่ียน เป็นต้น ทั้งนี ้ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) อาจหมายถึง การลงทุนในใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
(Warrant) และ/หรือ การทาํสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาออปชั่น และ/หรือสัญญาฟอรเ์วิรด์ เป็นตน้ โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์อง
กองทุนเป็นสาํคญั โดยเฉพาะเพ่ือช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุน เช่น ในบางขณะผูจ้ดัการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้  (Derivatives) และปรบัลดสดัส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยข์องพอรต์ฟอลิโอ ซึ่งทาํใหค้วามเส่ียงของกองทุนหลกั
ลดลง แมว้่าโดยทั่วไปการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) มกัจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อกองทุน อย่างไรก็ตาม อาจมีความ
เส่ียงในดา้นอ่ืนเกิดขึน้ดว้ยเช่นกัน เช่น ความเส่ียงดา้นความผนัผวนของตลาด (Market Risk) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของหลกัทรพัย ์
(Liquidity Risk) ความเส่ียงดา้นการผิดนดัชาํระหนี ้(Credit Risk) เป็นตน้ ดงันัน้ กองทุนนีจ้ึงอาจมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนโดยทั่วไป 
ซึ่งเหมาะสาํหรบัผูล้งทนุท่ีคาดหวงัผลตอบแทนสงูและรบัความเส่ียงไดส้งูกว่าผูล้งทนุทั่วไป 

 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ เป็นกองทุนท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิดสะสมมลูค่า 
และชนิดจ่ายเงินปันผล ทั้งนี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนนีไ้ด ้ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการ
กาํหนด 

 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิไดท้าํใหค้วามรบัผิดชอบของกองทนุรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทนุ 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทนุรวมยงัคงอยู่ภายใตค้วามรบัผิดต่อบคุคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

 มลูค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลูค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันไดโ้ดยบริษัทจดัการจะแยกคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของ
กองทนุแต่ละชนิด 
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 การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตรง็ค ์อินเดีย อิควิตี ้
เอฟไอเอฟ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึน้จากการลงทนุดงักล่าวได ้

 ในกรณีท่ีมีเหตกุารณไ์ม่ปกติ ผูล้งทนุอาจไดร้บัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน 

 ในกรณีท่ีกองทนุนีไ้ม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได ้ผูล้งทนุอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ามท่ีมีคาํสั่งไว ้

 ผูล้งทนุสามารถลงทนุในกองทนุนีใ้นรูปแบบของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ (Unit-Link) ได ้โดยผูล้งทนุควรติดตอ่บรษิัทประกนั
ชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งและศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุก่อนการตดัสินใจลงทนุ 

 ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนังสือชีช้วนใหเ้ขา้ใจและควรเก็บหนงัสือชีช้วนไวเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือใชอ้า้งอิงในอนาคต และผูล้งทุนควรศึกษา
ขอ้มลูและทาํความเขา้ใจเก่ียวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลกัทรพัยท่ี์จะลงทุน” “อตัราส่วนการลงทุน” “ความเส่ียงในการลงทุน
ของกองทุนรวม” และ “คาํเตือน/ขอ้แนะนาํ” ในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคัญ และ/หรือในหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการโดย
ละเอียด และเมื่อมีขอ้สงสยัใหส้อบถามผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

 บรษิัทจดัการมีวตัถปุระสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนกบัหรือเพ่ือประโยชนแ์ก่ 1) พลเมืองหรือผูม้ีสญัชาติอเมรกินัหรือ ผูม้ี

ถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มี

หนังสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมริกาหรือผูถื้อ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรฐัอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือหา้ง

หุน้ส่วน เป็นตน้ ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรฐับาล

สหรฐัอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมริกา 4) ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มลูหรือส่งคาํสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ 

หรือชาํระ/รบัชาํระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถึงผูล้งทุนท่ีใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์

หรือทรพัยสิ์นของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกาในการดาํเนินการดงักล่าว 5) กองทรพัยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคล

ดงักล่าวตามขอ้ 1-4 

บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มสาํหรบัผู้

ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
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ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม  รวมถึงผลตอบแทนทีผู่้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน 
 

ชื่อโครงการการจัดการ กองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตรง็ค ์อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ  

ชื่อโครงการการจัดการ (อังกฤษ) Manulife Strength – India Equity FIF 

ชื่อย่อ MS-INDIA 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนท่ีเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทนุ
เดียว (Feeder Fund) ท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทนุเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

 ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : MS-INDIA-A) 

 ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : MS-INDIA-D)  

ทัง้นี ้ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนนิติบุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุก
ชนิดตามเงื่อนไขท่ีกองทุนกาํหนด บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงปรบัปรุง 
หรือเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดท่ียงัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุน และคาํนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคัญ  โดยบริษัทจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อ
หน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 15 วนั โดยประกาศ ณ ท่ีทาํการของบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการ
ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) หรือในเว็บไซตข์องบรษิทัจดัการ 

อายุโครงการ ไม่กาํหนด 

นโยบายการลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเฉล่ียในรอบปี
บญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน คือ Manulife Global Fund - 
India Equity Fund (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดย Manulife Investment Management 
(Hong Kong) Limited และเป็นกองทุนท่ีจดทะเบียนจดัตัง้และซือ้ขายในประเทศลกัเซมเบิรก์ 
ซึ่งอยู่ภายใต ้UCITS และการกาํกับดูแลของหน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้
ข า ย ห ลั ก ท รัพ ย์ ท่ี เ ป็ น สม า ชิ ก สา มั ญ ข อ ง  International Organization of Securities 
Commission (IOSCO) 

บรษิัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทนุใน Share Class I2  (USD) ของกองทนุหลกั โดยจะนาํ
เงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกลุเงินดอลลารส์หรฐัฯ และกองทุนหลกันาํเงินดอลลาร์
สหรฐัฯ ไปลงทุนในหลกัทรพัย ์ซึ่งเป็นสกุลเงินรูปีอินเดีย อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class ประเภทอ่ืนๆ และ/หรือสกลุเงินอ่ืนใด หาก
มีการเปล่ียนแปลงโดยกองทนุหลกัในอนาคตตามความเหมาะสม เพ่ือประโยชนใ์นการดาํรง
วตัถุประสงคข์องการบริหารจดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามท่ีไดร้ะบุในหนงัสือชีช้วนนี ้ซึ่งไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทาํใหผ้ลตอบแทนและความเส่ียง
ของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัสาํคัญ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วย
ลงทุนแลว้ ซึ่งบริษัทจัดการจะดาํเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการและ/หรือช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม 

กองทุนหลกัมีนโยบายเนน้การลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุน หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทนุ
ของบริษัทต่างๆ ครอบคลมุในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมของเศรษฐกิจประเทศอินเดีย ซึ่งเป็น
หลกัทรพัยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศอินเดีย หรือตลาดหลกัทรพัยอ่ื์นๆ โดย
ปกติกองทุนหลักจะไม่ใช้เคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ (FX hedging) จึงอาจมีความเส่ียงสูงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินจากการท่ี
กองทุนไทยนาํเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลารส์หรฐัฯ ของกองทุนหลกั 
และกองทนุหลกันาํเงินดอลลารส์หรฐัฯ ไปลงทนุในหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นสกลุเงินรูปีของประเทศ
อินเดีย และ/หรือสกุลเงินอ่ืนๆ ท่ีกองทุนเขา้ลงทุน ซึ่งอาจทาํใหผู้ล้งทุนไดร้บัเงินตน้คืนตํ่า
กว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได ้หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนได ้ทั้งนี ้ในอนาคตกองทุนหลกั 
อาจใชเ้คร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึ่งอาจ
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มีตน้ทนุสาํหรบัการทาํธุรกรรมป้องกันความเส่ียง โดยทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวม
ลดลงจากตน้ทนุท่ีเพ่ิมขึน้ได ้

นอกจากนี ้กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารกองทนุ (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะได ้โดย
ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เช่น การลงทุนในใบสาํคัญแสดงสิทธิ (Warrant) 
และ/หรือการทาํสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาออปชั่น และ/หรือสญัญาฟอรเ์วิรด์ เป็นตน้ 
เพ่ือช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุ 

นอกจากการลงทนุในต่างประเทศขา้งตน้แลว้ ส่วนท่ีเหลือกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหรือ
มี ไว้ซึ่ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิ ธี อ่ืนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดหรือเห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้ทัง้ในและต่างประเทศ 

นอกจากนี ้ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของ
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Notes) สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเชื่อถือ
ตํ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non - investment grade) และตราสารหนีท่ี้ไม่ไดร้บัการจดัอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจมีไวซ้ึ่งตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความ
น่าเชื่อถือตํ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non - investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหนีน้ั้น
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได  ้(Investment grade) ขณะท่ีกองทุน
ลงทนุเท่านัน้ 

โดยปกติกองทุนเปิด แมนไูลฟ์ สเตรง็ค ์อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ จะไม่ทาํการป้องกันความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) แต่ในอนาคตกองทุนอาจจะทาํสญัญา
ซือ้ขายล่วงหนา้เพ่ือป้องกันความเส่ียงก็ไดโ้ดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งบริษัท
จัดการจะปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑท่ี์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
เก่ียวกับการป้องกันความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไม่นอ้ยกว่า 15 วนั โดย
ปิดประกาศไวท่ี้สาํนักงานของบริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 
หรือแจง้ผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

ผลตอบแทนทีผู้่ลงทุนจะได้จาก 

เงนิลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า  (MS-INDIA-A) : 

ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ิมขึน้มากกว่าราคาท่ี 
ผูล้งทุนซือ้หน่วยลงทุน และผูล้งทุนขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผูล้งทุนจะไดร้บั “กาํไรจากเงิน
ลงทนุในหน่วยลงทนุ (capital gain)” 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล  (MS-INDIA-D) : 

(1)  บรษิัทจดัการจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผล (Dividend) ไม่เกินปีละ 12 ครัง้ 

(2)  การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะจ่ายจากกาํไรสะสม และ/หรือ กาํไรสทุธิเมื่อกองทุน
รวมมีกาํไรสะสม และ/หรือมีกาํไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้การ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาํให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมขึน้ในรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนัน้ 

นอกจากนี ้ผูล้งทนุจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุ เมื่อมลูค่าหน่วยลงทนุเพ่ิมขึน้มากกวา่
ราคาท่ีผูล้งทนุซือ้หน่วยลงทนุ และผูล้งทนุขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผูล้งทนุจะไดร้บั“กาํไรจาก
เงินลงทนุในหน่วยลงทนุ (capital gain)” 

วันทีไ่ด้รับอนุมัติให้จดัตั้งและจัดการ
กองทุนรวม 

18 มีนาคม 2558 

วันทีจ่ดทะเบียนกองทุนรวม 9 เมษายน 2558 
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คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกับลักษณะทีส่าํคัญของกองทุน 
 

1. กองทุนมีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือ มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 

 กองทนุเป็นกองทนุเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

- ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : MS-INDIA-A) : สาํหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดาท่ีคาดหวงัผลตอบแทนเป็น

รายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทนุ (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจ์ากการลงทนุ (Total return) 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : MS-INDIA-D) : สาํหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/สถาบันท่ี

ตอ้งการรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากเงินปันผล  

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด? 

 1,600 ลา้นบาท ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจาํนวน

เงินทนุของโครงการไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 15 ของจาํนวนเงินทนุของโครงการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการขอวงเงินลงทุนจดัสรรเพ่ิมเติมจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายในการจดัสรรวงเงินลงทนุในต่างประเทศใหแ้ก่บรษิัทจดัการ  

นอกจากนี ้ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมแลว้ กองทุนสามารถเพ่ิมจาํนวนเงินทุนของ

โครงการท่ีจดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด? และควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็น

ระยะเวลาเท่าใด ? 

 กองทุนรวมนีจ้ดัตัง้ขึน้เพ่ือใหเ้ป็นช่องทางในการกระจายการลงทุนของผูล้งทุนไปยงัต่างประเทศเพ่ือลดความเส่ียง

จากการกระจุกตวัของการลงทุนในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว และเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจาก

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีนโยบายเนน้การลงทุนในตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยป์ระเทศอินเดีย  จึงเหมาะสมกับเงินลงทุนของผูล้งทุนในส่วนท่ีสามารถรบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นประเภทตราสารแห่งทนุในต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรบั

ความผนัผวนได ้ 

4. ปัจจัยใดทีมี่ผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน?  

 1)   ผลการดาํเนินงานของกองทนุหลกั “Manulife Global Fund - India Equity Fund” 

 2) ความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์ท่ีกองทนุหลกัลงทนุ  

 3) ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือการเปล่ียนแปลงดา้นนโยบายหรือกฎหมายในประเทศอินเดีย 

  4) ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

5. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

อย่างไร? 

 ไม่มีผูป้ระกนัเงินลงทนุและไม่ใช่กองทนุรวมคุม้ครองเงินตน้ 

6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัท่ีสิน้สดุรอบปีบญัชี : ทกุวนัท่ี 31 เดือนมีนาคม 
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7. การลงทุนในกองทุนรวมนีค้วรเปรียบเทยีบกับตัวชีว้ัด (Benchmark) ใด?  

 เกณฑท่ี์ใชใ้นการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุน ไดแ้ก่ ดชันี MSCI India 10/40 Index อนัเป็นตวัชีว้ดัท่ี

กองทุนหลักใช้ในการวัดผลการดําเนินงานในปัจจุบัน ซึ่ ง เ ป็นดัชนี ท่ีจัดทําโดย Morgan Stanley Capital 

International Inc. โดยปรบัดว้ยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือคาํนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคาํนวณ

ผลตอบแทน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่ง

อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนท่ีกาํหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้

อย่างชดัเจนถงึวนัท่ีมีการเปล่ียนตวัชีว้ดั คาํอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปล่ียนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการ

ลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบริษัท

จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวดัผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือเปล่ียนแปลงตามกองทุนหลัก และ/หรือการเปล่ียนแปลงตัวชีว้ัดในการใช้

เปรียบเทียบในกรณีท่ีผูอ้อกตัวดัชนีของตัวชีว้ัดไม่ไดจ้ัดทาํหรือเปิดเผยขอ้มูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัท

จดัการจะแจง้เปล่ียนแปลงดงักล่าวใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

ภายในเวลาท่ีผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตดัสินใจลงทนุได ้

8. ท่านสามารถซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ด้หรือไม่? 

 ได ้ทั้งนี ้การซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีขอ้กาํหนดและวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ขาย

กองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้งทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม ์โดยสามารถติดต่อขอรบัรายละเอียดของ

กรมธรรมไ์ดท่ี้บรษิัทประกนัชีวิตซึ่งเป็นตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

9. การลงทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) คืออะไร? 

 การลงทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทนุ คือ การท่ีผูล้งทุนขอทาํประกันชีวิตกบับริษัทประกนัชีวิต 

และบริษัทประกันชีวิตจะนาํเงินค่าเบีย้ประกันชีวิตส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามท่ีผูล้งทุนเลือก

จากรายชื่อกองทุนรวมท่ีบริษัทประกันชีวิตกาํหนดไว  ้โดยสัดส่วนของเงินค่าเบีย้ประกันชีวิตท่ีจะนาํไปลงทุนใน

กองทนุรวมจะเป็นเท่าใดขึน้อยู่กบัหลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขท่ีกาํหนดไวใ้นกรมธรรม ์ทัง้นี ้เงินค่าเบีย้ประกนัชีวติท่ีนาํไป

ลงทุนในกองทุนรวมอาจเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้หรือลดลงไดต้ลอดเวลาตามผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมท่ี 

ผูล้งทนุเลือกไว ้อน่ึง ผลการดาํเนินการจากการซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ อาจมีความแตกต่างกบัการ

ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่างเดียว อนัเน่ืองมาจากการคิดค่าธรรมเนียมท่ีแตกต่างกนั 
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คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

 

1. กองทุนรวมนีมี้วิธีการขาย และรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การสั่งซือ้หน่วยลงทุน 

(1)  วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 

สาํหรบัผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ียงัไม่มีบญัชีกองทนุ  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งดาํเนินการเปิดบญัชีกองทนุ พรอ้มกบัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในครัง้แรกกบับรษิัทจดัการ
ก่อน โดยผู้สั่ งซื ้อจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ และลงลายมือชื่อใน “แบบคําขอเปิดบัญชีกองทุน” 
“แบบสอบถามขอ้มูลพิสูจนท์ราบผูล้งทุนและแบบการประเมินระดับความเส่ียงท่ียอมรบัได ้(Risk Profile) ของ 
ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน” “คาํสั่งซือ้หน่วยลงทุน” และใบคาํขอใชบ้ริการอ่ืนๆ ของกองทุน (ถา้มี) และ/หรือเอกสารอ่ืนใด 
พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานการขอเปิดบญัชีกองทนุตามท่ีบรษิัทจดัการกาํหนดใหค้รบถว้นถกูตอ้งและชดัเจน  

สาํหรบัผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุแลว้  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งกรอกรายละเอียดใน “คาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุ” และเอกสารการสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัท
จัดการกาํหนด (ถา้มี) พรอ้มทั้งระบุชนิดหน่วยลงทุน ไดแ้ก่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า และหน่วยลงทุนชนิด
จ่ายเงินปันผล ใหค้รบถว้น ถูกตอ้งและชดัเจน พรอ้มชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้จาํนวน โดยเป็นจาํนวนเงินไม่
นอ้ยกว่ามลูค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ท่ีกาํหนดไวต้ามชนิดหน่วยลงทนุ และนาํส่งเอกสารหลกัฐานไดท่ี้บรษิัทจดัการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือทางโทรสาร หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการ
ประกาศกาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  

(2) มูลค่าขั้นตํ่าในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน  

สาํหรับการลงทนุคร้ังแรก 

(เท่ากนัทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน) 

สาํหรับการลงทนุคร้ังถัดไป 

(เท่ากนัทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน) 

10,000 บาท ไม่กาํหนด 

ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัลดมูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้
ถดัไป มลูค่าขัน้ตํ่าของการสั่งขายคืน จาํนวนหน่วยลงทนุขัน้ตํ่าของการสั่งขายคืนและจาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ
ในบญัชีขัน้ตํ่าได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการและถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัทาํการไว ้ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการ
หรือสถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

(3) ช่องทางในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 

ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถติดต่อไดท่ี้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  
(ถา้มี) หรือสั่งซือ้ผ่านส่ืออินเตอรเ์น็ต (Internet) ท่ีเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการภายใตร้ายละเอียดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 
และขัน้ตอนวิธีการขอใชบ้รกิารสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนกาํหนด หรือผ่านช่องทางอ่ืนใด
ท่ีบรษิัทจดัการประกาศกาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  

บริษัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจะเปิดรบัคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนทุกวันทาํการซือ้
ขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาทาํการถึงเวลา 15.30 น.  

วนัทาํการซือ้ขาย หมายถึง วนัทาํการตามปกติของบรษิัทจดัการและวนัทาํการของกองทุนหลกั รวมถึงประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหรือชาํระราคาหลกัทรพัยข์องกองทนุหลกั 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะกาํหนดวนัท่ีมิใช่วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และ
สงวนสิทธิท่ีจะกาํหนดวันท่ีมิใช่วันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
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ประกาศ ณ ท่ีทาํการของบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและในเว็บไซตข์องบริษัท
จดัการ 

(4) วิธีการชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้ั่งซือ้สามารถชาํระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือดราฟต ์หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการ
ยอมรบั หรือขึน้อยู่กับผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนกาํหนด โดยเช็คหรือดราฟตด์งักล่าวตอ้งลง
วนัท่ีสั่งซือ้ และขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนาม โดยเขา้บญัชีดงัต่อไปนี ้

“บัญชีซือ้หน่วยลงทนุ บลจ. แมนูไลฟ์”  

 ชื่อธนาคาร ประเภทบัญช ี สาขา เลขทีบ่ัญช ี

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

2. บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์  กระแสรายวนั สยามสแควร ์ 038-3-08297-5 

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

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

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

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

7. บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน  กระแสรายวนั อโศก 000 313 000000 91 

8. บมจ.ธนาคารทิสโก ้ กระแสรายวนั สาํนกังานใหญ่ 0001-114-005056-7 

หรือ  “SUB AFTER IPO FOR MAMT”  

ชื่อธนาคาร ประเภทบัญช ี สาขา เลขทีบ่ัญช ี

ธนาคารซิตีแ้บงก ์  กระแสรายวนั กรุงเทพมหานคร 0-800516-331 

หรือบัญชีเงินฝากอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกาํหนดใหเ้ป็นบัญชีท่ีรบัชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี ้บริษัท

จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีท่ีรบัชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าว โดยไม่ถือ

ว่าปฏิบตัิผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และจะแสดงขอ้มลูท่ีเป็นปัจจบุนัในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม 

การชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงนิฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัอนมุตัิจากธนาคารใหใ้ชบ้ริการคาํสั่งหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ สามารถชาํระเงินค่าซือ้

หน่วยลงทนุโดยวิธีสั่งหกับญัชีเงินฝากได ้โดยธนาคารท่ีใหบ้รกิารไดแ้ก่  

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

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

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

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

และ/หรือธนาคารอ่ืนตามท่ีบรษิัทจดัการกาํหนด โดยสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

(www.manulife-asset.co.th) 

 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวันทาํการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาทําการถึงเวลา 

15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดในคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน พรอ้มระบุเป็นจาํนวนเงินหรือจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

ประสงคจ์ะขายคืนอย่างใดอย่างหน่ึงใหช้ดัเจน โดยจะตอ้งไม่ตํ่ากว่ามลูค่าขัน้ตํ่าในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) 

พรอ้มลงลายมือชื่อผูถื้อหน่วยลงทนุส่งมายงับรษิทัจดัการ ดว้ยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย ์หรือทางอิเล็กทรอนิกสอ่ื์นๆ ท่ี

http://www.manulife-asset.co.th/
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บริษัทไดม้ีการพฒันาขึน้มาเพ่ือรองรบัการใหบ้ริการแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย

ลงทุนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดาํเนินการชาํระเงินใหผู้ข้ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 

วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทนุ 

วันทาํการซือ้ขาย หมายถึง วันทาํการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทาํการของกองทุนหลัก รวมถึงประเทศท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหรือชาํระราคาหลกัทรพัยข์องกองทนุหลกั 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะกาํหนดวนัท่ีมิใช่วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวไวใ้นเว็บไซตข์องบริษทัจดัการ และสงวน

สิทธิท่ีจะกาํหนดวนัท่ีมิใช่วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ิมเตมิใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ ท่ีทาํ

การของบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

2. กรณีใดทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

 บริษัทจัดการมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชนแ์ก่  1) พลเมืองหรือผูม้ี
สัญชาติอเมริกันหรือ ผูม้ีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือท่ี
ประเทศสหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมริกาหรือผูถื้อ Green Card ท่ี
ออกโดยประเทศสหรฐัอเมริกา  2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของ
ประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว  3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมริกาทั้งในและนอก
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 4) ผูล้งทนุซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มลูหรือส่งคาํสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบรษิัทจดัการหรือชาํระ/
รบัชาํระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถึงผูล้งทุนท่ีใชต้ัวแทนหรือผูจ้ัดการ ผูดู้แล
ผลประโยชนห์รือทรพัยสิ์นของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกาในการดาํเนินการดงักล่าว 5)  กอง
ทรพัยสิ์นของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามขอ้ 1-4 

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรือทางออ้มสาํหรบัผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกาํหนดเกีย่วกบัการเลื่อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนื

หน่วยลงทุนตามคาํสั่งทีรั่บไว้แล้ว และการหยุดรับคาํสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 

 การเลื่อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการอาจเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดม้ีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้ 

1.  บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปนี ้โดยไดร้บั
ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ก)     มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตสุมผล หรือ 

(ข)     มีเหตท่ีุทาํใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ 
ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบรษิัทจดัการ 

2.  ผูถื้อหน่วยลงทนุมีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบรษิทัจดัการกองทนุรวมพบว่า ราคารบั
ซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคา
ยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคารบัซือ้คืน
หน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคขึ์น้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ท่ีถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตาม 1 หรือ 2 บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี ้
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(1) เล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุมีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ 
เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดม้ีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวธีิการใดๆ 
โดยพลนั  

(3) แจง้การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้จดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน 
และหลักฐานการไดร้ับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแล
ผลประโยชนต์ามขอ้ 2 ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนด์าํเนินการดงักล่าวแทนก็ได ้ 

(4) ในระหว่างการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ
ในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะตอ้งรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก ่
ผูถื้อหน่วยลงทนุตามลาํดบัวนัท่ีส่งคาํสั่งขายคืนก่อนหลงั 

 การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซือ้หรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืนหรือคาํสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรืออาจหยดุรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได ้
ในกรณีท่ีปรากฏเหตดุงัต่อไปนี ้ 

(1.1)  ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ

(1.2)  บริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี ้โดยไดร้ับ
ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ก)   มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตสุมผล   

(ข)  ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 

(ค)  มีเหตจุาํเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคาํสั่งท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือ
จะหยุดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ไดไ้ม่เกินหน่ึง
วนัทาํการ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1.3)   กองทุนรวมไดล้งทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์งัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่ง
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทนุรวมอย่างมีนยัสาํคญั  

(ก)   ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะ
ในกรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุในหลกัทรพัยท่ี์ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกินกว่ารอ้ยละ
สิบ ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)   มีเหตุการณท่ี์ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถ
โอนเงินออกจากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรือ 

(ค)   มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์
เห็นชอบดว้ยแลว้ 

(1.4)   เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซือ้ หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือเป็นการ
หยุดรบัคาํสั่งซือ้ หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริง
ดงัตอ่ไปนี ้ 
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(ก)   บรษิัทจดัการมีเหตคุวรสงสยัว่าผูล้งทนุรายนัน้ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปนี ้ 

(1)  การกระทาํท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

(2)  การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่ผูก้อ่การรา้ย หรือ  

(3)   การกระทาํท่ีเป็นการปฏิบัติตามคาํสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิ์นโดยบุคคลผู้มี
อาํนาจตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลกูคา้
ไดใ้นสาระสาํคญั 

(1.5)  อยู่ในระหว่างดาํเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการรายอ่ืนเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ

ของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการรายเดิมไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้าม
ประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการดาํรงเงินกองทนุของผูป้ระกอบ

ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรพัยแ์ละ
การคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญา

ซือ้ขายล่วงหนา้ ซึ่งใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 3 วนัทาํการ  

เมื่อปรากฏเหตุตามขา้งตน้ และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขาย หรือไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุ หรือหยดุรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีคาํสั่งซือ้ หรือคาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการ
ไม่ขาย หรือไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามขอ้ 1 (1.1) (1.2) 
(1.3) หรือ (1.5) ขา้งตน้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถึง
การหยดุรบัคาํสั่งซือ้ หรือคาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย 

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัคาํสั่งซือ้หรือคาํสั่ง
ขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนพรอ้มทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของ
กองทนุเปิดนัน้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือ
หยุดรับคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามขอ้ 1 (1.1) (1.2) (1.3) และ (1.5) 
ขา้งตน้ เกินหน่ึงวนัทาํการ บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี ้ก่อนการเปิดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน 
หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

(ก) รายงานการเปิดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทาํการสุดทา้ยก่อนวันรายงานนั้นใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึง
การเปิดขาย หรือรบัซือ้คืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืน
และผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดว้ย
วิธีการใดๆ โดยพลนั  

2.  บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซือ้ หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาแลว้ ในช่วง
ระยะเวลาท่ีบรษิัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูใน
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลัง และรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนัน้ต่าง
จากราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคขึ์น้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขาย
หน่วยลงทุนท่ีถกูตอ้ง โดยแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสั่งซือ้ หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ ใหท้ราบถึงการ
หยดุขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืน และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถึงการหยดุรบัคาํ
สั่งซือ้ หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
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3. ในกรณีท่ีวันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันท่ีสาํนักงานไดป้ระกาศกาํหนดใหเ้ป็น
วันหยุดทาํการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการหยุดรับคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน และคาํสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนสาํหรบัวนัดงักล่าว และตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้เก่ียวกบัการหยดุรบั
คาํสั่งในกรณีดงักล่าวไม่นอ้ยกว่าหา้วนัทาํการก่อนถึงวนัหยดุทาํการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไวใ้นท่ี
เปิดเผย ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษัทจดัการ รวมทัง้จดัใหม้ีประกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืนหรือคาํสั่ง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการอาจหยดุคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ก็ได ้

 การหยุดการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

เพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเพ่ือรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพ่ือรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการสามารถหยุดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่ง
ขายคืนหรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาท่ีสาํนกังานประกาศ ซึ่งไม่
เกิน 20 วนัทาํการติดต่อกัน เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคาํ
สั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได ้

4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการและ
สามารถสบัเปล่ียนระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันไดทุ้กวันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดย
สามารถติดต่อไดท่ี้บริษัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน  (ถา้มี) หรือช่องทางอ่ืนใดท่ี
บรษิัทจดัการประกาศกาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  

ทั้งนี ้จาํนวนเงินท่ีไดจ้ากการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการจะโอนเขา้บญัชีกองทุนปลายทางภายใน 5 
วนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ โดยมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้
คาํนวณราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนขา้งตน้จะตอ้งเป็นมลูค่าท่ีไดร้บัการรบัรอง
โดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

วันทาํการซือ้ขาย หมายถึง วันทาํการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทาํการของกองทุนหลัก รวมถึงประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหรือชาํระราคาหลกัทรพัยข์องกองทนุหลกั 

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะกาํหนดวนัท่ีมิใช่วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าวไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ และสงวน
สิทธิท่ีจะกาํหนดวนัท่ีมิใช่วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ิมเติมใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ ท่ี
ทาํการของบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร? 

 ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งทาํตามขัน้ตอนการโอนหน่วยลงทนุและชาํระค่าธรรมเนียมการ
โอนตามท่ีบรษิัทจดัการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุกาํหนด 

 บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม
สาํหรบัผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้ 

(1)  พลเมืองหรือผูม้ีสัญชาติอเมริกันหรือ ผูม้ีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรฐัอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา
หรือผูถื้อ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา  

(2)  นิติบคุคล รวมถึงบรษิัทหรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถึง
สาขาของนิติบคุคลดงักล่าว  



 

กองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อนิเดยี อคิวติี ้เอฟไอเอฟ  13 

(3)  หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา  

(4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับขอ้มูลหรือส่งคาํสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาํระ/รับชาํระเงิน
เก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนท่ีใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแล
ผลประโยชนห์รือทรพัยสิ์นของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักล่าว  

(5)  กองทรพัยสิ์นของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามขอ้ (1)-(4) 

6. ผู้ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลคา่ทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืน

หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด? 

 บรษิัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คืน

หน่วยลงทนุ ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ: www.manulife-asset.co.th  

ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงช่องทางการประกาศอ่ืนใดท่ีเหมาะสม โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

 

คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 

 นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายหลังจากสิน้สุด

ระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก และทุกครัง้ท่ีมีการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน เมื่อรายการขายและรบัซือ้คืน

หน่วยลงทุนสมบูรณ ์เพ่ือเป็นการยืนยนัจาํนวนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดัส่ง

หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ พรอ้มใบยืนยนั/ใบเสรจ็รบัเงิน/ใบกาํกบัภาษี (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุโดยทาง

ไปรษณียห์รือใหผู้ส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นผูม้อบให ้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลา

การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และภายใน 5 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงือ่นไขอย่างไร? 

 การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ : ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือ

หน่วยลงทนุเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการหรือบรษิัทหลกัทรพัยท่ี์เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ

ผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ในส่วนท่ีเกินกว่า

หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ

และหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้

เต็มตามจาํนวนท่ีถืออยู ่

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซือ้

หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้พียงอย่างเดียวอย่างไร? 

 ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิประโยชนท่ี์แตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทุนปกติท่ี

ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้พียงอย่างเดียว ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับเงื่อนไขท่ีบริษัทจดัการ และบริษัทประกันชีวิตกาํหนด 

ดงันี ้

1.  ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด

ทัง้สิน้ 

2.  ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธินาํหน่วยลงทนุไปจาํนาํเป็นหลกัประกนั 

http://www.manulife-asset.co.th/
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3.  ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกันภัยในการยกเลิกการทาํกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

ภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากวันท่ีไดร้ับกรมธรรมจ์ากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็น

ผูด้าํเนินการขายหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการในส่วนของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

4.  สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีแตกต่างเมื่อซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต เน่ืองจากบริษัทประกนัชีวิต

จะทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการรวบรวมและนาํส่งคาํสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจดัการในนามของ

บริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อท่ีแทจ้ริงของผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การไดร้บัขอ้มลู

กองทนุอาจมีความล่าชา้กว่าไดร้บัจากบรษิัทจดัการโดยตรง เป็นตน้ 

5.  สิทธิในการรบัทราบการจดัสรรเบีย้ประกนัในการลงทนุในกองทนุรวม 

6.  สิทธิในการขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการจากตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

7.  สิทธิในการไดร้บัทราบรายชื่อของบรษิัทจดัการทกุแห่งท่ีรบัจดัการกองทนุรวมควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีเสนอ

ขายโดยบรษิัทประกนัชีวิตนัน้ 

8.  สิทธิในการรับทราบข้อมูลเก่ียวกับชื่อ ท่ีอยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ท่ีอยู่ และเลข

ประจาํตวัของตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

9.  สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัคาํแนะนาํเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ

นัน้ ตลอดจนรบัทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

10. สิทธิในการไดร้บัขอ้เท็จจริงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อการ

ตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ในขั้นตอนการดาํเนินการเพ่ือการควบ

กองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวม เป็นตน้ 

11. สิทธิในการไดร้ับทราบข้อมูลเก่ียวกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ี

ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิตอาจไดร้บัจากการซือ้กรมธรรม ์รวมทั้งการซือ้หรือขายคืน

หน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

4. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้

สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม? 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดท่ี้บริษัทจดัการ

หรือเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ www.manulife-asset.co.th  

5. กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร? 

 ท่านสามารถนาํส่งขอ้รอ้งเรียนไดท่ี้ 

(1) บุคคลท่ีเป็นผูข้ายหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยท่านสามารถ

ตรวจสอบรายชื่อบคุคลท่ีเป็นผูข้ายหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัความเห็นชอบไดจ้ากเว็บไซต ์www.sec.or.th    

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

จาํกดั โทร. (66) 2844-0123 กด 2 ตามลาํดบั 

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

 กองทนุรวมไม่มีนโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ 
  

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

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564) 

 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

1. นายแอนโทนิโอ ฮาง ตทั ชาน กรรมการ 

2. นายจีช ูหลิว  กรรมการ 

3. นายสเุมธา ล่ิวเฉลิมวงศ ์ กรรมการ 

 รายชื่อกรรมการอิสระ 

- ไม่ม ี- 

 รายชื่อผู้บริหารของบริษัท 

1. นายไมเคิล รีด  ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

2. นายสเุมธา ล่ิวเฉลิมวงศ ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการลงทนุ 

3. นางสาวชชัฎดา เอกะหิตานนท ์ ประธานเจา้หนา้ท่ี สายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

4. นายจิรศกัดิ์ กีรติไพบลูย ์ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดแูลกิจการ 

5. นางสาวปานรดา โกจารยศ์รี ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายปฏิบตัิการ 

 จาํนวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

มีจาํนวน 14 กองทนุ  (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564) 

 มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท 

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

2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564) 

 ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายไมเคิล รีด ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสเุมธา ล่ิวเฉลิมวงศ ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการลงทนุ 

นายจิรศกัดิ์ กีรติไพบลูย ์ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดแูลกิจการ 

นายพีระสิษฐ์ ไตรรตันผ์ดงุผล ผูจ้ดัการกองทนุ ฝ่ายตราสารทนุ 

นายชตุิพนธ ์อศัวธีระเกียรติ์ เจา้หนา้ท่ี ฝ่ายกาํกบัดแูลกิจการ 
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3. รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ลาํดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน หน้าทีค่วาม
รับผิดชอบ 

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

of Melbourne 
-   ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร ์
    University of Melbourne 

 

มีประสบการณ์ในธุรกิจการจัดการกองทุนมากว่า 
10 ปี โดยลาํดบัตัง้แต่ปัจจบุนัไปถึงอดีต ดงันี ้
1. รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธาน

เจ้าหน้าท่ีสายงานการลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์ 
(ประเทศไทย) 

2. รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธาน
เจ้าหน้าท่ีการลงทุน บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน) 

3. Country Head ประจาํประเทศไทย  
บจก. เทมเพิลตนั แอสเซท แมเนจเมนท ์

บริหารทีมงาน 
สายงานการลงทนุ 

2 นายอุ่นฮง้ แซ่ลิม้ - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ (MBA) 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

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

ฝ่ายบริหารกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ บจก. เอไอเอ 
(ประเทศไทย) 

บริหารกองทนุ 
ตราสารหนี ้

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

-  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

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

จาํกดั (มหาชน) 
3. นักวิเคราะหอ์าวุโส บจก. เทมเพิลตัน แอสเซท 

แมเนจเมนท ์
4. นกัวิเคราะห ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง ประเทศไทย 

บริหารกองทนุ 
ตราสารทนุ 

4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

รายชื่อ โทรศัพท ์

 ธนาคาร 

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 0-2633-6000 

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

 บริษัทหลักทรัพย ์(บล.) 

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

บรษิัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั 02-633-6000 กด 5 

บรษิัทหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 0-2949-1999 

บรษิัทหลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 0-2659-3456 

บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 0-2680-1000 

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

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

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

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

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

บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 0-2659-7000 

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

บรษิัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 0-2305-9000 

 บริษัทหลักทรัพย ์(บล.) 

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

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

 บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน (บลจ.) 

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

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

 บริษัทหลักทรัพยน์ายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทุน (บลน.) 

บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จาํกดั 0-2026-5100 

บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธเ์มจิก จาํกดั (เฉพาะซือ้ขายออนไลนเ์ท่านัน้) 0-2861-5508 

หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้จากบรษิัทจดัการภายหลงั 

5. รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

โทรศพัท ์(66) 2296-5809, (66) 2296-4864 โทรสาร (66) 2283-1298  เว็บไซต:์ www.krungsri.com  

6. รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชนข์องกองทุน 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

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

นอกจากหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ ผูดู้แลผลประโยชนย์งัมีหนา้ท่ีตามกฎหมาย

ในการรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 

7. รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนรวม  

 นางสาวสมใจ คณุปสตุ หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง หรือ นางสาวณรศิรา ไชยสวุรรณ 

บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

193/136-137 อาคารเลครชัดา ชัน้ 33 

ถนนรชัดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์(66) 2264-9190 โทรสาร (66) 2264-0789-90 

 

 

 

http://www.krungsri.com/
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คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกับช่องทางทีผู่้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับกองทุนรวม 
 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนผ่านช่องทางใด? 

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

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

 

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน 

กองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตรง็ค ์อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ จะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดยีว โดย
มีสดัส่วนการลงทนุเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ คือ “Manulife Global Fund - India 
Equity Fund” (Share Class I2) (“กองทุนหลกั” หรือ “Master Fund”) ซึ่งเป็นกองทุนท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศลกัเซมเบิรก์ โดย
กองทนุหลกัมีนโยบายเนน้การลงทนุในตราสารทนุ หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทนุของบรษิัทต่างๆ ครอบคลมุในหลายกลุ่มอตุสาหกรรม
ของเศรษฐกิจประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นหลกัทรพัยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศอินเดีย หรือตลาดหลกัทรพัยอ่ื์นๆ  ทัง้นี ้มลูค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนอาจจะผันผวนไดต้ลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทุนหลักหรือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนและภาวะตลาด ณ 
ขณะนัน้ และเกิดความเส่ียงจากการลงทุนได ้โดยบริษัทจดัการสามารถอธิบายลกัษณะความเส่ียง แนวทางในการบริหารความเส่ียง
ของกองทนุ โดยสรุปไดด้งันี ้

1. ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (Market Risk) คือ ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท่ี์กองทนุ
หลกัเขา้ไปลงทุนอาจปรบัตวัเพ่ิมขึน้หรือลดลง เน่ืองจากเกิดการเปล่ียนแปลงในสถานการณท์างเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง 
ซึ่งเป็นความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคมุได ้

แนวทางการบรหิารเพ่ือลดความเส่ียง : บรษิัทจดัการจะวิเคราะหปั์จจยัต่างๆ รวมทัง้ติดตามสถานการณก์ารเปล่ียนแปลงท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อราคา และจะพิจารณาการปรบัสดัส่วนการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั เงินสด และ/หรือตราสารหนี ้ใหอ้ยู่
ในระดบัท่ีเหมาะสมซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามสภาวะตลาด 

2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยข์องประเทศเดียว (Single Country Risk) คือ ความเส่ียงท่ีกองทุนมีฐานะ
การลงทุน (exposure) อยู่ในตลาดหลักทรพัยข์องประเทศใดประเทศหน่ึงเพียงประเทศเดียว ซึ่งอาจทาํใหค้วามผันผวนของ
มลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุมีเพ่ิมมากขึน้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : บริษัทจัดการจะวิเคราะหปั์จจัยต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารท่ีมี
คุณภาพเพ่ือใหสิ้นทรพัยท่ี์ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม แนวทางดงักล่าวอาจไม่
สามารถลดความเส่ียงไดม้ากนัก เน่ืองจากข้อจาํกัดของนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งมีวัตถุประสงคจ์ะลงทุนในตลาด
หลกัทรพัยป์ระเทศใดประเทศหน่ึง 

3. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country and Political Risk) คือ ความเส่ียงในการลงทุนท่ีขึน้อยู่กับความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจหรือการเมืองของประเทศท่ีกองทุนนาํเงินไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน อาจเกิดการเปล่ียนแปลงภายในประเทศ 
เช่น การเปล่ียนแปลงผูบ้รหิาร การเปล่ียนแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกิจ หรือสาเหตอ่ืุนๆ จนทาํใหไ้ม่สามารถชาํระค่าขายคืน
หน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  บริษัทจัดการจะวิเคราะหปั์จจยัต่างๆ รวมทั้งติดตามสถานการณด์า้นเศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุนอย่างสมํ่าเสมอ หรือการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยังสามารถปรบั
สดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัไดต้ามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 

4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนหรือการเพ่ิมขึน้หรือลดลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลหน่ึงเมื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหน่ึง 
เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนหลกัท่ีออกเป็นสกลุเงินต่างประเทศ ซึ่งจะทาํใหผ้ลตอบแทนท่ีไดร้บัจากการ
ลงทนุในต่างประเทศมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากตอ้งแลกเปล่ียนสกลุเงิน  

http://www.manulife-asset.co.th/
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แนวทางการบรหิารเพ่ือลดความเส่ียง : โดยปกติกองทุนจะไม่มีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ ์เช่น สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียน โดยจะใชก้ารวิเคราะหท์างเศรษฐกิจและการเงินมห
ภาคเพ่ือบรหิารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

5.   ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน: โดยปกติการทาํ

สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเป็นการทาํธุรกรรมเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของค่าเงิน ซึ่ง

กองทุนอาจเสียโอกาสในการไดร้ับผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึน้ หากอัตราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงไม่เป็นไปตามท่ีกองทุน

คาดการณไ์ว ้และนอกจากนีก้องทนุยงัมีความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาท่ีได้

ตกลงไว ้

แนวทางการบรหิารเพ่ือลดความเส่ียง :  บรษิัทจดัการอาจทาํสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือป้องกัน

ความเส่ียงจากการลงทนุ (Hedging) โดยบรษิัทจดัการจะทาํการวิเคราะหแ์ละศกึษาขอ้มลูเศรษฐกิจและแนวโนม้อย่างละเอียด

เพ่ือใหไ้ดป้ระมาณการอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะทาํการป้องกันความเส่ียงท่ีอาจมคีวามใกลเ้คียงกบัท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตมากท่ีสดุ 

และเพ่ือลดความเส่ียงจากการไม่ปฏิบตัิตามสญัญาท่ีไดต้กลงไวข้องคู่สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) โดยกองทนุจะเขา้

ทาํธรุกรรมดงักล่าวกบัสถาบนัการเงินท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 3 อนัดบัแรก จากสถาบนัจดัอนัดบัท่ีไดร้บัการยอมรบั

จากสาํนกังาน ก.ล.ต.  

6.   ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพยห์รือตราสาร (Liquidity Risk) : เน่ืองจากอาจจะมีหลกัทรพัยห์รือตรา

สารท่ีกองทนุหลกัลงทนุไวบ้างตวัท่ีมีโอกาสท่ีจะเกดิภาวะขาดสภาพคล่องได ้การขาดสภาพคล่องนัน้กค็ือ การซือ้ขายหลกัทรพัย์

หรือตราสารนัน้ ๆ มีปรมิาณไม่มาก หรือในบางช่วงอาจจะขายหลกัทรพัยห์รือตราสารนัน้ไม่ได ้หรือไดใ้นราคาท่ีไม่เหมาะสม 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : บริษัทจัดการไดม้ีการคดัเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศท่ีมีสภาพ

คล่องสงู โดยสามารถทาํการซือ้ขายไดทุ้กวนัทาํการ ซึ่งจะช่วยใหก้องทุนมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการรองรบัการขายคืนหน่วย

ลงทนุของผูล้งทนุภายในประเทศ 

7. ความเสี่ยงของการนําเงินออกจากประเทศที่ลงทุน (Repatriation Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ภายในประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุน เช่น การออกมาตรการของทางการในประเทศเมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณท่ี์ไม่ปกติ ทาํให้

กองทุนไม่สามารถนาํเงินกลบัเขา้ประเทศได ้หรือสาเหตอ่ืุนใดอนัทาํใหไ้ม่สามารถชาํระหนีไ้ดต้รงตามกาํหนด หรืออาจส่งผลให้

ผูล้งทนุไม่ไดร้บัเงินคืนตามระยะเวลา  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : กองทุนจะพิจารณาลงทุนเฉพาะตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได ้

(Investment grade) เท่านั้น ทาํใหค้วามเส่ียงดา้นนีอ้ยู่ในระดับตํ่า รวมทั้งบริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์

ดา้นนโยบายทางการเงินและขอ้กฎหมายประเทศท่ีกองทนุลงทนุอย่างสมํ่าเสมอ  

8.   ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกหลักทรัพยห์รือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ (Credit Risk) คือ 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากผูอ้อกหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีกองทุนลงทุนไวป้ระสบปัญหาทางการเงินจนไม่สามารถชาํระเงินตน้และ/

หรือดอกเบีย้ตามท่ีตกลงไว ้หรืออาจจะชาํระไม่ไดค้รบตามจาํนวนท่ีไดต้กลงไว ้

แนวทางการบรหิารเพ่ือลดความเส่ียง : บรษิัทจดัการมีการวิเคราะหใ์นเชิงลกึถึงความสามารถในการชาํระหนีข้องผูอ้อกตราสาร

ท่ีจะลงทุนอย่างละเอียดถ่ีถว้น โดยจะมีการกาํหนดอนัดบัความน่าเชื่อถือขัน้ตํ่าของตราสารท่ีสามารถลงทุนไดต้ามท่ีสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด รวมทั้งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนีอ้ย่างเคร่งครดั เช่นลงทุนในตราสารหนีท่ี้มีลกัษณะ

คลา้ยเงินฝาก 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน 
 

ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามผู้ออกทรัพยส์ินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2. ตราสารภาครฐัต่างประเทศ   

2.1   กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

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

3. หน่วย CIS  ไม่เกิน 10% (กรณีเป็นหน่วย CIS 
ต่างประเทศจะลงทนุโดยเฉลี่ยรอบปีบญัชีไม่

นอ้ยกว่า 80% ของ NAV) 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่าง
หน่ึง ดงันี ้

4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการ
ลงทนุในต่างประเทศหรือผูม้ีภาระผกูพนัมี

ภมูิลาํเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit 
rating แบบ national scale) 

5. ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้

5.1   เป็นตราสารหนี ้ท่ีผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

5.2.1   ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2   ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3   ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวันชาํระหนี ้นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับ
แต่วันท่ีลงทุน และไม่ไดม้ีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ีภาระผูกพันตาม
ตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้

5.2.3.1   ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

5.2.3.2   ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3   ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5.2.3.5   บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั  

5.2.3.6   ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7   ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9   บริษัทหลกัทรพัย ์

5.3   เสนอขายในประเทศไทย    

5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวนัชาํระหนีม้ากกว่า 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market  

ไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2)  นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน  
benchmark + 5% 
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ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามผู้ออกทรัพยส์ินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

6. ทรพัยส์ินดงันี ้ 

6.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ้ท่ีผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผูอ้อกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ
ธนาคารพาณิชยต่์างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย) 

6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.1.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

6.1.3.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ  

6.1.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 

6.1.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวันชาํระหนีน้อ้ยกว่าหรือเท่ากับ 397 
วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้
มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้

6.1.3.3.1  บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1-5.2.3.9 

6.1.3.3.2  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.1.3.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับ
บคุคลตามขอ้ 6.1.3.3.1-6.1.3.3.2 

6.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวนัชาํระหนีม้ากกว่า 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน 
ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6.2   ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั  investment grade 

6.2.1   ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

6.2.2   OTC derivatives  (Derivatives ซึ่งซือ้ขายนอกศนูยซื์อ้ขาย derivatives) 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะ
สงูกว่า 

(1)   10%  หรือ 

(2)   นํา้หนกัของทรพัยส์ินใน benchmark 
+ 5% 

 

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

หมายเหต ุ:  ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสาร หรือคู่สญัญา แลว้แต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทนุรวม 
2. derivatives on organized exchange 

อัตราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) * 

1. การลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็นคู่สญัญา
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แลว้แต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)   25% หรือ 
(2)   นํา้หนกัของทรพัยส์ินท่ีลงทุนใน 

benchmark + 10%  

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้กาํหนดเก่ียวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทนุรวม 
2. derivatives on organized exchange 
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ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนทีค่าํนวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit) ** 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) ท่ีนิติ
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผู้
สั่งจ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี ้

1.1   ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2   ธนาคารพาณิชย ์

1.3   บริษัทเงินทนุ 

1.4   บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์

1.5   บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินท่ีกองทุนรวมไดร้บัโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี 
เว้นแต่เป็นกองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการ
นอ้ยกว่า 1 ปี ใหเ้ฉลี่ยตามรอบอายกุองทนุ 

2. ทรพัยส์ินดงันี ้

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

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.3   total SIP ตามขอ้ 6 ของส่วนนี ้แต่ไม่รวมถึงตราสารหนีท่ี้มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้

2.3.1   มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ในส่วนของ “อตัราส่วนการลงทุนท่ี
คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit)” 

2.3.2   มี credit rating อยู่ในระดบัตํ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating  

รวมกนัไม่เกิน 25% 

 

 

 

 

 

 

 

3. ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse repo)  ไม่เกิน 25% 

4. ธุรกรรมการใหยื้มหลกัทรพัย ์(Securities lending) ไม่เกิน 25% 

5. หน่วย CIS ในประเทศ ทกุกองทุนรวมกันไม่เกิน 20% 

6. total SIP ซึ่งไดแ้ก่  

6.1 ทรพัยส์ินตามขอ้ 7 ในส่วนของ “อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือ
คู่สญัญา (single entity limit)”  

6.2 ตราสารหนี ้ ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือท่ีตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารตํ่ากว่า
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้(non-investment grade) และ/หรือตราสารท่ีไม่ไดร้บัการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

 

7. Derivatives ดงันี ้ 

hedging limit : การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลดความเสี่ยง 

ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

**หมายเหต:ุ สาํหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทนุ ไม่มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบั product limit 
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ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

1. ตราสารหนี ้ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนีภ้าครฐัไทย หรือตราสารหนีภ้าครฐั
ต่างประเทศ) 
 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)* ของผูอ้อกตรา
สารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทัง้นี ้
ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ.อาจนาํมูลค่าหนีส้ินทาง
การเงินดงักล่าวมารวมกับมลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุดว้ยก็ได้
โดยขอ้มูลหนีส้ินทางการเงินนั้นจะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป 
และในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงิน
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ** ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีข้องผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ในกรณี
ท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

1.2   ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ 
บลจ. ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใตก้ารจัดการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกันไม่เกิน 1 
ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณี
ท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ  

อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 

(1)  ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรต์ามกฎหมายว่า
ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

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

หมายเหตุ :  

*  หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีผู้ออก
ตราสารดังกล่าวไดจ้ัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีตาม
กฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรบั
ในระดับสากล เ ช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ 
United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถึงกรณียงัไม่ครบกาํหนดการจดัทาํงบการเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 

2. หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศท่ีออกหน่วยนัน้   
อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้ับการลงทนุในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันีโ้ดย
ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

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

ทัง้นี ้การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุ และอตัราส่วนการลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยการ

ลงทนุของกองทนุ และ/หรือท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน (1) 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชตีั้งแต่วันที ่1 เมษายน 2563 ถึงวนัที ่31 มีนาคม 2564 
 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (ทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทนุ) 

รายการทีเ่รียกเก็บ (2) 

ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุน 

อัตราตาม
โครงการ 

%ต่อปีของ NAV 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2563 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2562 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2561 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณ

การได้ 
 2.9336 2.7541 2.4291 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1.8725 1.8678 1.8725 1.8718 

• ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 0.0642* 1.0018 0.8174 0.4931 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 0.1070 0.0640 0.0642 0.0642 

• ค่าท่ีปรกึษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

• ค่าใชจ่้ายในการจดัใหม้ีผูป้ระกนั ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

• ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และ 

ส่งเสริมการขายภาย 

    - ช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

    - หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

1.0700 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

0.0013 

 

 

- 

- 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ระมาณการไม่ได้  0.2985 0.2613 0.3447 

• ค่าตรวจสอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.2813 0.2317 0.1382 

• ค่าประกาศหนงัสือพิมพ ์/ ประกาศ NAV ตามท่ีจ่ายจริง - 0.0041 0.1821 

• ค่าจดัทาํ จดัพิมพ ์รายงานประจาํปี รายงาน 6 เดือน ฯลฯ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0016 0.0005 0.0008 

• ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร ตามท่ีจ่ายจริง 0.0108 0.0156 0.0097 

• ค่าธรรมเนียมธนาคาร  ตามท่ีจ่ายจริง 0.0048 0.0094 0.0139 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด (3) 6.4200 3.2321 3.0167 2.7738 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Costs) ตามท่ีจ่ายจริง - - - 
 

*  เป็นอัตราตามโครงการตามท่ีกองทุนมีการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

ผลประโยชนท่ี์เรียกเก็บจริงยอ้นหลงัตัง้แต่ปี 2561-2563 (ทัง้สองชนิดหน่วยลงทุน) เป็นค่าธรรมเนียมก่อนหนา้ซึ่งเรียกเก็บอยู่ในระหว่างอัตราไม่

เกิน 0.1070% - 1.0700% ตามมลูค่าทรพัยส์ินของกองทนุตัง้แต่ 30 - 300 ลา้นบาท 

ทั้งนี ้ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนข์า้งตน้จะไม่รวม ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์ินในต่างประเทศทั้งในรูปแบบค่าธรรมเนียมรายปี และ

ค่าธรรมเนียมการปฏิบติังานในธุรกรรมตามคาํสั่งของบริษัทจัดการ (Transaction Fees) และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการงานผูร้บัฝาก

ทรพัยส์ินในต่างประเทศ 
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 ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน) 

รายการทีเ่รียกเก็บ (2) 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ 

 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2563 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2562 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2561 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
   กรณีซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุนีเ้พียง 
   อย่างเดียว(4) 

        - ชนิดสะสมมลูค่า 
        - ชนิดจ่ายเงินปันผล 

 

 

 

ไม่เกิน 1.50% 

ไม่เกิน 1.50% 

 

 

 

ไม่เกิน 1.50% 

ไม่เกิน 1.50% 

 

 

 

ไม่เกิน 1.50% 

ไม่เกิน 1.50% 

 

 

 

ไม่เกิน 1.50% 

ไม่เกิน 1.50% 
   กรณีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วย 
   ลงทนุ (Unit-Link) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
   กรณีซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุนีเ้พียง 
   อย่างเดียว 
        - ชนิดสะสมมลูค่า 
        - ชนิดจ่ายเงินปันผล 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

 กรณีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วย 
   ลงทนุ (Unit-Link) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ(4) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 200 บาท 

ต่อรายการ 
ไม่เกิน 200 บาท 

ต่อรายการ 
ไม่เกิน 200 บาท 

ต่อรายการ 
ไม่เกิน 200 บาท 

ต่อรายการ 
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเขา้บญัชีเงนิฝาก ตามท่ีธนาคารพาณิชย ์

เรียกเก็บ 
ตามท่ีธนาคาร 

พาณิชยเ์รียกเก็บ 
ตามท่ีธนาคาร

พาณิชยเ์รียกเก็บ 
ตามท่ีธนาคาร

พาณิชยเ์รียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนร้อง
ขอให้นายทะเบียนดาํเนินการใดๆ ให้กรณี
พิเศษ 

ตามท่ีบริษัทจดัการหรือ 
นายทะเบียนเรียกเก็บ 

ตามท่ีบริษัทจดัการ
หรือนายทะเบียน

เรียกเก็บ 

ตามท่ีบริษัทจดัการ
หรือนายทะเบียน

เรียกเก็บ 

ตามท่ีบริษัท
จดัการหรือนาย

ทะเบียนเรียกเก็บ 
 

หมายเหตุ :   

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีระบุไว้ในโครงการ โดยอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

(2) เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว้ 

(3) ไม่รวมค่านายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิในการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถา้มี) และค่าธรรมเนียมการขายขาเขา้ (ถา้มี) ของกองทนุ 

ในกรณีท่ีเป็นการสบัเปลี่ยนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดของหน่วยลงทนุ) ภายในกองทนุเดียวกนั 

 

 

ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุ (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
ของรอบระยะเวลา ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2563 ถึงวนัที ่31 มีนาคม 2564 

-ไม่มี - 

หมายเหต:ุ กรณีกองทนุ Feeder Fund บรษิัทจดัการจะซือ้หรือไถ่ถอนหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัสอดคลอ้งกบัการซือ้หรือไถ่ถอน

หน่วยลงทนุของผูล้งทนุ 
 

 

 



 

กองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อนิเดยี อคิวติี ้เอฟไอเอฟ  26 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงนิและการกอ่ภาระผูกพัน 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย ์

ณ วันที ่31 มีนาคม 2564 

ชื่อหลักทรัพย ์

  

จาํนวนหน่วย 

(พนัหน่วย) 

มูลค่าตามราคา

ตลาด 

(พนับาท) 

ร้อยละของ 

NAV 

ตราสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนและใบสาํคัญแสดงสทิธิ

ทีจ่ะซือ้หน่วยลงทุน 

      

ตราสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน       

Manulife Global fund - India Equity Fund 630.65 35,992.76 93.58 

เงนิฝากออมทรัพย ์       

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) กรุงเทพฯ   2,787.15 7.25 

สินทรัพยอ์ื่น และหนีส้นิอืน่       

สินทรัพยอ์ื่น   71.00 0.18 

หนีส้นิอื่น   389.62 1.01 

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ 630.65 38,461.29 100.00 
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ผลการดาํเนินงานย้อนหลัง  (%)                                                                                   ณ วันที ่31 มีนาคม 2564                                                                                                       
 

ผลการดาํเนินงานและดชันีชีว้ดัย้อนหลังตามปีปฏิทนิ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัของปี 2558 เริ่มตัง้แตว่นัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุถงึวนัทาํการสดุทา้ยของปีปฏิทิน 
 

31/03/2564 มูลค่าทรัพยส์นิสุทธิของกองทนุ (บาท) มูลค่าหน่วยลงทนุ (บาท) 

MS-INDIA-A 27,777,588.57 14.1626 
MS-INDIA-D 10,683,701.30 8.7023 

 

ชื่อกองทนุ /  
เกณฑม์าตรฐาน  

%ตามช่วงเวลา %ต่อปี 

ตั้งแต ่
ต้นปี 

3 
เดือน 

6 
เดือน 

1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน 
(9 เม.ย. 58) 

MS-INDIA-A 12.25 12.25 26.82 60.36 8.15 9.12 N/A 6.01 

Standard Deviation ของกองทนุ 19.82 19.82 17.37 20.92 20.79 18.02 N/A 18.03 

MS-INDIA-D 12.22 12.22 26.79 60.44 8.13 9.11 N/A 6.00 

Standard Deviation ของกองทนุ 19.82 19.82 17.37 20.92 20.79 18.02 N/A 18.03 

เกณฑม์าตรฐาน* 9.70 9.70 28.32 70.10 9.45 8.87 N/A 5.53 

Standard Deviation 
ของเกณฑ์มาตรฐาน 

21.33 21.33 17.82 22.69 22.79 19.52 N/A 19.35 
 

Maximum Drawdown^     MS-INDIA-A MS-INDIA-D 

ผลขาดทนุสงูสดุท่ีเกดิขึน้จรงิ 5 ปี -29.93% -30.00% 

^ แสดงผลขาดทนุสะสมสงูสดุท่ีเกิดจากการลงทนุของกองทนุยอ้นหลงั    
 

ท่ีมา: Morningstar 

หมายเหต:ุ การนาํเสนอผลการดาํเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิในช่วงเวลาตํ่ากวา่ 1 ปี หา้มแปลงเป็นอตัราเฉล่ียต่อปี (Annualized Return) 

* MSCI India 10/40 Index จดัทาํขึน้โดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็นดชันีท่ีใชว้ดัผลการดาํเนินงานในกลุ่มหุน้

ขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดอินเดีย ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนและแสดงขอ้มลูดงักล่าวเป็นสกลุบาท  

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไ้ดจ้ัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ   

โปรดทาํความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน ผลการดาํเนินงานในอดีต/ ผลการ
เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต การลงทุนใน
กองทนุรวมทีล่งทนุในต่างประเทศมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ซึ่งอาจทาํใหเ้กิดกาํไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นและอาจ
ไดร้บัเงนิคนืสูงกว่าหรือตํ่ากว่ามูลค่าเงนิลงทนุเร่ิมแรกได ้

-4.13%
-0.31%

30.93%

-9.56%

-0.73%

12.40%

-4.13%
-0.32%

30.93%

-9.61%

-0.77%

12.48%

-5.23%
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26.30%

-7.27%
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16.95%
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ประวัติการจ่ายเงนิปันผล (เฉพาะหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล MS-INDIA-D) 
              

ปี 

Q1 Q2 Q3 Q4 

รวม วันทีปิ่ดสมุด
ทะเบียน 

อัตราเงิน 
ปันผล 

บาท/หน่วย 

วันทีปิ่ดสมุด
ทะเบียน 

อัตราเงิน 
ปันผล 

บาท/หน่วย 

วันทีปิ่ดสมุด
ทะเบียน 

อัตราเงิน 
ปันผล 

บาท/หน่วย 

วันทีปิ่ดสมุด
ทะเบียน 

อัตราเงิน 
ปันผล 

บาท/หน่วย 

2559 - - - - 21 ก.ย.59 0.25 - - 0.25 

2560 15 มี.ค.60 0.44 15 มิ.ย.60 1.46 15 ก.ย.60 1.00 - - 2.90 

2561 - - 15 มิ.ย.61 0.50 14 ก.ย. 61 0.25 14 ธ.ค. 61 0.15 0.90 

2562 - - 14 มิ.ย.62 0.20 - - - - 0.20 

2564 15 มี.ค.64 0.15 - - - - - - 0.15 

รวม 4.40 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 
 

• กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบรษิัทจดัการ ดงันัน้ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั จึงไม่
มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ ทั้งนี ้ผลการดาํเนินงานของ
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ ไม่ไดขึ้น้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนในหลักทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนรวมตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานกาํหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัใหม้ีระบบงานท่ีป้องกันความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนเ์พ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผูท่ี้สนใจจะลงทนุท่ีตอ้งการทราบขอ้มลูการลงทนุเพ่ือบรษิัทจดัการ
ในรายละเอียด สามารถขอดขูอ้มลูการไดท่ี้บรษิัทจดัการหรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

• ผูส้นใจลงทนุควรศกึษาขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนใหเ้ขา้ใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุและเก็บไวเ้ป็นขอ้มลูเพ่ือใชอ้า้งอิงในอนาคต หากตอ้งการ
ทราบขอ้มูลเพ่ิมเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 

• ผูล้งทนุควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทนุเป็นบคุคลท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

• บรษิัทจดัการอนญุาตใหพ้นกังานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ีสมาคม
บริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะสามารถกาํกับและ
ดแูลการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องพนกังานได ้

• ผูล้งทุนสามารถตรวจดขูอ้มลูท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (Connected Person) ไดท่ี้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• ผูล้งทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดท่ี้ทาํการของบรษิัทจดัการหรือเว็บไซต์
ของบรษิัทจดัการ www.manulife-asset.co.th       

• หนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมนี ้เป็นเพียงการสรุปใจความสาํคญัของหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการเพ่ือความกระชบัและ
เขา้ใจง่ายเท่านัน้ ผูล้งทุนจึงควรศึกษาหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมนีป้ระกอบกับหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการดว้ย ทัง้นี ้
ในการบริหารจดัการกองทุน บริษัทจดัการจะยึดรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนท่ีไดร้บัการอนุมตัิจากสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เท่านัน้ 

• บรษิัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีบรษิัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอขอ้มลู เอกสาร หลกัฐาน
เพ่ิมเติมจากผูส้นใจสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับผูล้งทุนตามคาํจาํกัดความของ
กฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอาํนาจกาํหนด ทั้งก่อนและ/หรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว้ ทั้งนีเ้พ่ือใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ
หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผูม้ีอาํนาจ ทั้งนี ้บริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนมี
หนา้ท่ีตอ้งทาํความรูจ้กัตวัตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) และการพิสจูนท์ราบลกูคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดย
ผูส้นใจสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนมีหนา้ท่ีแจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มูลเก่ียวกับการรูจ้ักตัวตนของลูกคา้ 
(KYC) และการพิสจูนท์ราบลูกคา้ (CDD) ใหบ้ริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตาม
แนวทางปฏิบตัิของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงนิดงักล่าว บรษิัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
จาํเป็นตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพ่ือใชบ้ริการใหม่ การทาํธุรกรรมของลูกคา้เดิม และการทบทวน
ขอ้มลูลกูคา้ใหเ้ป็นปัจจบุนัเป็นระยะ ๆ รวมทัง้การดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีหน่วยงานผูม้ีอาํนาจกาํหนดแนวทาง 

• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนักงานไดร้ับรองถึงความ
ถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมหรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

 

 

หนงัสือชีช้วนฉบบันีร้วบรวมขึน้โดยใชข้อ้มลู ณ วนัท่ี 29 มิถนุายน 2564  

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

กองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund มีลกัษณะสาํคัญดังต่อไปนี ้

ชื่อกองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund (Share Class I2) 

จดทะเบียนจัดตั้งที ่ ประเทศลกัเซมเบิรก์ 

วันทีจ่ัดตั้งกองทุน 15 มกราคม 2558 (Share Class I2) 

ประเภทกองทุน ตราสารทนุ 

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน 

กองทนุมีเป้าหมายท่ีจะสรา้งมลูค่าเงินลงทนุใหเ้ติบโตในระยะยาวสาํหรบัผูท่ี้สามารถลงทนุใน
ระยะยาวและยอมรบัความผนัผวนของมลูค่าเงินลงทนุไดอ้ย่างมีนยัสาํคญั 

พอรต์การลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยการลงทุน (อย่างนอ้ยรอ้ยละ 70 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ท่ีอ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทซึ่ง
ครอบคลมุกลุ่มอตุสาหกรรม (Sector) ต่างๆ ของเศรษฐกิจในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นตราสาร
ทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยท์ั้งในอินเดียหรือตลาดหลักทรพัยอ่ื์นๆ โดยตราสารทุน
และหลักทรพัยท่ี์อา้งอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิและใบสาํคญัแสดง
สิทธิในผลประโยชนท่ี์เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิง สาํหรบัทรพัยสิ์นส่วนท่ีเหลือของกองทนุอาจ
รวมถึงพันธบัตรและเงินฝาก ทั้งนี ้การลงทุนในตลาดอินเดียอาจทาํผ่าน Foreign Portfolio 
Investor หรือ “FPI”  ซึ่งจดทะเบียนกับหน่วยงานกาํกับดูแลของประเทศอินเดีย โดย FPI 
ดงักล่าวนีส้ามารถเป็นไดท้ัง้ Manulife Global Fund  หรือผูจ้ดัการการลงทนุ 

กองทุนจะลงทุนเป็นไปตามวัตถุประสงคแ์ละกลยุทธ์การลงทุนซึ่งอยู่ภายใตก้ฎหมายและ
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ทั้งนี ้อาจจะลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึงหรือกลุ่มอุตสาหกรรม 
(sector) ใดกลุ่มอตุสาหกรรมหน่ึงและในหลกัทรพัยข์องผูอ้อกท่ีมีขนาดมลูค่าตามราคาตลาด
เท่าใดก็ไดโ้ดยไม่จาํกัดสดัส่วนของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ดงันัน้ กองทุนอาจลงทุนมากกว่ารอ้ยละ 
30 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิในหลกัทรพัยข์องบริษัทท่ีมีขนาดกลางและขนาดเล็กโดยอาจจะ
ลงทนุในสกลุเงนิใดก็ได ้อย่างไรก็ตามจะลงทนุในสกลุเงินรูปีเป็นหลกั 

ทัง้นี ้กองทุนจะไม่ลงทุนมากกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิในหลกัทรพัยท่ี์ออกหรือ
รบัประกันโดยภาครฐัใดภาครฐัหน่ึง (รวมถึงรฐับาลท่ีเก่ียวขอ้ง หน่วยงานภาครฐัหรือรฐับาล
ทอ้งถิ่น) ซึ่งมีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดบัท่ีสามารถลงทนุได ้(เช่น ตํ่ากว่าอนัดบั 
Baa3 ของ Moody’s หรือ BBB- ของ S&P หรือ Fitch) 

ปัจจัยความเสี่ยงหลัก (1)   ค ว าม เสี่ ย งด้ าน เศรษฐ กิ จมหภาค  ( Macroeconomic Risk Factors) : การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงหรือการเพ่ิมขึน้ของอัตราดอกเบีย้อาจส่งผล
กระทบต่อราคาหุน้ในพืน้ท่ีทางภูมิศาสตรท่ี์เฉพาะเจาะจงหรือตลาดซึ่งกองทุนหลกัอาจ
เขา้ลงทนุ 

(2)   ราคาสินค้าโภคภัณฑท์ั่วโลก (Global Commodity Prices) : พืน้ท่ีทางภูมิศาสตรท่ี์
เฉพาะเจาะจงหรือตลาดซึ่งกองทนุหลกัอาจลงทุน อาจเป็นผูน้าํเขา้สินคา้โภคภณัฑร์าย
ใหญ่และการเพ่ิมขึน้ของราคาสินคา้ดังกล่าวอาจส่งผลต่อกาํไร (margins) สาํหรับ
บรษิัทท่ีอยู่ในพืน้ท่ีนัน้ 

(3)   ความเสี่ยงด้านราคานํ้ามัน (Oil Price Risks) : พืน้ท่ีทางภูมิศาสตรท่ี์เฉพาะเจาะจง
หรือตลาดซึ่งกองทุนหลกัอาจลงทุนอาจเกิดการขาดแคลนดา้นพลงังานอย่างหนกั และ
ราคานํา้มันอาจปรับตัวสูงขึน้อย่างฉับพลันและต่อเน่ืองซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมี
นยัสาํคญัต่อการคา้และสถานะในการแข่งขนั 
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(4)   ความเสี่ยงด้านนโยบายรัฐบาล (Government Policy Risks) : ในบางรัฐบาล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภมูิภาคซึ่งกองทนุหลกัอาจลงทนุอาจรบัเอานโยบายทางเศรษฐกจิ
แบบเสรีและแบบผ่อนคลายมาใช ้ซึ่งในทางกลบักัน การปล่อยเสรีนีอ้าจส่งผลใหค้วาม
เส่ียงในภมูิภาคเพ่ิมขึน้ได ้

(5)   ความเสี่ยงด้านการควบคุมราคา (Risk of Price Controls) : ในบางรัฐบาล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุนมีการควบคุมราคาสินทรพัย์
บางอย่างและอาจทาํหนา้ท่ีควบคุมราคาสินคา้หรือบริการโดยไม่บอกกล่าวล่วงหนา้ใน
อนาคต ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อกาํไรส่วนต่างของบรษิัทผูร้บัการลงทนุได ้

(6)   ความเสี่ยงด้านการควบคุมตลาดหุ้น (Risk of Stock Market Controls) : กฎเกณฑ์
ของตลาดหุน้ท่ีกาํลังค่อยๆ พัฒนาในบางตลาดหรือเขตเศรษฐกิจนัน้ มีความเส่ียงว่า
กฎระเบียบดงักล่าวอาจจะเพ่ิมขึน้จนส่งผลกระทบต่อราคาซือ้ขายหรือเสรีภาพในการ
ซื ้อขายหุ้น ซึ่ งจํากัดความสามารถในการเข้าทําราคาของเงินลงทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อกองทนุหลกั 

(7)  ความเสี่ยงจากตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risks) : นอกเหนือจากความ
เก่ียวพันในบางตลาดหรือเขตเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมขึน้ในภูมิภาคทางภูมิศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้ง
เป็นวงกวา้งซึ่งกองทนุหลกัอาจลงทนุอยู่ ในบางตลาดหรือบางเขตเศรษฐกิจอาจถกูมอง
โดยทั่วไปว่าเป็นตลาดเกิดใหม่ ทัง้นี ้ในบางระดบั ความไม่มีเสถียรภาพในตลาดการเงิน
โลกอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดเกิดใหมแ่ละส่งผลต่อภูมิภาคซึ่งถือเป็น
ตลาดเกิดใหม่ดว้ยเช่นกนั 

(8)   ความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมือง (Geopolitical Risks) : นอกเหนือจากความ
เก่ียวพันในบางตลาดหรือเขตเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมขึน้ในภูมิภาคทางภูมิศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้ง
เป็นวงกวา้งซึ่งกองทุนหลกัอาจลงทุนอยู่ ในบางภูมิภาคในอดีตเคยถูกพิจารณาว่าเป็น
ส่วนท่ีไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโลก จึงอาจเกิดความขดัแยง้ระดบัภูมิภาคไดใ้นบาง
โอกาส เช่นเดียวกบัผลกระทบจากภยัคกุคามของผูก้่อการรา้ยทั่วโลก ซึ่งเป็นความเส่ียง
ท่ีไม่น่าจะเกิดขึน้ แต่ความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตรก์ารเมืองสามารถส่งผลกระทบต่อ
ราคาหุน้ของตลาดในภมูิภาคได ้

(9)   ความเสี่ยงจากการปรับลดความน่าเชื่อถือ (Credit Downgrades) : การปรบัลด
อนัดบัความน่าเชื่อถือใดๆ ของบางตลาดในภูมิภาคอาจส่งผลกระทบใหเ้กิดความเส่ียง
เพ่ิมขึน้ต่อหุน้ส่วนการลงทนุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืน้ท่ีทางภมูิศาสตรห์รือตลาดซึ่งกองทนุ
หลกัอาจลงทนุอยู ่

(10)  ความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risks) : 
ในพืน้ท่ีทางภูมิศาสตรท่ี์เฉพาะเจาะจงหรือตลาดซึ่งกองทุนหลกัอาจลงทุนอาจเป็นทัง้ผู้
นาํเขา้หนักของวัตถุดิบและผูส่้งออกท่ีสาํคัญของทรพัยากรมนุษย ์สินคา้ และบริการ 
ความผันผวนใดๆ ของตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจึงอาจส่งผลกระทบต่อ
มลูค่าเงินลงทนุท่ีกองทนุหลกัเขา้ลงทนุได ้

(11)  ความเสี่ยงด้านตลาดแรงงาน (Labour Market Risks) : ค่าแรงงานท่ีตํ่าเป็นปัจจยั
สาํคญัต่อการไดเ้ปรียบในการแข่งขนัสาํหรบัหลายบริษัทในเขตเศรษฐกิจหรือตลาดเกิด
ใหม่ และเป็นแรงผลกัดนัต่อกระแสเงินทุน การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบักฎหมายค่าแรงจึง
อาจส่งผลกระทบต่อกาํไรของบรษิัทเหล่านัน้ รวมถึงราคาหุน้ของบรษิัทเหล่านัน้ดว้ย 

(12)  ความเสี่ ยงกฎเกณฑ์ด้ านสิ่ งแวดล้อม (Environmental Regulation Risks): 
กฎระเบียบเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มไดถู้กพิจารณาว่าค่อนขา้งหละหลวมในตลาดหรือเขต
เศรษฐกิจเกิดใหม่เป็นส่วนใหญ่ การเพ่ิมขึน้ใดๆ ของกฎหมายท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มจึง
อาจส่งผลกระทบต่อภาคอตุสาหกรรมในตลาดหรือเขตเศรษฐกิจเหล่านีไ้ด ้
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กองทุนหลักจะลงทุนในตลาดอินเดียผ่าน FII (Foreign Institutional Investors) ซึ่งควบคุม
โ ด ย  The Securities and Exchange Board of India Foreign Institutional Investors 
Regulation, 1995  การลงทุนท่ีผ่านสถานะของ FII ดังกล่าวอาจถูกจํากัดให้เป็นไปตาม
กฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์ถูกกาํหนดในขณะนัน้โดยผูม้ีอาํนาจของอินเดียหรือคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยอิ์นเดีย ทัง้นี ้ผูล้งทนุควรรบัทราบความเส่ียงใดๆ อนัเกดิ
จากการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑด์งักล่าว 

สกุลเงนิ ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (USD) 

อายุโครงการ ไม่กาํหนด 

Benchmark MSCI India 10/40 Index 

ขนาดกองทนุ 303.22 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 64) 

มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิต่อหน่วย 1.8201 เหรียญสหรฐัฯ (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 64) 

มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซือ้คร้ังแรก ไม่กาํหนด 

มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซือ้ 

คร้ังถัดไป 

ไม่กาํหนด 

มูลค่าขัน้ตํ่าการถือหน่วยลงทนุ
(Minimum Holding) 

ไม่กาํหนด 

ผู้จัดการกองทุน  Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited 

วันทีเ่สนอขายและรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ 

ทกุวนัทาํการ ภายในเวลา 13.00 น. ของประเทศลกัเซมเบิรก์ 

ผู้จัดจาํหน่ายทั่วไป Manulife Investment Management International Holdings Limited 

ผู้รับฝากทรัพยส์ิน ผู้ปฏิบตัิการ
ด้านกองทนุ นายทะเบียนกองทุน 
และตัวแทนการชาํระเงนิ 

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch 

ผู้สอบบัญชีกองทุน PricewaterhouseCoopers Société Coopérative 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก: 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 

ค่าธรรมเนียมการซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก (Initial Charge) ไม่ม ี* 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Redemption Charge) ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Charge) ไม่เกิน 1% ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลคา่ทรัพยส์ินสุทธขิองกองทนุรวม) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 0.90% ** 

ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์น  ประมาณ 0.003% ถงึ 0.40% ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขอ่ืนๆ  1   

ค่าธรรมเนียมผูป้ฏิบตัิการดา้นกองทนุ นายทะเบียนกองทนุและ
ตวัแทนการชาํระเงนิ (Administrator, Registrar, Listing Agent, 
Paying Agent and Transfer Agent) 

ไม่เกิน 0.5% ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเงื่อนไขอ่ืนๆ 2 

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



 

กองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อนิเดยี อคิวติี ้เอฟไอเอฟ  33 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ (Other Expenses) ขึน้กบัเงื่อนไขตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  4 

แหล่งข้อมูล : อา้งอิงขอ้มลูใน Prospectus ของ Manulife Global Fund  

*  กองทนุหลกัไดม้ีการปรบัปรุงหนงัสอืชีช้วน โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก (initial charge) สาํหรบั Share 
Class I2 โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 เป็นตน้ไป 

**   กองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund (Share Class I2) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการใหแ้ก่กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ 
สเตรง็ค ์อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ ในอตัรารอ้ยละ 0.42 ต่อปีของมลูค่าเงินลงทนุในกองทนุ Manulife Global Fund - India Equity Fund 
(Share Class I2) โดยเก็บเข้าเป็นทรพัยส์ินของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ ทั้งนี ้การคืนค่าธรรมเนียม
ดงักล่าวอาจปรบัเปลี่ยนไดต้ามการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทนุหลกั (ถา้มี) 

ในกรณีท่ีกองทุนหลกัมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการ ซึ่งบริษัทจดัการเห็นว่าไม่มีนยัสาํคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ข

เพ่ิมเติมโครงการใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และ

จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
_______________________________ 

1 
 กองทนุหลกัจะจ่ายค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์นโดยคาํนวณอา้งอิงกบัทรพัยสิ์นสทุธิทัง้หมดของกองทนุหลกั ณ วนัท่ีเกี่ยวขอ้งในแต่ละวนัและจะจ่ายในแต่ละเดือน 

ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นและกองทนุหลกัจะตกลงกาํหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นครัง้คราวตามแต่อตัราของตลาดในประเทศลกัเซมเบิรก์ นอกจากนี ้ยงัมีค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือ

และเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์น ซึ่งกองทนุหลกัมีหนา้ท่ีผกูพนัค่าใชจ่้ายตามสมควรท่ีเกิดขึน้จากผูร้บัฝากทรพัยสิ์นหรือธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ 

ท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการเก็บรกัษาทรพัยสิ์นของกองทนุ ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์นโดยปกติจะรวมถึงค่าธรรมเนียมในการเก็บรกัษาทรพัยสิ์น ค่าธรรมเนียมในการ

ดาํเนินการธุรกรรมบางประการของธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการเก็บรกัษาทรพัยสิ์นของกองทุน ซึ่งค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ในส่วนนีท่ี้

จะจ่ายใหก้บัผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในแต่ละรอบปีบญัชีนัน้จะเปิดเผยในรายงานประจาํปีของกองทนุหลกั 

ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นจะเป็นผูร้บัผิดชอบในค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายใด ๆ ของผูแ้ทนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ในเขตภมูิภาคอ่ืนๆ  

ทัง้นี ้กองทุนหลกัไดแ้ต่งตัง้ Citibank Europe plc (สาขาประเทศลกัเซมเบิรก์) เป็นผูร้บัฝากทรพัยสิ์น ตามสญัญาแต่งตัง้ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น ฉบบัวันท่ี 21 พฤศจิกายน 

2548 (ซึ่งมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วันท่ี 16 ธันวาคม 2548) โดยผูร้บัฝากทรพัยสิ์นของกองทนุหลกัจะเป็นผูถ้ือเงินสด หลกัทรพัย ์และทรพัยสิ์นอ่ืน ๆ  ของกองทุนหลกัในนาม

ของกองทุนหลกั ทัง้นี ้ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นโดยการอนุมัติของกองทุนหลกัอาจแต่งตัง้ธนาคารและสถาบนัการเงินแห่งอ่ืน ๆ  ใหถ้ือสินทรพัยข์องกองทุนหลกัแทนตนเองได ้

อน่ึง ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นเป็นบริษัทย่อย (subsidiary) ของ Citigroup Inc. 

ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์นอาจมีอัตราแตกต่างกนั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับตลาดท่ีสินทรพัยข์องกองทุนหลกัถูกนาํไปลงทุนและรกัษาไว ้ซึ่งโดยทั่วไปแลว้จะมีอัตราตัง้แต่ 

0.003% ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนท่ีกองทุนหลกัมีอยู่ในตลาดท่ีพัฒนาแลว้ (developed market) ถึง 0.40 % ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนท่ีกองทุน

หลกัมีอยู่ในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) ทัง้นี ้อัตราค่าธรรมเนียมดงักล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมในการดาํเนินการธุรกรรมบางประการ (transaction charges) 

ค่าใชจ่้ายตามสมควร (reasonable disbursement) และค่าใชจ่้ายตามจริง (out-of-pocket)  

ค่าธรรมเนียมการชาํระเงินหรือส่งมอบในแต่ละธุรกรรม (Settlement charges) คิดโดยคาํนวณจากธุรกรรมแต่ละธุรกรรมเป็นคราว ๆ ไป ซึ่งอาจจะแตกต่างกัน ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กับประเทศท่ีหลักทรัพยน์ั้นถูกส่งมอบหรือมีการชาํระหนี้ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ จะมีอัตราตั้งแต่ 6 ดอลลารส์หรัฐต่อธุรกรรมในตลาดท่ีพัฒนาแลว้ 

(developed market) ถึง 130 ดอลลารส์หรฐัต่อธุรกรรมในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) 

2
  กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับตัวแทนการชาํระเงินในอัตราท่ีตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ท่ีเกิดขึน้ในการ

ดาํเนินงานในหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาตามสมควร 

รายละเอียดเกี่ยวกบัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายของผูป้ฏิบติัการดา้นกองทุน นายทะเบียนกองทนุ ตวัแทนจดทะเบียนหน่วยลงทนุ ตวัแทนการชาํระเงินและตวัแทนการ

โอนหน่วยลงทนุเป็นไปตามท่ีปรากฎดา้นล่างนี ้ 

ภายใตส้ญัญาบริการบริหารกองทุนหลกั ฉบบัวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึ่งมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วันท่ี 16 ธันวาคม 2548) กองทุนหลกัแต่งตัง้ Citibank Europe plc 

(สาขาประเทศลกัเซมเบิรก์) เป็นผูป้ฏิบติัการดา้นกองทุน นายทะเบียนกองทนุ ตวัแทนจดทะเบียนหน่วยลงทนุ ตวัแทนการชาํระเงินและตวัแทนการโอนหน่วยลงทุนของ

กองทุนหลกั โดย Citibank Europe plc (สาขาประเทศลกัเซมเบิรก์) เป็นผูด้าํเนินการจอง การรบัซือ้คืน การสบัเปล่ียน และการโอนหน่วยลงทุน รวมถึง ลงทะเบียน

ธุรกรรมดงักล่าวในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั  

นอกจากนี ้Citibank Europe plc (สาขาประเทศลกัเซมเบิรก์) ยังใหบ้ริการกองทุนหลกัในการดาํเนินการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการเก็บรกัษาบญัชีของกองทุน การคาํนวณ

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของหน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุ ณ วนัคาํนวณ (valuation date) จ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

การเตรียมและแจกจ่ายรายงานผูถ้ือหน่วยลงทนุและการใหบ้ริการเกี่ยวกบัการบริหารกองทนุหลกัอ่ืน ๆ  

กองทนุหลกัจะจ่ายค่าธรรมเนียมสาํหรบัการบรกิารบริหารดงักล่าวท่ีอตัราตลาด (Commercial rate) ซึ่งคู่สญัญาจะตกลงกาํหนดเป็นคราว ๆ บวกดว้ยค่าใชจ่้ายตามจรงิ 

(out-of-pocket) ตามสมควร โดยค่าธรรมเนียมสงูสดุสาํหรบัการบริการเหล่านีเ้ท่ากบั 0.5 % ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุหลกั ซึ่งอตัรานีไ้ม่รวมค่าใชจ่้ายตามจรงิ 

(out-of-pocket) ตามสมควร 
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3  นโยบายการปรบัมลูค่าหน่วยลงทนุ (Swing Pricing Policy) 

เพื่อบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนย่อย โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อปกป้องผูถ้ือหน่วยลงทนุเดิมของกองทุนย่อยในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณม์ีมลูค่าเงินลงทุนสุทธิ

เขา้หรือออกอย่างมีนยัสาํคญั บริษัทอาจมีการปรบัปรุงการคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) ของกองทนุย่อยใดๆ ในแต่ละวนัทาํการตามนโยบาย Swing Price ตัง้แต่

วนัท่ี 18 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป ซึ่งจะกาํหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วนฉบบัแกไ้ข ดงัต่อไปนี ้

"บริษัทอาจจาํเป็นตอ้งใชเ้ครื่องมือในการรองรบัมลูค่าเงินลงทนุสุทธิไหลเขา้หรือไหลออกอย่างมีนยัสาํคญัอันเป็นผลมาจากการท่ีผูล้งทุนทาํรายการซือ้ ขายคืน และ/หรือ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนมากจนส่งผลใหม้ีตน้ทุนการทาํธุรกรรมท่ีสูงขึน้จากการซือ้ขายทรพัยสิ์นในพอรต์การลงทุนของกองทุนย่อย ดว้ยเหตุนี ้กองทุนย่อยจึง

อาจมีการลดลงของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิต่อหน่วย (“Dilution”) ดงันัน้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการปรบัลดลงดงักล่าวและเพื่อปกป้องผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลง

ทุนเดิมท่ีอยู่ในกองทุน บริษัทจะนาํนโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน  ("Swing Pricing Policy”) มาเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการประเมินมูลค่ารายวัน  (Daily 

Valuation Policy) โดยนโยบาย Swing Price ดงักล่าวจะนาํมาใชก้บักองทนุย่อยทกุกองทนุ 

หากในวนัทาํการใด ผลรวมสทุธิจากการทาํรายการของผูล้งทุนในกองทนุย่อยเกินกว่าระดบัท่ีกาํหนดไวล่้วงหนา้ โดยคาํนวณจากเปอรเ์ซ็นตข์องมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิของ

กองทุนย่อยท่ีเกี่ยวขอ้งหรือจากจาํนวนเงินในฐานสกุลเงิน (base currency) ของกองทุนย่อยท่ีเกี่ยวขอ้ง (ตามท่ีคณะกรรมการหรือผูม้ีอาํนาจท่ีไดร้ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการกาํหนดและทบทวนเป็นครัง้คราว) โดยมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของกองทนุย่อยอาจมีการปรบัขึน้หรือลงเพื่อสะทอ้นตน้ทนุ (รวมถึง

ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายและประมาณการส่วนต่างของราคาซือ้/ ขายคืน) จากมูลค่าเงินลงทุนไหลเขา้สุทธิและมูลค่าเงินลงทุนไหลออกสุทธิตามลาํดบั ("การปรบัปรุง

มลูค่าหน่วยลงทนุ" [“Adjustment”]) หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูล้งทนุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดงันี ้

(1)   ผลรวมสทุธิจากการทาํรายการของผูล้งทนุในกองทนุย่อยท่ีเกี่ยวขอ้งจะถกูกาํหนดโดยบริษัทตามขอ้มลูล่าสดุท่ีมีอยู่ ณ เวลาท่ีทาํการคาํนวณ NAV 

(2)  มลูค่าของการปรบัปรุงฯ (Adjustment) ขึน้อยู่กบัตน้ทนุการซือ้ขายในอดีตและสภาวะตลาดของทรพัยสิ์นท่ีถือครองโดยกองทนุย่อยท่ีเกี่ยวขอ้งนัน้ๆ 

(3)  มลูค่าของการปรบัปรุงฯ สาํหรบักองทนุย่อยแต่ละกองทุนจะไดร้บัการทบทวนอย่างนอ้ยปีละสองครัง้เพื่อสะทอ้นถึงตน้ทนุประมาณการของการซือ้ขายทรพัยสิ์นท่ี

ถือครองโดยกองทนุย่อยท่ีเกี่ยวขอ้งและสภาวะตลาดในขณะนัน้ โดยขัน้ตอนในการประมาณการสาํหรบัมูลค่าของการปรบัปรุงฯ จะคาํนึงถึงปัจจยัหลกัต่างๆ ท่ีทาํ

ใหเ้กิดตน้ทนุในการซือ้ขาย (เช่น ส่วนต่างราคาเสนอซือ้/ขาย (bid/ask spreads) ภาษีหรืออากรท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการทาํธุรกรรม ค่าธรรมเนียมนายหนา้ (brokerage 

fees) เป็นตน้) การปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละกองทุนย่อย โดยจะไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิต่อ

หน่วยเดิม (NAV per Share) (“อัตราสูงสุดในการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุน”) ในกรณีท่ีเกิดสถานการณไ์ม่ปกติ กรรมการอาจพิจารณาเพิ่มอัตรา

สูงสุดในการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจากท่ีระบุไว้ข้างต้นเป็นการชั่วคราวเพื่อประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ทัง้นี ้มลูค่าของการปรบัปรุงฯ จะถกูกาํหนดขึน้โดยคณะกรรมการหรือผูม้ีอาํนาจท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

(4)  มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) ของกองทุนย่อยจะถกูคาํนวณแยกต่างหากจากกนั แต่การปรบัปรุงฯ ใดๆ ในรูปของเปอรเ์ซ็นต์

จะมีผลต่อมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุของกองทนุย่อยเหมือนกนั 

(5)  อัตราค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีอิงกับผลการดาํเนินงาน (Performance fee) และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีคิดจากมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV-based fee) จะคาํนวณ

ตามมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วย (NAV per Share) ก่อนการปรบัปรุงมลูค่าหน่วยลงทนุใดๆ" 

จากผลของการใชน้โยบาย Swing Price นี ้กองทนุย่อยจะตอ้งอยู่ภายใตค้วามเส่ียงของนโยบายการปรบัมลูค่าหน่วยลงทนุ  (Swing Pricing Risk) ซึง่สรุปไดด้งันี ้: 

 ขนาดของผลกระทบจากการปรบัปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจะถกูกาํหนดโดยตน้ทุนประมาณการของทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขายแต่ละประเภทท่ีถือครองโดยกองทุนย่อยท่ี

เกี่ยวขอ้งและสภาวะตลาดในขณะนัน้ โดยมูลค่าของการปรบัปรุงฯ นีส้ะทอ้นถึงตน้ทนุการซือ้ขายโดยประมาณของกองทุนย่อยท่ีถกูกาํหนดโดยตน้ทุนการซือ้ขาย

ในอดีตและสภาวะตลาดซึ่งอาจไม่ใช่ตน้ทนุการซือ้ขายท่ีเกิดขึน้จริง 

 การเคล่ือนไหวของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) ในส่วนของกองทุนย่อยอาจไม่สะทอ้นถึงผลการดาํเนินงานของพอรต์การลงทุนท่ีแทจ้ริงอันเป็นผลมาจากการใช้

นโยบาย Swing Price  โดยปกติ การปรบัปรุงมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีเกิดจากนโยบาย Swing Price จะทาํใหมู้ลค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วย (NAV per Share) เพิ่มขึน้

เมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสุทธิจาํนวนมากไหลเขา้กองทุนย่อยและมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิต่อหน่วยจะลดลงเมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสุทธิไหลออกจาํนวนมาก ซึ่งการ

ปรบัปรุงฯ เดียวกนันีจ้ะถกูนาํมาใชก้บัทกุชนิดหน่วยลงทนุของกองทุนย่อย ดงันัน้ ผูล้งทุนท่ีทาํธุรกรรมทัง้หมดในกองทนุย่อยไม่ว่าจะทาํรายการซือ้หรือขายคืนจะ

ไดร้บัผลกระทบจากการปรบัปรุงฯ ดงักล่าว 

 เน่ืองดว้ยการปรบัปรุงมลูค่าหน่วยลงทุนจากนโยบาย Swing Price เกี่ยวขอ้งกับการไหลเขา้และการไหลออกของเงินจากกองทุนย่อยจึงไม่สามารถคาดการณ์

แน่นอนไดว้่าจะเกดิการปรบัลดในช่วงเวลาใดในอนาคต ดงันัน้ จึงไม่สามารถคาดการณไ์ดอ้ย่างแม่นยาํเช่นกันว่าบริษทัจะมีความจาํเป็นท่ีตอ้งใชน้โยบาย Swing 

Price มากนอ้ยเพียงใด 
4 

 กองทุนหลกัจะจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ท่ีเกิดขึน้และเกี่ยวเน่ืองกบัการดาํเนินการของกองทุนหลกั รวมถึงค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมายและท่ีปรกึษาอ่ืน ๆ  

ตลอดจนค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการตีพิมพ ์และแจกจ่ายเอกสารหนังสือชีช้วนฉบับปัจจุบันของกองทุนหลัก และเอกสารหนังสือชีช้วนอ่ืนใดภายหลัง ตลอดจน 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการตีพิมพ ์และแจกจ่ายเอกสารรายงานประจาํปี และรายงานผลการดาํเนินการรอบหกเดือน นอกจากนี ้กองทุนหลกัจะรบัผิดชอบในบรรดา

ค่าใชจ่้ายนายหนา้ ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งต่าง ๆ  ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการหรือผูบ้ริหารกองทุนหลกับางท่านและค่าใชจ่้ายตามจริง 

(out-of-pocket) ท่ีเกิดขึน้ในการดาํเนินงานในหนา้ท่ี และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้กองทุนหลกัจะไม่มีหนา้ท่ีในการรบัผิดชอบหรือจ่ายค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม

การตลาดท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการขายหรือตวัแทนการตลาดและกองทุนหลกัจะไม่มีสิทธิท่ีจะไดร้บัค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการขายหรือตวัแทนการตลาดไม่ว่าทัง้หมด

หรือบางส่วน 
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ข้อมูลการลงทนุของกองทุนหลัก                                                                                  ณ วันที ่31 มีนาคม 2564 
 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลังของกองทนุ Manulife Global Fund - India Equity Fund (Class I2)  

 

 

 

 

 

 

 
ข้อมูลการลงทนุของกองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund (Class I2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ท่ีมา: ขอ้มลูจาก Fund Fact Sheet ของกองทนุหลกั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ซึ่งสามารถดขูอ้มลูท่ีเป็นปัจจบุนัไดท่ี้ www.manulife.com.hk  

การลงทุนในกองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ซึ่งอาจทาํใหไ้ดร้บัเงินคืนสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเงนิ
ลงทุนเร่ิมแรกได ้ผลการดาํเนินงานในอดตี/ ผลการเปรียบเทยีบผลการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิไดเ้ป็นสิ่ง
ยืนยนัถึงผลการดาํเนนิงานในอนาคต 

http://www.manulife.com.hk/
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วิธีการคาํนวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ

กองทนุมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ ทาํใหก้ารปันส่วนมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิจะตอ้งมีการแบ่งการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิตามแต่ละชนิดหน่วย

ลงทนุ 

การคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนนัน้ จะคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนใหก้ับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

โดยการเฉล่ียตามสดัส่วนของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของวนัก่อนหนา้ของหน่วยลงทุนแตล่ะชนิด กรณีวนัแรกของการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

จะเฉล่ียโดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดท้ัง้หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะกับหน่วยลงทุน 

แต่ละชนิด (ไดแ้ก่ รายการขายหน่วยลงทุนและรายการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นตน้) และคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิหลังหัก

ค่าธรรมเนียมและมลูค่าหน่วยลงทนุของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดท่ีคาํนวณ จะตอ้งมีมลูค่าไม่ต ํ่ากว่าศนูย ์การปันส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่

ละชนิดหน่วยลงทนุ 

ตัวอย่างการคาํนวณมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ 

วันที่ 1 :  มีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดในช่วง IPO 500,000 บาท มลูค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย = 10 บาท (แบ่งเป็น 1. ชนิดจ่ายปัน
ผล 200,000 บาท และ 2. ชนิดสะสมมลูค่า 300,000 บาท) และสมมตุิมีผลประโยชนใ์นวนัแรก 60,000 บาท และมียอดซือ้หน่วยลงทนุชนิด
จ่ายปันผล 100,000 บาท ยอดขายหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่า 20,000 บาท 

 กองทุนรวม  ชนิดจ่ายปันผล  ชนิดสะสมมูลค่า   

มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิท่ีจาํหน่ายไดห้ลงัหกัค่าธรรมเนียมการขาย (ถา้มี) (บาท) 500,000.00 200,000.00 300,000.00 

ผลประโยชนท่ี์เกิดขึน้ในวนัแรก 60,000 บาท  60,000.00 24,000.00 36,000.00 

วิธีคิดการปันส่วนมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ     

-  ชนิดจ่ายปันผล = 60,000 x 200,000/500,000 = 24,000    

-  ชนิดสะสมมลูค่า = 60,000 x 300,000/500,000 = 36,000    

รายการค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  

มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่าใชจ่้ายของกองทนุ  560,000.00 224,000.00 336,000.00 

รายการค่าใชจ่้ายของกองทนุรวมต่อวนั (/365)     

-  ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.873%  

(คิดอตัราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทนุ)  

(28.74) (11.50) (17.24) 

-  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT) = 0.064%  

 (คิดอตัราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทนุ) 

(0.98) (0.39) (0.59) 

 -  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%  

(คิดอตัราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทนุ)  

(1.64) (0.66) (0.98) 

มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ (NAV)  559,968.64 223,987.45 335,981.19 

จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  50,000.0000 20,000.0000 30,000.0000 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.1993 11.1993 11.1993 

หมายเหตุ : การคาํนวณในตารางขา้งตน้เป็นเพียงตวัอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทัง้นี ้ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย

ลงทนุของกองทนุ (ถา้มี) 
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วันที ่2 : ทาํการเพ่ิม-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุและขายคืนหน่วยลงทนุของวนัทาํการก่อนหนา้ (จากรายการซือ้หน่วยลงทนุชนิดท่ีจ่าย

ปันผล 100,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 20,000 บาท) และสมมตุิมีผลประโยชนใ์นวันท่ีสอง 100,000 บาท และใน

วนันีม้ียอดขายหน่วยลงทนุชนิดจ่ายปันผล 20,000 บาท และยอดซือ้หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่า 200,000 บาท  

 กองทุนรวม  ชนิดจ่ายปันผล ชนิดสะสมมูลค่า  

มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)  559,968.64 223,987.45 335,981.19 

ปรบัปรุงมลูค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทนุของวนัทาํการก่อนหนา้    

  1)  ขายหน่วยลงทนุชนิดจ่ายปันผล (+100,000 บาท) 100,000.00 100,000.00  

2)  รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า (-20,000บาท) (20,000.00)  (20,000.00) 

มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่าใชจ่้ายของกองทนุ  639,968.64 323,987.45 315,981.19 

ผลประโยชนท่ี์เกิดขึน้ในวนัท่ี 2 จาํนวนเงิน 100,000 บาท 100,000.00 50,625.52 49,374.48 

วิธีคิดการปันส่วนมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ     

-   ชนิดจ่ายปันผล = 100,000 x 323,987.45 / 639,968.64 = 50,625.52    

-   ชนิดสะสมมลูค่า = 100,000 x 315,981.18 / 639,968.64 = 49,374.48    

มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่าใชจ่้ายของกองทนุ 739,968.64 374,612.97 365,355.67 

รายการค่าใชจ่้ายของกองทนุรวมต่อวนั (/365)     

-  ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.873%  

(คิดอตัราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทนุ) 

(37.97) (19.22) (18.75) 

-  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT) = 0.064%  

(คิดอตัราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทนุ) 

(1.30) (0.66) (0.64) 

-  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%  

(คิดอตัราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทนุ)  

(2.17) (1.10) (1.07) 

มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ (NAV)  739,927.20 374,591.99 365,335.21 

จาํนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย)     

จาํนวนหน่วยลงทนุของวนัทาํการก่อนหนา้ (หน่วย)  50,000.0000 20,000.0000 30,000.0000 

-  หน่วยลงทุนเพ่ิมขึน้จากการขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล  

= 100,000 / 11.1994  (ราคาขาย) = 8,929.0497 หน่วย  

 8,929.0497   

-  หน่วยลงทุนลดลงจากการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า   

= 20,000 / 11.1993 (ราคาซือ้) = 1,785.8259 หน่วย 

  (1,785.8259) 

จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)         57,143.2238  28,929.0497         28,214.1741  

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 12.9486 12.9486 12.9486 

หมายเหตุ : การคาํนวณในตารางขา้งตน้เป็นเพียงตวัอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้นี ้ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุ (ถา้มี) 
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วันที ่3 : ทาํการเพ่ิม-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุและขายคืนหน่วยลงทนุของวนัทาํการก่อนหนา้ (จากรายการซือ้หน่วยลงทนุชนิดสะสม
มลูค่า 200,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทนุชนิดปันผลมลูค่า 20,000 บาท) และสมมตุิมีผลประโยชนใ์นวนัท่ีสาม 120,000 บาท ในวนันีม้ี
การจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล 20,000 บาท 

 กองทุนรวม ชนิดจ่ายปันผล ชนิดสะสมมูลค่า 

มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท) 739,927.20 374,591.99 365,335.21 

ปรบัปรุงมลูค่าเพิ่ม-ลดหน่วลงทนุของวนัทาํการก่อนหนา้    

1)  รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล (-20,000 บาท) (20,000.00) (20,000.00)  

2)  ซือ้หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่า (+200,000 บาท) 200,000.00  200,000.00 

มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่าใชจ่้ายของกองทนุ 919,927.20 354,591.99 565,335.21 

ผลประโยชนท่ี์เกิดขึน้ในวนัท่ี 3 จาํนวนเงิน 120,000 บาท 120,000.00 46,254.79 73,745.21 

วิธีคิดการปันส่วนมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ     

  -  ชนิดจ่ายปันผล = 120,000 x 354,591.99 / 919,927.20 = 46,254.79    

  -  ชนิดสะสมมลูค่า = 120,000 x 565,335.20 / 919,927.20 = 73,745.21    

มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่าใชจ่้ายของกองทนุ 1,039,927.20 400,846.78 639,080.41 

จ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล (-20,000 บาท) (20,000.00) (20,000.00)  

มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่าใชจ่้ายของกองทนุ 1,019,927.20 380,846.78 639,080.42 

รายการค่าใชจ่้ายของกองทนุรวมต่อวนั (/365)     

-  ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.873%  

(คิดอตัราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทนุ)  

(52.33) (19.54) (32.79) 

-  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT) = 0.064%  

(คิดอตัราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทนุ)  

(1.79) (0.67) (1.12) 

-  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%  

(คิดอตัราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทนุ) 

(2.99) (1.12) (1.87) 

มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ (NAV)  1,019,870.09 380,825.45 639,044.64 

จาํนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย)     

จาํนวนหน่วยลงทนุของวนัทาํการก่อนหนา้ (หน่วย)  57,143.2238 28,929.0497 28,214.1741 

     - หน่วยลงทุนลดลงจากการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนชนิดปันผล  

= 20,000 / 12.9486 (ราคาซือ้) = 1,544.5685 หน่วย 

 (1,544.5685)  

     - หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้จากการขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า  

= 200,000 / 12.9487 (ราคาขาย) = 15,445.5659 หน่วย 

  15,445.5659  

จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) 71,044.2212 27,384.4812 43,659.7400 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 14.3554 13.9066 14.6369 

หมายเหตุ : การคาํนวณในตารางขา้งตน้เป็นเพียงตวัอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้นี ้ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุ (ถา้มี) 
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คาํจาํกัดความ / นิยาม : 

 
 

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตรง็ค ์อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ 

กองทุนรวม / กองทุน หมายถึง กองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตรง็ค ์อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ 

กองทุนหลกั หมายถึง กองทนุต่างประเทศท่ีกองทนุนาํเงินส่วนใหญ่ไปลงทนุ 

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตรง็ค ์อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ 

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ 
(ชื่อย่อ : MS-INDIA-A) 

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อินเดีย อิควิตี ้ 
เอฟไอเอฟ (ชื่อย่อ : MS-INDIA-D) 

บริษัทจดัการ หมายถึง บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  

ผู้แนะนําการลงทุน หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์โดยการติดต่อ การชักชวน การใหค้าํแนะนาํ หรือ
การวางแผนการลงทุนใหผู้ล้งทุนเพ่ือการซือ้ขายหรือลงทุนในหลกัทรพัยห์รือสญัญา
ซือ้ขายล่วงหนา้ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน 

หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทจัดการมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุแลว้แต่กรณีของกองทนุ 

ตลาดหลกัทรัพย ์ หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

สาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

มูลค่าหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
เมื่อสิน้วันทําการท่ีคํานวณ โดยคํานวณตามหลักสากล เป็นตัวเลขทศนิยม 5 
ตาํแหน่งและตดัตาํแหน่งท่ี 5 ทิง้ 

มูลค่าหน่วยลงทนุทีใ่ช้คาํนวณ
ราคาขายหน่วยลงทนุ 

หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ทิง้และปัดทศนิยมตาํแหน่งท่ี 4 ขึน้ 

ราคาขายหน่วยลงทนุ 
(Subscription Price) 

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณเป็นราคาขายของวนัทาํการขายหน่วยลงทุน บวกดว้ย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(Redemption Price) 

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณเป็นราคารบัซือ้คืนของวันทาํการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 
หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

วงเงนิลงทุน หมายถึง วงเงินลงทนุท่ีไดร้บัการจดัสรรใหน้าํไปลงทนุยงัต่างประเทศ 

วันทาํการ หมายถึง วนัเปิดทาํการตามปกติของบรษิัทจดัการ / ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

วันทาํการซือ้ขาย หมายถึง วนัทาํการตามปกติของบรษิัทจดัการและวนัทาํการของกองทนุหลกั รวมถึงประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหรือชาํระราคาหลกัทรพัยข์องกองทนุหลกั 
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คาํเสนอซือ้ หมายถึง คาํเสนอซือ้หลักทรัพยข์องกิจการเป็นการทั่วไปท่ีผู้ทาํคาํเสนอซือ้ตอ้งปฏิบัติตาม
ประกาศว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบงาํ
กิจการ  

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งโดยแก้ไข
ราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งจนถึงปัจจบุนั 

การชดเชยราคา หมายถึง การเพ่ิมหรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนท่ีมีราคาหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้ง หรือการจ่ายเงินซึง่มีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่
ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้งแทนการเพ่ิมหรือลดจาํนวนหน่วยลงทนุ 

เงนิสาํรอง หมายถึง จาํนวนเงินท่ีตัง้สาํรองเพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระ
หนีด้ว้ยทรพัยสิ์นอ่ืน ๆ 

บัญชีกองทนุ หมายถึง บญัชีกองทนุเปิดท่ีบนัทึกจาํนวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

สิทธิเรียกร้อง หมายถึง สิทธิเรียกรอ้งท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ย
ดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมของสถาบนัการเงิน 

กิจการ หมายถึง บริษัทจดทะเบียน บริษัทท่ีมีหลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือบริษัท
มหาชนจาํกดั  

สถาบันการเงนิ หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมของสถาบนัการเงิน 

สมาคม หมายถึง สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัอนุญาตและจดทะเบียนกับสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทาํการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
หลกัทรพัยป์ระเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ 

มติพิเศษ หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนหน่วยลงทนุ

ทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุน ซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ

ของจาํนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของ

ผูถื้อหน่วยลงทุน ซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจาํนวน

หน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

บริษัทประกันชีวิต หมายถึง บริษัทประกันชีวิตท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบการประกันภยัประเภทประกันชีวิตใน

ประเทศไทยตามความในกฎหมายว่าดว้ยการประกอบการประกนัภยั 

กรมธรรมป์ระกันชีวิต หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีได้รับการอนุมัติจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากับและ

ส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

กรมธรรมป์ระกันชีวติ 

ควบหน่วยลงทุน 

หมายถึง กรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีใหผ้ลตอบแทนอา้งอิงกบัผลการดาํเนินงานของกองทนุ 

ผู้ลงทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกัน

ชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

หมายถึง ผูล้งทุนท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตท่ีใหผ้ลตอบแทนอา้งอิงกับผลการดาํเนินงานของ

กองทนุ 
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คําอธิบายศัพท์เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ทีป่รากฏในหัวข้อประเภท

ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอื่น เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 
 

“กลุ่มกิจการ” บรษิทัใหญ่และบรษิัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกาํหนดใหจ้ดัทาํงบการเงินรวม 

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนท่ีจัดตั้งขึ ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม 
(collective investment scheme) ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทนุดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรสัต ์หรือรูป
อ่ืนใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ท่ีจัดตั้งขึ ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“การลดความเสี่ยง” การลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ท่ีมี

ลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 

1. ไม่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือหาผลประโยชนโ์ดยการเก็งกาํไร (speculate)  

2. มีผลใหค้วามเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง  

3. เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียงเฉพาะของทรพัยสิ์นท่ีตอ้งการลดความเส่ียง  

4. สามารถลดความเส่ียงไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 

“เงนิฝากหรือตราสาร

เทยีบเท่าเงนิฝาก” 

ทรพัยสิ์นดงันี ้ 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอ่ืนท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัเงินฝาก  

2. สลากออมทรพัยท่ี์ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

3. สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสิน 

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้ 

1. ตั๋วเงินคลงั  

2. พนัธบตัรรฐับาล หรือพนัธบตัร ธปท.  

3. พนัธบตัร B/E P/N ศกุกู หรือหุน้กู ้ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุฟ้ืนฟเูป็นผูม้ีภาระผกูพนั 

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารท่ีมีรูปแบบทาํนองเดียวกับตราสารภาครฐัไทยท่ีรฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั 

ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรือองคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรือ

ผูค้ ํา้ประกนั แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นของประเทศนัน้ 

“บริษัทจดทะเบียน” บรษิัทท่ีมีหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัการจดทะเบียนหรือไดร้บัการอนญุาตใหท้าํการซือ้ขายไดใ้น SET 

“บริษัทย่อย” บรษิัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน

รวมท่ีมีการจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ ทัง้นี ้หากไม่มีงบการเงินรวมใหพิ้จารณาตามสดัส่วนการถือ

หุน้ท่ีปรากฎในบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ล่าสดุ 

“บริษัทใหญ่” บรษิัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดยพิจารณาตามงบการเงนิ

ท่ีมีการจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ ทัง้นี ้หากไม่มีงบการเงินรวมใหพิ้จารณาตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ี

ปรากฎในบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ล่าสดุ 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

“ใบแสดงสทิธิใน

ผลประโยชน”์ 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ี์เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิงซึ่งกาํหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์

เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผูท่ี้มีภาระผูกพนัในการชาํระหนีต้ามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บั

อาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํา้ประกนั แลว้แต่กรณี 
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“หน่วย CIS” หน่วยของกองทนุอย่างใดอยา่งหน่ึงดงันี ้ 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ภายใตบ้งัคับประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ย

หลักเกณฑก์ารจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย 

กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล  

2. หน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้ 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรพัยท่ี์อยู่ภายใตบ้งัคับประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ย

หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์ 

2. ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยท่ี์จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ  

3. foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุน้กูท่ี้มกีาํหนดเวลาชาํระหนีไ้ม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้

“CIS operator” บคุคลดงันี ้

(1)   บรษิัทจดัการตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ 

(2)   ผูท้าํหนา้ท่ีบรหิารจดัการกองทนุ CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทนุ 

“counterparty limit” อตัราส่วนการลงทนุท่ีคู่สญัญา 

“credit rating” อนัดบัความน่าเชื่อถือท่ีจดัทาํโดย Credit Rating Agency ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถใน

การชาํระหนีต้ามตราสารหรือสญัญา 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํา้โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งไดแ้ก่ ราชอาณาจักร

กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์สาธารณรฐั

สงัคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน) 

“group limit” อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนาํอตัราส่วนการลงทนุในแตล่ะบรษิัทท่ีอยู่

ในกลุ่มกิจการมาคาํนวณรวมกนั 

“guarantor rating” อนัดบัความน่าเชื่อถือของผูม้ีภาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํา้ประกนั 

“international scale” มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“national scale” มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบภายในประเทศ 

“issue rating” อนัดบัความน่าเชื่อถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น 

“issuer rating” อนัดบัความน่าเชื่อถือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรพัยสิ์นไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยออ้มผ่านการลงทุนในตรา

สารหรือสญัญาท่ีใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กับทรพัยสิ์น ซึ่งเป็นผลใหก้องทนุมีความเส่ียงใน

ทรพัยสิ์นนัน้ 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

“regulated market” ศูนย์กลางท่ีจัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้เพ่ือให้เกิดการเจรจาต่อรองซือ้ขายตราสาร

ระหว่างกันได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่างๆ ท่ีเก่ียวกับตราสารนัน้ โดยศูนยก์ลางดงักล่าวอยู่ภายใตก้าร

กํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีกํากับดูแลด้านหลักทรัพยห์รือตราสารท่ีมี

ลกัษณะทาํนองเดียวกบัหลกัทรพัย ์

“underlying” สินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง 
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โครงการจัดการ “กองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตรง็ค ์อินเดยี อิควติี ้เอฟไอเอฟ” 

ชื่อบริษัทจัดการ  : บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ทีอ่ยู่บริษทัจัดการ : 1788 ชัน้ 18 อาคารสิงหค์อมเพล็กซ ์ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่

  แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

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

  เว็บไซต ์:  www.manulife-asset.co.th  

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1  ชื่อโครงการจดัการ  :  กองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตรง็ค ์อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ 

1.2  ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ)  :  Manulife Strength - India Equity FIF 

1.3  ชื่อย่อ   :  MS-INDIA 

1.4  ประเภทโครงการ   :  กองทนุเปิด  

1.5 ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้ 

1.6  การกาํหนดอายโุครงการ  :  ไม่กาํหนด 

1.7 อายโุครงการ : ปี-เดือน-วนั 

1.8 อายโุครงการถึงวนัท่ี (กรณีกาํหนดอายเุป็นช่วงเวลา) : ไม่กาํหนด 

1.9 เงื่อนไข (อายโุครงการ)   : 

ในกรณีดงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใหโ้ครงการจดัการกองทุนรวมท่ีไดร้บัอนุมตัิสิน้สดุลงโดยจะไม่นาํ

กองทรพัยสิ์นไปจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการโดยไม่ตอ้งขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะดาํเนินการดังกล่าวโดยคาํนึงถึงผลประโยชนส์ูงสุดของกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น

สาํคญั  

(1) กรณีกองทุนรวมระดมเงินมีจาํนวนเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้กองทุน

เพ่ือส่งเงินไปลงทนุในต่างประเทศไดอ้ย่างเหมาะสม 

(2) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกบัวงเงินรบัอนญุาตใหน้าํเงินไปลงทนุยงัตา่งประเทศ เช่นกองทนุไม่

สามารถนาํเงินไปลงทนุในต่างประเทศไดท้ัง้หมดหรือบางส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญั เป็นตน้ 

(3) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแลว้เห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภัยพิบัติ 

สภาวะการลงทุนในต่างประเทศผนัผวนอย่างมาก ทาํใหผ้ลตอบแทนท่ีอาจไดร้บัจากการลงทุนในอนาคต

ไม่คุม้ค่ากับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้และ/หรือมีเหตุใหเ้ชื่อไดว้่าเป็นการปกป้องรกัษาผลประโยชนข์อง

กองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุ 

1.10  ลกัษณะโครงการ  :  กองทนุเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป 

1.11 ลกัษณะการขาย : เสนอขายในไทย 
  

http://www.manulife-asset.co.th/
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2. จาํนวนเงนิทนุของโครงการจัดการกองทนุรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขาย :  

2.1  จาํนวนเงินทนุของโครงการ :  1,600 ลา้นบาท  

2.2 เงื่อนไข (จาํนวนเงินทนุของโครงการ)  :  

ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจาํนวนเงินทุนของ

โครงการไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 15 ของจาํนวนเงินทนุของโครงการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการขอวงเงินลงทุนจดัสรรเพ่ิมเติมจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายในการจดัสรรวงเงินลงทนุในต่างประเทศใหแ้ก่บรษิัทจดัการ  

นอกจากนี ้ภายหลังการจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวมแลว้ กองทุนสามารถเพ่ิมจาํนวนเงินทุนของ

โครงการท่ีจดทะเบียนไว้กับสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

2.3  มลูค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย   :  10 บาท  

2.4  จาํนวนหน่วยลงทนุ   :  160,000,000 หน่วย  

2.5  ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก  :  10 บาท  

2.6  มลูค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก  :    

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. MS-INDIA-A 10,000.00 บาท 

2. MS-INDIA-D 10,000.00 บาท 

2.7  มลูค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป  :    

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. MS-INDIA-A  ไม่กาํหนด 

2. MS-INDIA-D  ไม่กาํหนด 

2.8 มลูค่าขัน้ตํ่าของการสั่งขายคืน  :    

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. MS-INDIA-A  ไม่กาํหนด 

2. MS-INDIA-D  ไม่กาํหนด 

2.9 จาํนวนหน่วยลงทนุขัน้ตํ่าของการสั่งขายคืน  :   

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. MS-INDIA-A   ไม่กาํหนด 

2. MS-INDIA-D   ไม่กาํหนด 

2.10  มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ตํ่า  :   

 ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. MS-INDIA-A   ไม่กาํหนด 

2. MS-INDIA-D  ไม่กาํหนด 

2.11  จาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ํ่า :   

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. MS-INDIA-A   ไม่กาํหนด 

2. MS-INDIA-D   ไม่กาํหนด 
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2.12  รายละเอียดเพ่ิมเตมิ :  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัลดยกเวน้ หรือเปล่ียนแปลงมลูค่าขัน้ตํ่าขา้งตน้ตามขอ้ 2.6 - 2.11 (ถา้มี) ใน

อนาคต โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการและถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งนี ้

บริษัทจัดการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วันทาํการไว ้ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการหรือ

สถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ

ลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีจ่ะลงทุน :  

3.1 วัตถุประสงคข์องโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงคเ์พ่ือระดมเงินลงทุนจากผูล้งทุนประเภทประชาชนทั่วไป และ/หรือสถาบันไปลงทุนใน

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีมีนโยบายเนน้การลงทนุในตราสารทนุท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

ประเทศอินเดีย โดยเหมาะสาํหรบัผูล้งทุนท่ีตอ้งการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ และสามารถยอมรบั

ความเส่ียงหรือความผนัผวนท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศได ้

3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน :  ตราสารทนุ 

3.3 ประเภทกองทนุตามลักษณะพิเศษ : กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) :  Manulife Global Fund - India Equity Fund 

กองทุนหลักจดทะเบียนซือ้ขายในประเทศ  :   ลกัเซมเบิรก์ (LUXEMBOURG) 

3.4    ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนแบบมีความเส่ียง

ต่างประเทศ 

3.5    นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :   

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ อาจกู้ยืมเงิน หรือทาํธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ 

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้คืน หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตาม

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

3.6 การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทนุ 

วัตถุประสงคข์องการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า :  เพ่ือการลดความเส่ียง (Hedging) 

3.7     การลงทุนในตราสารทีมี่ลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทนุ 

3.8     กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : อ่ืนๆ  

1.   กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ มุ่งหวงัใหผ้ลการดาํเนินงานเคล่ือนไหวตามกองทนุ

หลกั (passive management)   

2. Manulife Global Fund-India Equity Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (active 

management) 

3.9     ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) : 

เกณฑท่ี์ใชใ้นการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทนุ ไดแ้ก่ ดชันี MSCI India 10/40 Index อนัเป็นตวัชีว้ดั

ท่ีกองทุนหลักใช้ในการวัดผลการดาํเนินงานในปัจจุบัน ซึ่งเป็นดัชนีท่ีจัดทําโดย Morgan Stanley Capital 

International Inc. โดยปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือคาํนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณ

ผลตอบแทน 
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บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบรษิัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม 

ซึ่งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนท่ีกาํหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ

ล่วงหนา้อย่างชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปล่ียนตัวชีว้ัด คาํอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวชีว้ดั

ดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลใน

การตดัสินใจลงทนุได ้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตัวชีว้ัดเพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้กาํหนดของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการ

วดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือเปล่ียนแปลงตามกองทุนหลกั และ/หรือการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดั

ในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีท่ีผูอ้อกตัวดชันีของตัวชีว้ดัไม่ไดจ้ดัทาํหรือเปิดเผยขอ้มูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป 

โดยบรษิัทบริษัทจดัการจะแจง้เปล่ียนแปลงดงักล่าวผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศในเว็บไซต์

ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตดัสินใจลงทนุได ้

3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :   จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

(1)  กองทุนเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ Manulife Global Fund – India Equity Fund 

(กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดย Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited และเป็น

กองทุนท่ีจดทะเบียนจดัตัง้และซือ้ขายในประเทศลกัเซมเบิรก์ ซึ่งอยู่ภายใต ้UCITS และการกาํกับดูแลของ

หน่วยงานกาํกับดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกสามัญของ International 

Organization of Securities Commission (IOSCO)   

บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class I2  (USD) ของกองทุนหลัก โดยจะนาํเงินบาทไป

ลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลารส์หรัฐฯ และกองทุนหลักนําเงินดอลลารส์หรัฐฯ ไปลงทุนใน

หลักทรพัย ์ซึ่งเป็นสกลุเงินรูปีอินเดีย อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกลงทุนใน 

Share Class ประเภทอ่ืนๆ และ/หรือสกุลเงินอ่ืนใด หากมีการเปล่ียนแปลงโดยกองทุนหลกัในอนาคตตาม

ความเหมาะสม เพ่ือประโยชนใ์นการดาํรงวตัถปุระสงคข์องการบรหิารจดัการกองทนุใหเ้ป็นไปตามท่ีไดร้ะบุ

ในหนงัสือชีช้วนนี ้ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคัญต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทาํใหผ้ลตอบแทนและ

ความเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัสาํคญั โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุ

แลว้ ซึ่งบริษัทจดัการจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ

และ/หรือช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม 

กองทุนหลกัมีนโยบายเนน้การลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุน หรือท่ีเก่ียวขอ้งกับตราสารทุนของบริษัทต่างๆ 

ครอบคลมุในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมของเศรษฐกิจประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นหลกัทรพัยท่ี์จดทะเบียนในตลาด

หลักทรพัยป์ระเทศอินเดีย หรือตลาดหลักทรพัยอ่ื์นๆ โดยปกติกองทุนหลักจะไม่ใชเ้คร่ืองมือป้องกันความ

เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) จึงอาจมีความเส่ียงสงูจากอตัราแลกเปล่ียน

เงินจากการท่ีกองทนุไทยนาํเงินบาทไปลงทนุในหน่วยลงทนุในสกลุเงนิดอลลารส์หรฐัฯ ของกองทนุหลกั และ

กองทุนหลักนาํเงินดอลลารส์หรฐัฯ ไปลงทุนในหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นสกุลเงินรูปีของประเทศอินเดีย และ/หรือ

สกลุเงินอ่ืนๆ ท่ีกองทนุเขา้ลงทนุ ซึ่งอาจทาํใหผู้ล้งทนุไดร้บัเงินตน้คืนตํ่ากว่าเงินลงทนุเริ่มแรกได ้หรือขาดทุน

จากอตัราแลกเปล่ียนได ้ทัง้นี ้ในอนาคตกองทุนหลกั อาจใชเ้คร่ืองมือป้องกันความเส่ียงดงักล่าวโดยขึน้อยู่

กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเส่ียง โดยทําให้

ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุท่ีเพ่ิมขึน้ได ้

นอกจากนี ้กองทุนหลกัอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะได ้โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ัดการ
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กองทุน เช่น การลงทุนในใบสาํคัญแสดงสิทธิ (Warrant) และ/หรือการทาํสัญญาสวอป และ/หรือสัญญา

ออปชั่น และ/หรือสญัญาฟอรเ์วิรด์ เป็นตน้ เพ่ือช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุ 

(2) นอกจากการลงทุนในต่างประเทศข้างต้นแล้ว ส่วนท่ีเหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดหรือ

เห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้ทัง้ในและต่างประเทศ 

นอกจากนี ้ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซือ้ขาย

ล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน 

(Efficient Portfolio Management) ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non – 

investment grade) และตราสารหนีท่ี้ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตรา

สารทุนของบริษัทท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมี

ไวซ้ึ่งตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าท่ีสามารถลงทนุได ้(Non– investment grade) เฉพาะกรณี

ท่ีตราสารหนีน้ัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะท่ีกองทุน

ลงทนุเท่านัน้ 

(3) โดยปกติกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ จะไม่ทาํการป้องกันความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) แต่ในอนาคตกองทุนอาจจะทาํสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพ่ือ

ป้องกันความเส่ียงก็ไดโ้ดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งบริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม

เงื่อนไขและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทัง้นี ้

บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้เก่ียวกับการป้องกันความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศไม่นอ้ยกว่า 15 วนั โดยปิดประกาศไวท่ี้สาํนกังานของบรษิัทจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือ

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือแจง้ผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

(4) ในภาวะปกติ กองทุนจะนาํเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน อย่างไรก็ดี การดาํรงอตัราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ จะ

ไม่นาํมาบังคับใชใ้นช่วงระหว่างรอการลงทุนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตัง้แต่วันจดทะเบียนกอง

ทรพัยสิ์นเป็นกองทนุ ดงันัน้ จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทนุไม่สามารถลงทนุใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ี

กาํหนดไวข้า้งตน้ได ้ 

(5) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลกั ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น เมื่อผลตอบแทนของ

กองทุนหลกัตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมต่างประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีนโยบายในการบริหารจดัการใกลเ้คียง

กนัตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทนุรวมต่างประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีนโยบายในการ

บริหารจดัการใกลเ้คียงกันอย่างเห็นไดช้ดั และ/หรือ เมื่อพบว่าการบริหารจดัการของกองทุนหลกั ไม่เป็นไป

ตามท่ีระบุไว้หรือท่ีสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือเมื่อกองทุนหลักดังกล่าวกระทาํความผิดรา้ยแรงโดย

หน่วยงานกาํกับดูแลในประเทศนั้นๆ ให้ความเห็นว่าไดก้ระทาํความผิดดังกล่าวจริง และ/หรือเมื่อเกิด

เหตุการณห์รือสามารถคาดการณไ์ดว้่า จะเกิดการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลใหก้ารลงทนุ

ในกองทุนหลกั เป็นภาระต่อผูล้งทุนเกินความจาํเป็น และ/หรือกองทนุหลกัปิดหรือยกเลิกไม่ว่าดว้ยใจสมคัร

หรือดว้ยเหตตุามกฎหมายก็ตาม เป็นตน้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนาํเงินลงทนุของกองทุนไปลงทุนใน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอ่ืนใดท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์และ/หรือ

นโยบายการลงทนุของกองทนุ ซึ่งอาจเป็นกองทนุต่างประเทศท่ีบริหารจดัการโดยผูจ้ดัการกองทุนกลุ่มอ่ืน ๆ 

ท่ีมิใช่ผูจ้ดัการกองทุนหลักในปัจจุบันก็ได ้และในการโอนยา้ยกองทุนดงักล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณา

ดาํเนินการในครัง้เดียวหรือทยอยโอนยา้ยเงินทุนซึ่งอาจส่งผลใหใ้นช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไวซ้ึ่ง

หน่วยลงทุนของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุ

แลว้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะส่งหนงัสือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัท่ีจะมี

การเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
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(6) ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสาร SIP (Specific Investment Products) เกินกว่าอตัราส่วนการ

ลงทุนตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด บริษัทจัดการจะทาํการปรบัลดสัดส่วนการลงทุนใน

กองทนุหลกัเพ่ือใหก้ารลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นดงักล่าวมีอตัราส่วนการลงทุนรวมกันทัง้หมดไม่เกิน

รอ้ยละ 15 ของกองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตรง็ค ์อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ ดงันี ้ 

บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก “Manulife Global Fund - India Equity Fund” 

(Share Class I2) ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีรบัทราบเหตกุารณด์งักล่าว ยกเวน้กรณีท่ีเกิดจากปัจจยัท่ี

ควบคุมไม่ได ้หรือกรณีจาํเป็นและสมควรท่ีทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลาขา้งตน้ บริษัท

จดัการจะดาํเนินการใหเ้สร็จสิน้โดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี ้เพ่ือไม่ใหอ้ตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยด์งักล่าวเกิน

กว่ารอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตรง็ค ์อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ 

ทั้งนี ้หากการดาํเนินการปรบัสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักขา้งตน้ ส่งผลใหก้ารลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งหน่วย

ลงทนุของกองทนุหลกัโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีนอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ บรษิัท

จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการเปล่ียนกองทุนหลักใหม่โดยมีหลักเกณฑห์รือวิธีการทาํนองเดียวกับท่ี

กาํหนดไวใ้นขอ้ (5) ขา้งตน้ 

หากเกิดกรณีใดๆ ท่ีทาํใหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการคดัเลือกกองทนุรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่

แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการเลิกกองทุน โดยจะดาํเนินการจําหน่าย

หลักทรัพยห์รือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยู่ของกองทุนเพ่ือคืนเงินตามจาํนวนท่ีรวบรวมไดห้ลังหักค่าใชจ้่ายและ

สาํรองค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งของกองทนุ (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีถือต่อ

จาํนวนหน่วยลงทนุท่ีจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

(7) ในกรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุในกองทนุหลกัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุหลกันัน้ 

หากปรากฏว่ากองทุนหลกัดงักล่าวมีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปนี ้บริษัท

จัดการจะดาํเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด 

(7.1)    มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุหลกั 

(7.2)    ยอดรวมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาหา้วนัทาํการใดติดต่อกัน 

คิดเป็นจาํนวนเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุหลกั 

เงื่อนไข ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดาํเนินการ

ดงัตอ่ไปนี ้

(1)     แจง้เหตุท่ีกองทนุหลกัมีมลูค่าทรพัยสิ์นลดลง พรอ้มแนวทางการดาํเนินการโดยคาํนึงถึงประโยชนท่ี์ดี

ท่ีสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม ใหส้าํนกังานและผูถื้อหน่วยลงทนุทราบภายในสามวนัทาํการนบัแต่

วนัท่ีปรากฏเหต ุ

(2)     ดาํเนินการตามแนวทางการดาํเนินการตามขอ้ (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีปรากฏเหต ุ

(3)     รายงานผลการดาํเนินการใหส้าํนกังานทราบภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัท่ีดาํเนินการแลว้เสรจ็ 

(4)     เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการดาํเนินการของกองทนุรวมตามขอ้ (1) ต่อผูท่ี้สนใจจะลงทนุเพ่ือใหผู้ท่ี้สนใจ

จะลงทนุรบัรูแ้ละเขา้ใจเก่ียวกบัสถานะของกองทนุรวม 

บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะดาํเนินการใหบ้คุลากรท่ีเก่ียวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการดาํเนินการดงักล่าวดว้ย 

ทัง้นี ้ระยะเวลาในการดาํเนินการตามขอ้ (2) บรษิัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อสาํนกังาน 

(8)  ในการคาํนวณสดัส่วนการลงทนุของกองทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บรษิัทจดัการอาจไม่นบัช่วง

ระยะเวลาดงันีร้วมดว้ย ทัง้นี ้โดยจะคาํนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสาํคญั 

(1)     ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 
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(2)   ช่วงระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเน่ืองจากได้รับคาํสั่ งขายคืน  หรือ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือรอการลงทนุ ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกินกว่า 10 วนัทาํการ 

กองทุน Manulife Global Fund – India Equity Fund มีลักษณะสาํคัญดังต่อไปนี ้

ชื่อกองทุน Manulife Global Fund – India Equity Fund (Share Class I2) 

จดทะเบียนจัดตั้งที ่ ประเทศลกัเซมเบิรก์ 

วันทีจ่ัดตั้งกองทุน 30 พฤศจิกายน 2549 

ประเภทกองทุน ตราสารทนุ 

วัตถุประสงคแ์ละนโยบายการ
ลงทนุ 

กองทุนมีเป้าหมายท่ีจะสรา้งมลูค่าเงินลงทุนใหเ้ติบโตในระยะยาวสาํหรบั  
ผูท่ี้สามารถลงทนุในระยะยาวและยอมรบัความผนัผวนของมลูค่าเงินลงทนุ
ไดอ้ย่างมีนยัสาํคญั 

พอรต์การลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยการลงทุน (อย่างนอ้ย
รอ้ยละ 70 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ) ในตราสารทนุและหลกัทรพัยท่ี์อา้งอิงกับ
ตราสารทุนของบริษัทซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ต่างๆ ของ
เศรษฐกิจในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทั้งในอินเดียหรือตลาดหลักทรัพย์อ่ืนๆ โดยตราสารทุนและ
หลักทรัพย์ท่ีอ้างอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิและ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง สาํหรับ
ทรพัยสิ์นส่วนท่ีเหลือของกองทุนอาจรวมถึงพนัธบัตรและเงินฝาก ทั้งนี ้การ
ลงทุนในตลาดอินเดียอาจทาํผ่าน Foreign Portfolio Investor หรือ “FPI”  ซึ่ง
จดทะเบียนกับหน่วยงานกาํกับดูแลของประเทศอินเดีย โดย FPI ดังกล่าวนี้
สามารถเป็นไดท้ัง้ Manulife Global Fund  หรือผูจ้ดัการการลงทนุ 

กองทนุจะลงทนุเป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละกลยทุธก์ารลงทนุซึง่อยูภ่ายใต้
กฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้อาจจะลงทนุในประเทศใดประเทศ
หน่ึงหรือกลุ่มอุตสาหกรรม (sector) ใดกลุ่มอุตสาหกรรมหน่ึงและใน
หลกัทรพัยข์องผูอ้อกท่ีมีขนาดมลูค่าตามราคาตลาดเท่าใดก็ไดโ้ดยไม่จาํกดั
สดัส่วนของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ  ดงันัน้ กองทุนอาจลงทุนมากกว่ารอ้ยละ 30 
ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิในหลักทรพัยข์องบริษัทท่ีมีขนาดกลางและขนาด
เล็ก โดยอาจจะลงทุนในสกุลเงินใดก็ได ้อย่างไรก็ตามจะลงทนุในสกุลเงิน
รูปีเป็นหลกั  

ทั้งนี ้กองทุนจะไม่ลงทุนมากกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิใน
หลกัทรพัยท่ี์ออกหรือรบัประกนัโดยภาครฐัใดภาครฐัหน่ึง (รวมถึงรฐับาลท่ี
เก่ียวขอ้ง หน่วยงานภาครฐัหรือรฐับาลทอ้งถิ่น) ซึ่งมีการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับท่ีสามารถลงทุนได ้(เช่น ตํ่ากว่าอันดับ Baa3 ของ 
Moody’s หรือ BBB- ของ S&P หรือ Fitch) 

ปัจจัยความเสี่ยงหลกั (1)   ความเสี่ ย งด้ านเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Risk 
Factors) : การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงหรือการ
เพ่ิมขึน้ของอัตราดอกเบีย้อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ในพืน้ท่ีทาง
ภมูิศาสตรท่ี์เฉพาะเจาะจงหรือตลาดซึ่งกองทนุหลกัอาจเขา้ลงทนุ 

(2)   ราคาสินค้าโภคภัณฑท์ั่วโลก (Global Commodity Prices): พืน้ท่ี
ทางภูมิศาสตรท่ี์เฉพาะเจาะจงหรือตลาดซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุน 
อาจเป็นผูน้าํเขา้สินคา้โภคภัณฑร์ายใหญ่และการเพ่ิมขึน้ของราคา
สินคา้ดังกล่าวอาจส่งผลต่อกาํไร (margins) สาํหรับบริษัทท่ีอยู่ใน
พืน้ท่ีนัน้ 
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(3)   ความเสี่ยงด้านราคานํ้ามัน (Oil Price Risks) : พืน้ท่ีทางภมูิศาสตร์
ท่ีเฉพาะเจาะจงหรือตลาดซึ่งกองทุนหลกัอาจลงทนุอาจเกิดการขาด
แคลนดา้นพลงังานอย่างหนกั และราคานํา้มนัอาจปรบัตวัสงูขึน้อยา่ง
ฉบัพลนัและต่อเน่ืองซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อการคา้
และสถานะในการแข่งขนั 

(4)   ความเสี่ยงด้านนโยบายรัฐบาล (Government Policy Risks) : ใน
บางรฐับาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุน
อาจรบัเอานโยบายทางเศรษฐกิจแบบเสรีและแบบผ่อนคลายมาใช ้
ซึ่งในทางกลบักัน การปล่อยเสรีนีอ้าจส่งผลใหค้วามเส่ียงในภูมิภาค
เพ่ิมขึน้ได ้

(5)   ความเสี่ยงด้านการควบคุมราคา (Risk of Price Controls) : ใน
บางรฐับาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคซึ่งกองทุนหลกัอาจลงทุนมี
การควบคุมราคาสินทรพัยบ์างอย่างและอาจทาํหนา้ท่ีควบคุมราคา
สินคา้หรือบริการโดยไม่บอกกล่าวล่วงหนา้ในอนาคต ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อกาํไรส่วนตา่งของบรษิัทผูร้บัการลงทนุได ้

(6)   ความเสี่ยงด้านการควบคุมตลาดหุ้น (Risk of Stock Market 
Controls) : กฎเกณฑข์องตลาดหุน้ท่ีกาํลงัค่อยๆ พฒันาในบางตลาด
หรือเขตเศรษฐกิจนั้น มีความเส่ียงว่ากฎระเบียบดังกล่าวอาจจะ
เพ่ิมขึน้จนส่งผลกระทบต่อราคาซือ้ขายหรือเสรีภาพในการซือ้ขายหุน้ 
ซึ่งจาํกัดความสามารถในการเข้าทาํราคาของเงินลงทุนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพต่อกองทนุหลกั 

(7)  ความเสี่ ย งจากตลาดเกิด ใหม่  (Emerging Market Risks): 
นอกเหนือจากความเก่ียวพนัในบางตลาดหรือเขตเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมขึน้
ในภูมิภาคทางภูมิศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งเป็นวงกวา้งซึ่งกองทุนหลกัอาจ
ลงทุนอยู่ ในบางตลาดหรือบางเขตเศรษฐกิจอาจถกูมองโดยทั่วไปว่า
เป็นตลาดเกิดใหม่ ทัง้นี ้ในบางระดบั ความไม่มีเสถียรภาพในตลาด
การเงินโลกอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดเกิดใหม่และ
ส่งผลต่อภมูิภาคซึ่งถือเป็นตลาดเกิดใหม่ดว้ยเช่นกนั 

(8)   ความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมือง (Geopolitical Risks): 
นอกเหนือจากความเก่ียวพนัในบางตลาดหรือเขตเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมขึน้
ในภูมิภาคทางภูมิศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งเป็นวงกวา้งซึ่งกองทุนหลกัอาจ
ลงทุนอยู่ ในบางภูมิภาคในอดีตเคยถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนท่ีไม่มี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโลก จึงอาจเกิดความขดัแยง้ระดบัภูมิภาค
ได้ในบางโอกาส เช่นเดียวกับผลกระทบจากภัยคุกคามของ
ผูก้่อการรา้ยทั่วโลก ซึ่งเป็นความเส่ียงท่ีไม่น่าจะเกิดขึน้ แต่ความไม่
แน่นอนทางภมูิศาสตรก์ารเมืองสามารถส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ของ
ตลาดในภมูิภาคได ้

(9)   ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก ก า ร ป รั บ ล ด ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ  ( Credit 
Downgrades): การปรบัลดอนัดบัความน่าเชื่อถือใดๆ ของบางตลาด
ในภูมิภาคอาจส่งผลกระทบใหเ้กิดความเส่ียงเพ่ิมขึน้ต่อหุน้ส่วนการ
ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืน้ท่ีทางภูมิศาสตรห์รือตลาดซึ่งกองทุน
หลกัอาจลงทนุอยู ่

(10)  ความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign 
Exchange Risks) : ในพืน้ท่ีทางภมูิศาสตรท่ี์เฉพาะเจาะจงหรือตลาด
ซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุนอาจเป็นทั้งผูน้าํเขา้หนกัของวตัถุดิบและผู้
ส่งออกท่ีสาํคญัของทรพัยากรมนษุย ์สินคา้ และบรกิาร ความผนัผวน



 

กองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อนิเดยี อคิวติี ้เอฟไอเอฟ หนา้ 9 

ใดๆ ของตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อมลูค่าเงินลงทนุท่ีกองทนุหลกัเขา้ลงทนุได ้

(11)  ค ว าม เสี่ ย งด้ าน ต ลาด แรง ง าน  ( Labour Market Risks) : 
ค่าแรงงานท่ีตํ่าเป็นปัจจัยสําคัญต่อการได้เปรียบในการแข่งขัน
สาํหรับหลายบริษัทในเขตเศรษฐกิจหรือตลาดเกิดใหม่ และเป็น
แรงผลักดันต่อกระแสเงินทุน การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับกฎหมาย
ค่าแรงจึงอาจส่งผลกระทบต่อกาํไรของบริษัทเหล่านั้น รวมถึงราคา
หุน้ของบรษิัทเหล่านัน้ดว้ย 

(12)  ความเสี่ยงกฎเกณฑด์้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Regulation 
Risks) : กฎระเบียบเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมไดถู้กพิจารณาว่าค่อนข้าง
หละหลวมในตลาดหรือเขตเศรษฐกิจเกิดใหม่เป็นส่วนใหญ่ การเพ่ิมขึน้
ใดๆ ของกฎหมายท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมจึงอาจส่งผลกระทบต่อ
ภาคอตุสาหกรรมในตลาดหรือเขตเศรษฐกิจเหล่านีไ้ด ้

กองทุนหลักจะลงทุนในตลาดอินเดียผ่าน FII (Foreign Institutional 
Investors) ซึ่งควบคมุโดย The Securities and Exchange Board of India 
Foreign Institutional Investors Regulation, 1995 ก า ร ล ง ทุ น ท่ี ผ่ า น
สถานะของ FII ดงักล่าวอาจถกูจาํกดัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ท่ีถูกกาํหนดในขณะนัน้โดยผูม้ีอาํนาจของอินเดียหรือคณะกรรมการกาํกบั
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยอิ์นเดีย ทั้งนี ้ผู้ลงทุนควรรับทราบความ
เส่ียงใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑด์งักล่าว 

สกุลเงนิ ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (USD) 

อายุโครงการ ไม่กาํหนด 

Benchmark MSCI India 10/40 Index 

มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้คร้ังแรก ไม่กาํหนด 

มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้คร้ัง
ถัดไป 

ไม่กาํหนด 

มูลค่าขัน้ตํ่าการถือหน่วยลงทนุ 
(Minimum  Holding) 

ไม่กาํหนด 

ผู้จัดการกองทนุ  Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited 

วันที่เสนอขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน 

ทกุวนัทาํการ ภายในเวลา  13.00 น. ของประเทศลกัเซมเบิรก์ 

ผู้จัดจาํหน่ายทั่วไป Manulife Investment Management International Holdings Limited 

ผู้รับฝากทรัพยส์ิน  ผู้ปฏิบัตกิาร
ด้านกองทนุ  นายทะเบียนกองทุน 
และ ตัวแทนการ 
ชาํระเงนิ 

Citibank Europe plc. (Luxembourg Branch) 

ผู้สอบบัญชีกองทุน PricewaterhouseCoopers Société coopérative 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก : 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 

ค่าธรรมเนียมการซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก  

(Initial Charge) 

ไม่มี* 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

(Redemption Charge) 

ไม่ม ี
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ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(Switching Charge) 

ไม่เกิน 1% ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลคา่ทรัพยส์ินสุทธขิองกองทนุรวม) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)  0.90%** 

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

ค่าธรรมเนียมผูป้ฏิบตัิการดา้นกองทนุ นายทะเบียน
กองทนุและตวัแทนการชาํระเงิน (Administrator, 
Registrar, Listing Agent, Paying Agent and 
Transfer Agent) 

ไม่เกิน 0.5% ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเงื่อนไขอ่ืนๆ (2) 

ค่าธรรมเนียมการปรบัมลูคา่หน่วยลงทนุ  

(Swing Pricing) 

สงูสดุไม่เกิน  2.00% ของ NAV ต่อหน่วย  

(NAV per Share) (3) 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ (Other Expenses) ขึน้อยูก่บัเงื่อนไขต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (4) 

แหล่งข้อมูล : อา้งอิงขอ้มลูใน Prospectus ของ Manulife Global Fund  

* กองทุนหลักไดม้ีการปรบัปรุงหนังสือชีช้วน โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรก (initial 
charge) สาํหรบั Share Class I2 โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 เป็นตน้ไป 

**  กองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund (Share Class I2) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ใหแ้ก่กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ ในอัตรารอ้ยละ 0.42 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนใน
กองทุน Manulife Global Fund – India Equity Fund (Share Class I2) โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด 
แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ ทั้งนี ้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการ
เปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทนุหลกั (ถา้มี) 

ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจดัการเห็นว่าไม่มีนัยสาํคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลกัโดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วย
ลงทนุแลว้ และจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

หมายเหตุ :  

(1)  กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมผูร้ ับฝากทรัพย์สินโดยคาํนวณอ้างอิงกับทรพัย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนหลัก ณ วันที่
เกี่ยวขอ้งในแต่ละวนัและจะจ่ายในแต่ละเดือน ผูร้บัฝากทรพัยส์ินและกองทุนหลกัจะตกลงกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมเป็นครัง้
คราวตามแต่อตัราของตลาดในประเทศลกัเซมเบิรก์ นอกจากนี ้ยงัมีค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือและเพ่ิมเติมจากค่าธรรมเนียมผูร้บั
ฝากทรพัยส์ิน ซึ่งกองทุนหลกัมีหนา้ที่ผูกพันค่าใชจ่้ายตามสมควรที่เกิดขึน้จากผูร้บัฝากทรพัยส์ินหรือธนาคารและสถาบัน
การเงินอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บรกัษาทรัพยส์ินของกองทุน ทั้งนี ้ค่าธรรมเนียมผูร้ ับฝากทรัพย์สินโดยปกติจะรวมถึง
ค่าธรรมเนียมในการเก็บรกัษาทรพัยส์ิน ค่าธรรมเนียมในการดาํเนินการธุรกรรมบางประการของธนาคารและสถาบนัการเงิน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บรกัษาทรพัยส์ินของกองทุน ซึ่งค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในส่วนนีท้ี่จะจ่ายใหก้ับผูร้บัฝาก
ทรพัยส์ินในแต่ละรอบปีบญัชีนัน้จะเปิดเผยในรายงานประจาํปีของกองทนุหลกั 

ผูร้บัฝากทรพัยส์ินจะเป็นผูร้บัผิดชอบในค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายใดๆ ของผูแ้ทนที่ไดร้บัการแต่งตัง้ในเขตภมิูภาคอ่ืนๆ  

ทั้งนี ้กองทุนหลักไดแ้ต่งตัง้ Citibank Europe plc (สาขาประเทศลกัเซมเบิรก์) เป็นผูร้บัฝากทรพัยส์ิน ตามสัญญาแต่งตัง้ผูร้บั
ฝากทรพัยส์ิน ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึ่งมีผลบังคับใชต้ั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2548) โดยผูร้บัฝากทรพัยส์ินของ
กองทนุหลกัจะเป็นผูถ้ือเงินสด หลกัทรพัย ์และทรพัยส์ินอ่ืน ๆ ของกองทนุหลกัในนามของกองทนุหลกั ทัง้นี ้ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน
โดยการอนมุตัิของกองทนุหลกัอาจแต่งตัง้ธนาคารและสถาบนัการเงินแห่งอ่ืน ๆ ใหถ้ือสินทรพัยข์องกองทนุหลกัแทนตนเองได ้
อนึ่ง ผูร้บัฝากทรพัยส์ินเป็นบริษัทย่อย (subsidiary) ของ Citigroup Inc. 

ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์ินอาจมีอตัราแตกต่างกัน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับตลาดที่สินทรพัยข์องกองทุนหลกัถูกนาํไปลงทุนและ
รกัษาไว ้ซึ่งโดยทั่วไปแลว้จะมีอตัราตัง้แต่ 0.003% ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุที่กองทนุหลกัมีอยู่ในตลาดที่พฒันาแลว้ 
(developed market) ถึง 0.40% ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนที่กองทุนหลกัมีอยู่ในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) 
ทัง้นี ้อตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมในการดาํเนินการธุรกรรมบางประการ (transaction charges) ค่าใชจ่้าย
ตามสมควร (reasonable disbursement) และค่าใชจ่้ายตามจริง (out-of-pocket)  

ค่าธรรมเนียมการชาํระเงินหรือส่งมอบในแต่ละธุรกรรม (settlement charges) คิดโดยคาํนวณจากธุรกรรมแต่ละธุรกรรมเป็น
คราวๆ ไป ซึ่งอาจจะแตกต่างกัน ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับประเทศที่หลักทรัพยน์ั้นถูกส่งมอบหรือมีการชาํระหนี ้โดยค่าธรรมเนียม



 

กองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อนิเดยี อคิวติี ้เอฟไอเอฟ หนา้ 11 

ดงักล่าวนี ้จะมีอตัราตัง้แต ่6 ดอลลารส์หรฐัต่อธุรกรรมในตลาดที่พฒันาแลว้ (developed market) ถึง 130 ดอลลารส์หรฐัต่อ
ธุรกรรมในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) 

(2)  กองทุนหลกัจะจ่ายค่าธรรมเนียมใหก้ับตวัแทนการชาํระเงินในอตัราที่ตกลงกันระหว่างคู่สญัญา ตลอดจนค่าใชจ่้ายตามจริง 
(out-of-pocket) ที่เกิดขึน้ในการดาํเนินงานในหนา้ที่ตามที่กาํหนดไวใ้นสญัญาตามสมควร 

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายของผูป้ฏิบตัิการดา้นกองทนุ นายทะเบียนกองทุน ตวัแทนจดทะเบียนหน่วย
ลงทนุ ตวัแทนการชาํระเงินและตวัแทนการโอนหน่วยลงทนุเป็นไปตามที่ปรากฎดา้นล่างนี ้ 

ภายใตส้ัญญาบริการบริหารกองทุนหลัก ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึ่งมีผลบังคับใชต้ั้งแต่วนัที่ 16 ธันวาคม 2548) 
กองทนุหลกัแต่งตัง้ Citibank Europe plc (สาขาประเทศลกัเซมเบิรก์) เป็นผูป้ฏิบตัิการดา้นกองทนุ นายทะเบยีนกองทนุ ตวัแทน
จดทะเบียนหน่วยลงทนุ ตวัแทนการชาํระเงินและตวัแทนการโอนหน่วยลงทนุของกองทุนหลกั โดย Citibank Europe plc (สาขา
ประเทศลกัเซมเบิรก์) เป็นผูด้าํเนินการจอง การรบัซือ้คืน การสบัเปลี่ยน และการโอนหน่วยลงทุน รวมถึงลงทะเบียนธุรกรรม
ดงักล่าวในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั  

นอกจากนี ้Citibank Europe plc (สาขาประเทศลกัเซมเบิรก์) ยงัใหบ้ริการกองทุนหลกัในการดาํเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บ
รกัษาบัญชีของกองทุน การคาํนวณมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ณ วนัคาํนวณ (valuation date) 
จ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน การเตรียมและแจกจ่ายรายงานผูถ้ือหน่วย
ลงทนุและการใหบ้ริการเกี่ยวกบัการบริหารกองทนุหลกัอ่ืนๆ  

กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมสาํหรบัการบริการบริหารดังกล่าวที่อัตราตลาด (commercial rate) ซึ่งคู่สัญญาจะตกลง
กาํหนดเป็นคราว ๆ บวกดว้ยคา่ใชจ่้ายตามจริง (out-of-pocket) ตามสมควร โดยค่าธรรมเนียมสงูสดุสาํหรบัการบริการเหล่านี ้
เท่ากบั 0.5% ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั ซึ่งอตัรานีไ้ม่รวมค่าใชจ่้ายตามจริง (out-of-pocket) ตามสมควร 

(3)  นโยบายการปรบัมลูค่าหน่วยลงทนุ (Swing Pricing Policy)
 

เพ่ือบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทนุย่อย โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือปกป้องผูถ้ือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนย่อยใน
กรณีที่เกิดเหตกุารณมี์มลูค่าเงินลงทุนสทุธิเขา้หรือออกอย่างมีนัยสาํคญั บริษัทอาจมีการปรบัปรุงการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์ิน
สทุธิ (NAV) ของกองทนุย่อยใดๆ ในแต่ละวนัทาํการตามนโยบาย Swing Price ตัง้แต่วนัที่ 18 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป ซึ่งจะ
กาํหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วนฉบบัแกไ้ข ดงัต่อไปนี ้

"บริษัทอาจจาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือในการรองรบัมูลค่าเงินลงทุนสุทธิไหลเขา้หรือไหลออกอย่างมีนัยสาํคญัอนัเป็นผลมาจาก
การที่ผูล้งทนุทาํรายการซือ้ ขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นจาํนวนมากจนส่งผลใหมี้ตน้ทนุการทาํธุรกรรมที่สูงขึน้
จากการซือ้ขายทรพัยส์ินในพอรต์การลงทนุของกองทุนย่อย ดว้ยเหตนุี ้กองทนุย่อยจึงอาจมีการลดลงของมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิ
ต่อหน่วย (“Dilution”) ดงันัน้ เพ่ือเป็นการลดผลกระทบจากการปรบัลดลงดงักล่าวและเพ่ือปกป้องผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วย
ลงทุนเดิมที่อยู่ในกองทุน บริษัทจะนาํนโยบายการปรบัมูลค่าหน่วยลงทุน  ("Swing Pricing Policy”) มาเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายการประเมินมูลค่ารายวนั  (Daily Valuation Policy) โดยนโยบาย Swing Price ดงักล่าวจะนาํมาใชก้ับกองทุนย่อย
ทกุกองทนุ 

หากในวนัทาํการใด ผลรวมสุทธิจากการทาํรายการของผูล้งทนุในกองทุนย่อยเกินกว่าระดบัที่กาํหนดไวล้่วงหนา้ โดยคาํนวณ
จากเปอรเ์ซ็นตข์องมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนย่อยที่เกี่ยวขอ้งหรือจากจาํนวนเงินในฐานสกุลเงิน (base currency) ของ
กองทนุย่อยที่เกี่ยวขอ้ง (ตามที่คณะกรรมการหรือผูมี้อาํนาจที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการกาํหนดและทบทวนเป็นครัง้
คราว) โดยมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของกองทนุย่อยอาจมีการปรบัขึน้หรือลงเพ่ือสะทอ้นตน้ทนุ (รวมถึง
ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายและประมาณการส่วนต่างของราคาซือ้/ ขายคืน) จากมลูค่าเงินลงทนุไหลเขา้สทุธิและมลูค่าเงินลงทนุ
ไหลออกสุทธิตามลาํดบั ("การปรบัปรุงมูลค่าหน่วยลงทุน" [“Adjustment”]) หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อผูล้งทนุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดงันี ้

(1)   ผลรวมสุทธิจากการทาํรายการของผูล้งทุนในกองทุนย่อยที่เกี่ยวขอ้งจะถูกกาํหนดโดยบริษัทตามขอ้มูลล่าสดุที่มีอยู่ ณ 
เวลาที่ทาํการคาํนวณ NAV 

(2)  มูลค่าของการปรบัปรุงฯ (Adjustment) ขึน้อยู่กับตน้ทนุการซือ้ขายในอดีตและสภาวะตลาดของทรพัยส์ินที่ถือครองโดย
กองทนุย่อยที่เกี่ยวขอ้งนัน้ๆ 

(3)  มูลค่าของการปรบัปรุงฯ สาํหรบักองทุนย่อยแต่ละกองทุนจะไดร้บัการทบทวนอย่างนอ้ยปีละสองครัง้เพ่ือสะทอ้นถึง
ตน้ทุนประมาณการของการซือ้ขายทรพัยส์ินที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวขอ้งและสภาวะตลาดในขณะนั้น โดย
ขัน้ตอนในการประมาณการสาํหรบัมลูค่าของการปรบัปรุงฯ จะคาํนึงถึงปัจจยัหลกัต่างๆ ที่ทาํใหเ้กิดตน้ทนุในการซือ้ขาย 
(เช่น ส่วนต่างราคาเสนอซือ้/ขาย (bid/ask spreads) ภาษีหรืออากรที่เกี่ยวขอ้งกบัการทาํธุรกรรม ค่าธรรมเนียมนายหนา้ 
(brokerage fees) เป็นตน้) การปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละกองทุนย่อย 
โดยจะไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยเดิม (NAV per Share) (“อัตราสูงสุดในการปรับปรุง
มูลค่าหน่วยลงทุน”) ในกรณีที่เกิดสถานการณไ์ม่ปกติ กรรมการอาจพิจารณาเพิ่มอัตราสูงสุดในการปรับปรุง
มูลค่าหน่วยลงทุนจากที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นการช่ัวคราวเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดย



 

กองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อนิเดยี อคิวติี ้เอฟไอเอฟ หนา้ 12 

จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ทั้งนี ้มูลค่าของการปรบัปรุงฯ จะถูกกาํหนดขึน้โดย
คณะกรรมการหรือผูมี้อาํนาจที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

(4)  มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิต่อหน่วยของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) ของกองทุนย่อยจะถูกคาํนวณแยกต่างหากจากกัน 
แต่การปรบัปรุงฯ ใดๆ ในรูปของเปอรเ์ซ็นตจ์ะมีผลต่อมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของแต่ละชนิด
หน่วยลงทนุของกองทนุย่อยเหมือนกนั 

(5)  อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่อิงกับผลการดาํเนินงาน (Performance fee) และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่คิดจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (NAV-based fee) จะคาํนวณตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ก่อนการปรับปรุง
มลูค่าหน่วยลงทนุใดๆ" 

จากผลของการใชน้โยบาย Swing Price นี ้กองทุนย่อยจะตอ้งอยู่ภายใตค้วามเสี่ยงของนโยบายการปรบัมูลค่าหน่วยลงทุน  
(Swing Pricing Risk) ซึ่งสรุปไดด้งันี ้: 
 ขนาดของผลกระทบจากการปรบัปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจะถูกกาํหนดโดยตน้ทนุประมาณการของทรพัยส์ินที่ซือ้ขายแต่

ละประเภทที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวขอ้งและสภาวะตลาดในขณะนัน้ โดยมูลค่าของการปรบัปรุงฯ นีส้ะทอ้นถึง
ตน้ทุนการซือ้ขายโดยประมาณของกองทุนย่อยที่ถูกกาํหนดโดยตน้ทุนการซือ้ขายในอดีตและสภาวะตลาดซึ่งอาจไม่ใช่
ตน้ทนุการซือ้ขายที่เกิดขึน้จริง 

 การเคลื่อนไหวของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ (NAV) ในส่วนของกองทนุย่อยอาจไม่สะทอ้นถึงผลการดาํเนินงานของพอรต์การ
ลงทนุที่แทจ้ริงอนัเป็นผลมาจากการใชน้โยบาย Swing Price  โดยปกติ การปรบัปรุงมลูค่าหน่วยลงทนุที่เกิดจากนโยบาย 
Swing Price จะทาํใหมู้ลค่าทรพัยส์ินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) เพ่ิมขึน้เม่ือมีปริมาณเงินลงทุนสุทธิจาํนวนมาก
ไหลเขา้กองทุนย่อยและมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิต่อหน่วยจะลดลงเม่ือมีปริมาณเงินลงทุนสุทธิไหลออกจาํนวนมาก ซึ่งการ
ปรบัปรุงฯ เดียวกนันีจ้ะถกูนาํมาใชก้บัทกุชนิดหน่วยลงทุนของกองทนุย่อย ดงันัน้ ผูล้งทนุที่ทาํธุรกรรมทัง้หมดในกองทุน
ย่อยไม่ว่าจะทาํรายการซือ้หรือขายคืนจะไดร้บัผลกระทบจากการปรบัปรุงฯ ดงักล่าว 

 เนื่องดว้ยการปรบัปรุงมลูค่าหน่วยลงทนุจากนโยบาย Swing Price เกี่ยวขอ้งกบัการไหลเขา้และการไหลออกของเงินจาก
กองทุนย่อยจึงไม่สามารถคาดการณ์แน่นอนไดว้่าจะเกิดการปรบัลดในช่วงเวลาใดในอนาคต ดังนั้น จึงไม่สามารถ
คาดการณไ์ดอ้ย่างแม่นยาํเช่นกนัว่าบริษัทจะมีความจาํเป็นที่ตอ้งใชน้โยบาย Swing Price มากนอ้ยเพียงใด 

(4)   กองทนุหลกัจะจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ที่เกิดขึน้และเกี่ยวเนื่องกบัการดาํเนินการของกองทนุหลกั รวมถึงค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัชี 
ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอ่ืน ๆ ตลอดจนค่าใชจ่้ายที่เกี่ยวขอ้งกับการตีพิมพ ์และแจกจ่ายเอกสารหนังสือชีช้วนฉบบั
ปัจจุบนัของกองทุนหลกั และเอกสารหนังสือชีช้วนอ่ืนใดภายหลงั ตลอดจนค่าใชจ่้ายที่เกี่ยวขอ้งกับการตีพิมพ ์และแจกจ่าย
เอกสารรายงานประจาํปี และรายงานผลการดาํเนินการรอบหกเดือน นอกจากนี ้กองทนุหลกัจะรบัผิดชอบในบรรดาค่าใชจ่้าย
นายหนา้ ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งต่าง ๆ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการหรือผูบ้ริหารกองทุนหลกั
บางท่านและค่าใชจ่้ายตามจริง (out-of-pocket) ที่เกิดขึน้ในการดาํเนินงานในหนา้ที่ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ทั้งนี ้
กองทุนหลักจะไม่มีหนา้ที่ในการรบัผิดชอบหรือจ่ายค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับการขายหรือตัวแทน
การตลาดและกองทุนหลกัจะไม่มีสิทธิที่จะไดร้บัค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการขายหรือตวัแทนการตลาดไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วน 

3.12   รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :   

กองทนุจะลงทนุในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 

ทัง้นี ้เป็นไปตามวงเงินท่ีไดร้บัอนมุตัิใหน้าํไปลงทนุยงัต่างประเทศ เวน้แต่จะไดร้บัอนมุตัิวงเงินเพ่ิมเติม 

3.13  ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีจ่ะลงทุน :  

3.13.1 ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีมีผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญาเป็นกิจการท่ี

จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุกาํหนด ดงันี ้

ส่วนที ่1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิทั่วไป 

1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1 ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ไดแ้ก่ 

1.1.1  พนัธบตัร 

1.1.2  ตั๋วเงินคลงั 



 

กองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อนิเดยี อคิวติี ้เอฟไอเอฟ หนา้ 13 

1.1.3  หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นพุนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.1.4  ตั๋วแลกเงิน (B/E) 

1.1.5  ตั๋วสญัญาใชเ้งิน (P/N) 

1.1.6  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้กู ้

1.1.7  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ี์มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้

1.1.8  ตราสารหนีอ่ื้นท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัตราสารหนีต้าม 1.1.1 - 1.1.7 

ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนดเพ่ิมเติม 

2. คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุ 

ทรพัยสิ์นท่ีบริษัทจดัการจะสามารถลงทุนไดต้ามขอ้ 1. ขา้งตน้ ตอ้งมีคุณสมบัติของ 

ตราสารตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้น ดงันี ้

2.1 ไม่มีขอ้กาํหนดหรือเงื่อนไขท่ีทาํใหผู้ล้งทุนมีภาระผูกพนัมากกว่ามลูคา่เงินลงทนุ

ในตราสาร 

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

มือแต่กองทนุไดด้าํเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการ

ท่ีกฎหมายกาํหนด หรือมีเงื่อนไขใหก้องทนุสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได)้  

2.3   มีขอ้มลูเก่ียวกับตราสารท่ีบริษัทจดัการสามารถเขา้ถึงไดเ้พ่ือนาํมาประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจลงทุนไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาท่ีสะท้อนมูลค่า

ยุติธรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูท่ีเชื่อถือไดซ้ึ่งจดัทาํตาม

หลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดังกล่าวเพ่ือชาํระหนี้

การคา้ B/E หรือ P/N ดงักล่าวตอ้งมีการรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบคุคลดงันี ้ 

2.4.1   ธนาคารพาณิชย ์บรษิัทเงินทนุ หรือ บรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมาย

ว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2.4.2   ธนาคารออมสิน  

2.4.3   ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

2.4.5   ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.4.6   ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8   สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทาํนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 

2.4.1 - 2.4.7 

ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ั่งจ่าย

หรือผูอ้อกตั๋ว ทัง้จาํนวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถา้มี) ตามท่ีระบุไวใ้น B/E หรือ P/N 

ดว้ย 

ส่วนที ่2 :  ทรัพยส์ินประเภทหน่วย CIS  

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย ตอ้งมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์น

การลงทนุ ดงันี ้
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1. มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตรา

สารทางการเงินทั่วไปในส่วนท่ี 1 ขอ้ 2.1 – 2.3 ดว้ย  

2.   ในกรณีท่ีกองทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวมอ่ืน กองทนุรวมดงักล่าว ตอ้งมี

นโยบายการลงทุนดังนี ้(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํท่ี

ลงทนุในทองคาํแท่ง)  

2.1   มีการลงทนุในทรพัยสิ์นซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทนุ สามารถลงทนุได ้

2.2   มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคาํนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุ นัน้ 

2.3   มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ิธีคาํนวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์product limit สาํหรบัทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP ของกองทนุ นัน้ 

2.4   มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit 

ของกองทนุ นัน้ 

3.   ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมอ่ืน กองทุนรวม

ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทนุรวมฟีดเดอร ์

ส่วนที ่3 :  ทรัพยส์ินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 

ตอ้งเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้บัฝาก ดงันี ้

1.   ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน 

2.  ธนาคารออมสิน  

3.   ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4.   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5.   บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั  

6.  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7.   ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  

8.   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

9.   สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

10.  สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo) 

การลงทนุใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

1.   คู่สัญญา ตอ้งเป็นนิติบุคคลดังนีท่ี้สามารถเขา้เป็นคู่สัญญาใน reverse repo ไดต้าม

กฎหมายไทย 

1.1   ธนาคารพาณิชย ์

1.2   บรษิัทเงินทนุ 

1.3   บรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์

1.4   บรษิัทหลกัทรพัย ์

1.5   บรษิัทประกนัภยั 

1.6   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7   กองทนุฟ้ืนฟ ู

1.8   นิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
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1.9   ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ 

2.   ตราสารท่ีใชใ้นการทาํ reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดงันี ้

2.1   ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐั

ต่างประเทศตอ้งมี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

2.2   ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเ้งิน บัตรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสัน้ท่ีธนาคารพาณิชย ์

บริษัทเงินทุน หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ีภาระผูกพนั ซึ่งมี

อายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี 

2.3   ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญาใชเ้งินท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีกาํหนดวนัใชเ้งินตามตั๋ว

ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนัออกตั๋ว และเป็นตั๋วท่ีถึงกาํหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือ

เมื่อไดเ้ห็น 

2.4   ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญาใชเ้งินท่ีมีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีออก ซึ่งมี credit 

rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

2.4.1   มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer 

rating ตอ้งเป็น credit rating ท่ีไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2   มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

2.5   ตราสารหนีซ้ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ท่ีขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้

หรือท่ีมีขอ้มลูราคาท่ีน่าเชื่อถือและอา้งอิงไดซ้ึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดย

ตราสารหนีด้งักล่าวตอ้งมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

2.5.1   มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ี

เทียบเคียงไดก้บั credit rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามท่ี CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 

2.5.2   มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6   ตราสารหนีซ้ึ่งมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนท่ีขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขาย ตราสาร

หนี ้หรือท่ีมีขอ้มลูราคาท่ีน่าเชื่อถือและอา้งอิงไดซ้ึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

โดยตราสารหนีด้งักล่าวตอ้งมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

2.6.1   มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ี

เทียบเคียงไดก้บั credit rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามท่ี CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรพัยสิ์นอ่ืนตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพ่ิมเติม 

3. ระยะเวลาการรบัชาํระหนีข้อง reverse repo ตอ้งไม่เกิน 90 วนั  

4.   ขอ้กาํหนดเพ่ิมเติมท่ีบรษิัทจดัการตอ้งปฏิบตัิสาํหรบัการลงทนุใน reverse repo  

4.1   ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามท่ีกาํหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2   หา้มนาํหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซือ้ไปขายหรือโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี ้

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้กาํหนดใน reverse repo ดงักล่าว 

4.2.2  เป็นการขายตาม repo ท่ีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการใน

การกูย้ืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรพัยสิ์น

ของกองทนุรวม 
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4.3   มูลค่าของหลักทรพัยห์รือตราสารท่ีซือ้ ณ วันเริ่มตน้สัญญา ตอ้งมีมูลค่าเป็นไป

ตามสมการการคาํนวณตามวิธีการดงันี ้ 

มูลค่าของหลกัทรพัย์หรือตราสารทีซ่ือ้ > (ราคาซือ้ x (1 + discount rate))  

ทั้งนี ้ราคาซื ้อ = ราคาที่กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซือ้

หลกัทรพัย์ หรือตราสารตาม reverse repo  

4.4   การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื ้อ ณ สิ ้นวัน ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์ดงันี ้

4.4.1   มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ > (มูลค่า reverse repo x (1 + 

discount rate)) 

4.4.2   ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ ณ สิน้วัน ไม่เป็นไปตาม

สมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการตอ้งเรียกใหคู้่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน 

หรือหลักทรัพยห์รือตราสารท่ีสามารถใชใ้นการทาํ reverse repo ให้แก่

กองทุน เพ่ือใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซือ้และทรพัยสิ์นท่ี

โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวิธีการดงักล่าว ภายในวนัทาํการถัดจากวนัท่ี

มูลค่าหลักทรพัยห์รือตราสารท่ีซือ้ลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เวน้แต่เป็น

กรณีตาม 4.4.3 

4.4.3   ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์

หรือตราสารท่ีซือ้ ณ สิน้วัน มีมลูค่านอ้ยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + 

discount rate) เป็นจาํนวนไม่เกิน 5 ลา้นบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคา

ซือ้ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเร่ืองดังกล่าวไว้ใน

สัญญาซึ่งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา 

(counterparty risk) แลว้ บรษิัทจดัการจะไม่ดาํเนินการตาม 4.4.2 ก็ได ้

4.5 การคาํนวณมลูค่า reverse repo ตาม 4.4 ใหค้าํนวณดงันี ้

4.5.1   คาํนวณจากราคาซือ้รวมกับผลประโยชนท่ี์กองทุนพึงไดร้บัจาก reverse 

repo จนถึงวนัท่ีมีการคาํนวณ 

4.5.2   คาํนวณเป็นรายธุรกรรม หรือคาํนวณรวมเป็นยอดสทุธิของ reverse repo 

ทุกธุรกรรมท่ีกองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลง

กําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจาก

หลักทรัพยห์รือตราสารท่ีซือ้หรือทรัพยสิ์นท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถา้มี) ของ

ธุรกรรมท่ีเกิดจาก reverse repo รายการอ่ืนได ้

4.6   discount rate ท่ีนํามาใช้ในการคาํนวณ ต้องเป็นการกาํหนดขึน้โดยคาํนึงถึง

ปัจจยัความเส่ียงของคู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรือตราสารท่ีซือ้แลว้ 

ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending) 

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุ ดงันี ้

1.   คู่สญัญา ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ SBLโดย

ในกรณีท่ีคู่สญัญาดงักล่าวกระทาํการในฐานะตวัแทนของผูย้ืม ผูย้ืมตอ้งเป็นบคุคลดงันี้

ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือดาํเนินกิจการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1   ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2   ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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1.3   กองทนุฟ้ืนฟ ู

1.4   ธนาคารเพ่ือการนาํเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5   ธนาคารพาณิชย ์

1.6   บรษิัทเงินทนุ 

1.7   บรษิัทหลกัทรพัย ์

1.8   บรษิัทประกนัชวีิต 

1.9   กองทนุส่วนบคุคลท่ีมีมลูค่าทรพัยสิ์นของผูล้งทนุแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10   กองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

1.11   นิติบคุคลอ่ืนตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํหนดเพ่ิมเติม 

2.   หลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืม ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท่ี์อยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝาก

หลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยทาํหน้าท่ีเป็นนายทะเบียน

หลกัทรพัย ์ 

3.  การวางหรือเรียกหลกัประกนั บรษิัทจดัการตอ้งดาํเนินการดงันี ้

3.1   ดาํเนินการใหม้ีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผูย้ืมเพ่ือเป็นประกันการใหย้ืม

หลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็นหลกัประกนัดงันี ้ 

3.1.1 เงินสด 

3.1.2   ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3   ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้นท่ีธนาคาร

พาณิชย ์บริษัทเงินทุน หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผูม้ี

ภาระผกูพนั  

3.1.4  ตั๋วแลกเงินหรือ ตั๋วสญัญาใชเ้งินท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีกาํหนดวนัใชเ้งิน

ตามตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตั๋วและเป็นตั๋วท่ีถึงกาํหนดใชเ้งินเมื่อ

ทวงถามหรือเมื่อไดเ้ห็น 

3.1.5   ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเ้งินท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึ่งมี 

credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

3.1.5.1   มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีท่ี

เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ท่ีได้มาจากการจัด 

credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2   มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.1.6   ตราสารหนีท่ี้มี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade 

3.1.7   หนังสือคํา้ประกันท่ีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพ่ือเป็น

ประกนัการคืนหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุ  

3.1.8   หุ้นจดทะเบียนใน SET ท่ีมีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งนี ้ ในกรณีท่ี

กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลักประกัน

ดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9   หน่วยลงทนุของ MMF 

3.2   ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ

ดาํเนินการโดยวิธีอ่ืนซึ่งจะมีผลใหบ้ริษัทจัดการสามารถบังคับชาํระหนีเ้อาจาก

หลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 
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3.3   หา้มนาํหลกัประกันตาม 3.1 ท่ีกองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาํใหไ้ม่

สามารถบงัคบัตามหลกัประกันนัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหนีต้ามขอ้ตกลง

ในธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัยน์ัน้เอง 

3.4   ดาํรงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั > 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท่ี์ใหย้มื 

3.5   ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน

ทรพัยสิ์นดงันี ้

3.5.1   เงินฝากในธนาคารพาณิชยห์รือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2   บตัรเงินฝากหรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ดงันี ้

3.5.2.1  บัตรเงินฝาก หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินท่ี ธนาคารพาณิชย ์บริษัท

เงินทุน หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้เป็นผู้มีภาระ

ผกูพนั 

3.5.2.2  ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีกาํหนดวนัใชเ้งินตามตั๋ว

ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วท่ีถึงกาํหนดใชเ้งิน

เมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเ้ห็น 

3.5.2.3  ตั๋ วสัญญาใช้เงิน ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึ่งมี 

credit rating อย่างหน่ึงอย่างใดดงันี ้

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ ในอันดับแรก 

โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ท่ี

ไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.5.3   ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4   reverse repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4.   ลักษณะและสาระสาํคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาท่ีมีลักษณะและสาระสาํคัญของ

สญัญาตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่า

ดว้ยขอ้กาํหนดเก่ียวกับระบบงาน สัญญายืมและใหย้ืมหลกัทรพัยแ์ละหลักประกันใน

ธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์

ส่วนที ่6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุ ดงันี ้

1.  ประเภท underlying 

Derivatives ท่ีกองทนุจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งมี underlying เป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน 

ในกรณีท่ี derivatives อา้งอิงกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาท่ีอา้งอิงดงักล่าว

ตอ้งเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (future price) 

เท่านัน้ ทัง้นี ้ราคาของ underlying อ่ืนท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ท่ีเป็นองคป์ระกอบ

ของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นท่ียอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพรห่ลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทนุ  

บรษิัทจดัการจะดาํเนินการลงทนุใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1   กองทุนรวมได้ระบุเ ก่ียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ 

derivatives ท่ีจะลงทนุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
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2.2.1 Derivatives on organized exchange 

2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง

เป็นธนาคารพาณิชย ์ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย 

derivatives หรือผูค้า้ derivatives 

2.3   ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการชาํระหนีด้ว้ยการส่งมอบสินคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง 

สินคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทุนสามารถลงทนุได ้ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทนุจะเป็นผู้

มีสิทธิรบัมอบหรือมีหนา้ท่ีส่งมอบสินคา้นัน้ก็ตาม 

3.   หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ีทรพัยสิ์นท่ีเพียงพอต่อการชาํระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 

บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีมีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจาํนวน

ท่ีเพียงพอต่อภาระท่ีกองทนุอาจตอ้งชาํระหนีต้ามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไว้

ตลอดเวลาท่ีไดล้งทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กาํหนด 

4. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมสาํหรบัการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการลดความเส่ียง 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกับทรพัยสิ์นท่ี

จะลดความเส่ียง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมสาํหรบัการลงทนุใน OTC derivatives 

บรษิัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

5.1 ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายตุิธรรมของ derivatives ใหบ้รษิัท

จดัการทราบทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ในกรณีท่ีวนัดงักล่าว

เป็นวนัหยุดทาํการของบริษัทจดัการใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายตุิธรรมภายในวนั

ทาํการถดัไป 

5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณท่ี์ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยัสาํคญั 

ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายตุิธรรมของ derivatives ใหบ้รษิัท

จดัการทราบทนัที 

5.3   คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงยินยอมใหม้ีการลา้งฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการรอ้ง

ขอได ้

3.13.2 ประเภทของหลกัทรัพยห์รือทรัพยส์ินอืน่หรือการหาดอกผลโดยวิธอีื่นทีจ่ะลงทุนใน

ต่างประเทศ : 

บริษัทจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีมีผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญาเป็นกิจการท่ี

จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ ทัง้นี ้การลงทุนในตราสารหรือสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรือ

สญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรือเป็นการทาํสญัญาในประเทศท่ีมีหน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัย์

แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รัพ ย์ ท่ี เ ป็ น ส ม า ชิ ก ส า มั ญ ข อ ง  International Organization of Securities 

Commissions (IOSCO) หรือท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรพัยต์่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ 

World Federation of Exchanges (WFE) หรือเป็นตราสารของบริษัทท่ีจดัตัง้และเสนอขายในประเทศ

กลุ่มอนภุมูิภาคลุ่มแม่นํา้โขง (GMS) 

ส่วนที ่1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิทั่วไป 

1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 
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1.1 ตราสารแห่งหนีต้่างประเทศ ไดแ้ก่ 

1.1.1  พนัธบตัร 

1.1.2  ตั๋วเงินคลงั 

1.1.3  หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นพุนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.1.4   ตั๋วแลกเงิน (B/E) 

1.1.5  ตั๋วสญัญาใชเ้งิน (P/N) 

1.1.6   ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้กู ้

1.1.7   ตราสารหนีอ่ื้นท่ีมีลักษณะทาํนองเดียวกับตราสารหนีต้าม 1.1.1 - 1.1.6 

ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพ่ิมเติม 

2. คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุ 

ทรัพยสิ์นท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนไดต้ามข้อ 1 ข้างตน้ ตอ้งมีคุณสมบัติของ 

ตราสารตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้น ดงันี ้

2.1 ไม่มีขอ้กาํหนดหรือเงื่อนไขท่ีทาํใหผู้ล้งทุนมีภาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงินลงทุน

ในตราสาร 

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

แต่กองทุนไดด้าํเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการท่ี

กฎหมายกาํหนด หรือมีเงื่อนไขใหก้องทนุสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได)้  

2.3   มีขอ้มลูเก่ียวกับตราสารท่ีบริษัทจดัการสามารถเขา้ถึงไดเ้พ่ือนาํมาประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจลงทุนไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาท่ีสะท้อนมูลค่า

ยุติธรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลท่ีเชื่อถือไดซ้ึ่งจดัทาํตาม

หลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดังกล่าวเพ่ือชาํระหนี้

การคา้ B/E หรือ P/N ดงักล่าวตอ้งมีการรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบคุคลดงันี ้ 

2.4.1   ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมาย

ว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2.4.2   ธนาคารออมสิน  

2.4.3   ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

2.4.5   ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.4.6   ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8   สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทาํนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 

2.4.1 - 2.4.7 

ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ั่งจ่าย

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

ส่วนที ่2 :  ทรัพยส์ินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและ

หลกัเกณฑใ์นการลงทนุ ดงันี ้
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1.  มีคุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกับขอ้กาํหนดสาํหรบัตรา

สารทางการเงินทั่วไปท่ีระบไุวใ้นส่วนท่ี 1 ขอ้ 2.1 – 2.3 ดว้ย 

2. เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะดงันี ้

2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารกาํกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศท่ี

กาํกับดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ 

IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้

ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  

2.2  CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกับดูแลของหน่วยงานกาํกบั

ดแูลท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO   

2.3 ในกรณีท่ีกองทุนรวมไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 

ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล การออก การเสนอ

ขาย และการจดัการสาํหรบักองทนุเพ่ือผูล้งทนุรายย่อยของประเทศนัน้ 

3. ประเทศท่ีกาํกับดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน

อย่างเพียงพอ ทัง้นี ้ตามรายชื่อประเทศท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมีการ

จาํกัดการกูย้ืมไวเ้ฉพาะกรณีมีเหตุจาํเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว

เท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี ้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS 

ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทนุรวมทองคาํท่ีลงทนุในทองคาํแท่ง) 

4.1   มีการลงทุนในทรพัยสิ์นซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับท่ีกองทุนรวม สามารถ

ลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ  80% ของ NAV ของกองทุน CIS 

ต่างประเทศนัน้ 

4.2   มีการลงทนุในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ิธีคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนรวมนัน้ ทัง้นี ้หลกัเกณฑด์งักล่าว

ไม่ใชก้บักรณีทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP 

4.3 มีการลงทนุในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ิธีคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์product limit สาํหรบัทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP ของกองทนุรวม นัน้ 

4.4   มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ

กองทนุรวมนัน้ 

5. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน 

CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนท่ีมีลักษณะทาํนองเดียวกับกองทุนรวมฟีด

เดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี ้โดย

ไดร้ับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยก่อนการลงทุนบริษัท

จดัการตอ้งจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลู เหตผุลความจาํเป็น และคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการลงทนุในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสือชีช้วนดว้ย 

ส่วนที ่3 :  ทรัพยส์ินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 

ตอ้งเป็นเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศท่ีเทียบเท่าเงินฝาก

ของผูร้บัฝากดงันี ้

1. ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรต์ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน 
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2. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั 

3. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตามขอ้ 1 – 2 

ส่วนที ่4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุดงันี ้

1.   ประเภท underlying  

derivatives ท่ีกองทนุจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งมี underlying เป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน 

ในกรณีท่ี derivatives อา้งอิงกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาท่ีอา้งอิงดงักล่าว

ตอ้งเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (future price) 

เท่านัน้ ทัง้นี ้ราคาของ underlying อ่ืนท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ท่ีเป็นองคป์ระกอบ

ของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นท่ียอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพรห่ลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทนุ 

บรษิัทจดัการจะดาํเนินการลงทนุใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1   กองทุนรวมได้ระบุเ ก่ียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ 

derivatives ท่ีจะลงทนุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

2.2.1 Derivatives on organized exchange 

2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง

เป็นนิติบุคคลท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ derivatives ท่ีอยู่ภายใต้

การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือท่ีเป็นสมาชิกของ WFE 

2.3  ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการชาํระหนีด้ว้ยการส่งมอบสินคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง 

สินคา้นั้นตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทนุสามารถลงทุนได ้ทั้งนี ้ไม่ว่ากองทุนจะเป็น 

ผูม้ีสิทธิรบัมอบหรือมีหนา้ท่ีส่งมอบสินคา้นัน้ก็ตาม 

3.   หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ีทรพัยสิ์นท่ีเพียงพอต่อการชาํระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 

บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีมีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจาํนวน

ท่ีเพียงพอต่อภาระท่ีกองทนุอาจตอ้งชาํระหนีต้ามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไว้

ตลอดเวลาท่ีไดล้งทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กาํหนด 

4. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมสาํหรบัการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการลดความเส่ียง 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกับทรพัยสิ์นท่ี 

จะลดความเส่ียง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมสาํหรบัการลงทนุใน OTC derivatives 

บรษิัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

5.1 ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายตุิธรรมของ derivatives ใหบ้รษิัท

จดัการทราบทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ในกรณีท่ีวนัดงักล่าว

เป็นวนัหยุดทาํการของบริษัทจดัการใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายตุิธรรมภายในวนั

ทาํการถดัไป 
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5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณท่ี์ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยัสาํคญั 

ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายตุิธรรมของ derivatives ใหบ้รษิัท

จดัการทราบทนัที 

5.3   คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงยินยอมใหม้ีการลา้งฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการรอ้ง

ขอได ้

3.14  อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอื่น เพื่อเป็นทรัพยส์ินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอื่น เพื่อเป็นทรัพยส์ินของกองทุนรวมในประเทศและ

ต่างประเทศ:  

ส่วนที ่1 :  อัตราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามผู้ออกทรัพยส์ินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้
อ 

ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ    

2.1   กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2.2   กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
        แต่ตํ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10% (กรณีเป็นหน่วย CIS 
ต่างประเทศจะลงทนุโดยเฉล่ียรอบปี
บญัชีไม่นอ้ยกว่า 80% ของ NAV) 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตรา
สารมีลกัษณะอย่างใดอยา่งหน่ึง ดงันี ้

4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ี
รฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผูม้ี
ภ า ร ะ ผู ก พั น มี ภู มิ ลํ า เ น า อ ยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit rating 
แบบ national scale) 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้

5.1   เป็นตราสารหนี ้ท่ีผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือ
สาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศท่ีไดร้บัอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

5.2.1   ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียน 

5.2.2   ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3   ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี้  
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน 
และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวตอ้งเป็นบุคคล
ดงันี ้

5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ 
บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่า
ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

ไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1) 10% หรือ 

(2)  นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน  
benchmark + 5% 
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5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ ์
การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บรษิัทหลกัทรพัย ์

5.3   เสนอขายในประเทศไทย    

5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี้มากกว่า  
397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยู่ใน
ระบบของ regulated market 

6 ทรพัยสิ์นดงันี ้ 

6.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ้ท่ีผู้ออกจัดตั้งขึน้ตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศหรือ
ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ี
ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย) 

6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.1.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

6.1.3.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ  

6.1.3.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

6.1.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวนัชาํระ
หนีน้้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่
วัน ท่ีลงทุน และไม่ ได้มีลักษณะตาม 
6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผูม้ีภาระผกูพนัตาม
ตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้

6.1.3.3.1  บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1-
5.2.3.9 

6.1.3.3.2  ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศท่ีประเทศไทยเป็น
สมาชิก 

6.1.3.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ี
มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุ ค ค ล ต า ม ข้ อ  6.1.3.3.1-
6.1.3.3.2 

รวมกันไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัรา
ใดจะสงูกว่า 

(1)   10%  หรือ 

(2)   นํา้หนกัของทรพัยสิ์นใน 
benchmark + 5% 
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6.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี ้
มากกว่า  397 วัน  นับแต่วัน ท่ีลงทุน ต้องขึ ้น
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ  regulated market 

6.2   ธุรกรรมดังนี้ ท่ีคู่สัญญามี  credit rating อยู่ ในระดับ  
investment grade 

6.2.1   ธุรกรรมการซื ้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse 
Repo) 

6.2.2   OTC derivatives  (Derivatives ซึ่ งซื ้อขายนอก
ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives) 

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

หมายเหต ุ:  ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี ้ไม่มีขอ้กาํหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสาร 
หรือคู่สญัญา แลว้แต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทนุรวม 

2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที ่2 :  อัตราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) * 

ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยสิ์นของบรษิัททกุบรษิัทท่ีอยูใ่นกลุ่ม
กิจการเดยีวกนัหรือการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงินกบับรษิัทดงักล่าว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แลว้แต ่
อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)   25% หรือ 

(2)   นํา้หนกัของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุใน 
benchmark + 10%  

*หมายเหต:ุ  ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี ้ไมม่ีขอ้กาํหนดเก่ียวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทนุรวม 

2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที ่3 :  อัตราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit) ** 

ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) 
หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ท่ีนิติบุคคลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี ้

1.1   ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จดัตัง้ขึน้ 

1.2   ธนาคารพาณิชย ์

1.3   บรษิัทเงินทนุ 

1.4   บรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์

1.5   บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมา
จ า ก คู่ สัญ ญ า ต า ม  reverse repo ห รื อ  securities 
lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45%  เฉล่ียในรอบปีบญัชี 
เว้นแต่เป็นกองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการ
นอ้ยกว่า 1 ปี ใหเ้ฉล่ียตามรอบอายกุองทนุ 

-  อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวมท่ีอายุ
กองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 
เดือน  ทั้งนี ้ เฉพาะกองทุนรวมท่ีมีอายุ
โครงการมากกว่าหรือเท่ากบั  1 ปี  
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2 ทรพัยสิ์นดงันี ้

2.1   ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ ตั๋วสญัญาใชเ้งิน (P/N) ท่ีมี
เงื่อนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทนุไดด้าํเนินการให้
มีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารได ้ตาม
วิธีการท่ีกฎหมายกาํหนด หรือมีเงื่อนไขใหก้องทนุ
รวมสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมี
ระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.3   total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี ้แต่ไม่รวมถึงตรา
สารหนีท่ี้มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้

2.3.1   มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 
ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณ
ตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single 
entity limit) 

2.3.2   มี  credit rating อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ตํ่ า ก ว่ า 
investment grade หรือไม่มี credit rating  

(ขอ้นีไ้ม่ใชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ 
buy & hold ท่ีลงทนุใน B/E P/N  เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายไุม่เกนิอายกุองทนุ หรือรอบ
การลงทนุของกองทนุ หรือมกีารลงทนุใน derivatives 
เพ่ือใหท้รพัยสิ์นดงักล่าวมีอายสุอดคลอ้งกบัอายุ
กองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse repo)  ไม่เกิน 25% 

4 ธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัย ์(Securities lending) ไม่เกิน 25% 

5 หน่วย CIS ในประเทศ ทกุกองทนุรวมกนัไมเ่กิน 20% 

6 total SIP ซึ่งไดแ้ก่  

6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา 
(single entity limit)   

6.2 ตราสารหนี ้ท่ีมีอนัดบัความน่าเชื่อถือท่ีตวัตราสาร
และ/หรือผู้ออกตราสารตํ่ากว่าอันดับท่ีสามารถ
ลงทุนได ้(non-investment grade) และ/หรือตรา
สารท่ีไม่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(unrated) 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

 

7 Derivatives ดงันี ้ 

hedging limit : การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ท่ีมี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือการลดความเส่ียง 

ไม่เกินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู ่

**หมายเหต:ุ สาํหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทุน ไม่มี
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั product limit  
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ส่วนที ่4 :  อัตราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่งทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน  

1 ตราสารหนี ้ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนีภ้าครฐัไทย หรือ
ตราสารหนีภ้าครฐัต่างประเทศ) 
 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial 
liability)* ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบ
การเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้
ออกตราสารมีหนีสิ้นทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถัดไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด  
บลจ. อาจนาํมูลค่าหนีสิ้นทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มลูค่าหนีสิ้นทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุดว้ยก็ไดโ้ดย
ข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการ
เผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มี
หนีสิ้นทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีล่าสดุ** ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออก
รายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการ
ยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพิ้จารณาเป็นรายโครงการ 

1.2   ในกรณีท่ีกองทุนลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสาร
ท่ี อ อ ก ใ ห ม่ แ ล ะ มี  credit rating อ ยู่ ใ น ร ะ ดับ ตํ่ า ก ว่ า 
investment grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุน
เพ่ือกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดังกล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ี
ก า ร ยื่ น แ บบ  filing ใ น ลัก ษ ณะเ ป็น โคร งกา ร  (bond 
issuance program) ใหพิ้จารณาเป็นรายโครงการ  

อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารท่ีออกโดย
บคุคลดงันี ้ 

(1)  ธ น า ค า ร พ า ณิ ช ย์  บ ริ ษั ท เ งิ น ทุ น  ห รื อ บ ริ ษั ท
เครดิตฟองซิเอรต์ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบัน
การเงิน 

(2)  ธนาคารออมสิน 

(3)  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

(4)  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

(5)  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั 

(6)  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย  

(7)  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  

(8)  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

(9)  บรษิัทหลกัทรพัย ์

(10)  สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็น
สมาชิก 

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

หมายเหตุ :  
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*  หนี้สินทางการเงิน ( financial liability) ให้พิจารณาตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทาํงบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบัญชี หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards 
(IFRS) ห รื อ  United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถึงกรณียงัไม่ครบกาํหนดการจดัทาํงบการเงินในครัง้แรก
ของผูอ้อกตราสาร 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม
หรือกองทุน CIS ต่างประเทศท่ีออกหน่วยนั้น 

อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้ับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถว้นดังนี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน 

(1) มีขนาดเล็ก 

(2) จัดตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทัง้นี ้การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุน และอตัราส่วนการลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ส่วนที ่5 : การดําเนินการเม่ือทรัพยส์ินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วน

การลงทุน 

1.  ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ีลงทุนมี

คุณสมบัติท่ีเปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบัติในการเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทุนสามารถ

ลงทนุไดอี้กต่อไป บรษิัทจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

(1)  จัดทาํรายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันท่ี

ทรพัยสิ์นขาดคณุสมบตัิ และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัทาํการนับ

แต่วนัท่ีเกดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวท่ี้บรษิัทจดัการ 

(2)  จาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีขาดคณุสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทุนเป็น

สาํคัญ แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันท่ีทรพัยสิ์นนั้นขาดคุณสมบัติ เวน้แต่เป็นกรณี

ตามขอ้ 5 ในส่วนนี ้

(3)  เมื่อบรษิัทจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีขาดคณุสมบตัิ หรือทรพัยสิ์นท่ีขาดคณุสมบตัิ

มีคณุสมบตัิเปล่ียนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดแลว้ บรษิัทจดัการตอ้งจดัทาํ

รายงานขอ้มลูเก่ียวกับชื่อ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีได้

จาํหน่ายทรพัยสิ์นนั้นออกไปหรือวนัท่ีทรพัยสิ์นมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติแลว้แต่กรณี 

และจะจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาํการนับแต่วันท่ีเกิดกรณี

ดงักล่าว 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีขาดคุณสมบัติใหเ้ป็นไปตาม (2) 

บริษัทจัดการตอ้งจัดทาํรายงานขอ้มูลตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุท่ีไม่สามารถจาํหน่าย

ทรพัยสิ์นดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. และผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 

วนัทาํการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
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2.  ในกรณีท่ีทรพัยสิ์นในขณะท่ีกองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีกาํหนด แต่ตอ่มา

การลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุเป็นเวลา 5 วนัทาํการติดต่อกนั โดยมิไดเ้กิดจากการ

ลงทนุเพ่ิม บรษิัทจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จาํนวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัท่ี

การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ภายใน 3 วันทาํการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวท่ี้

บรษิัทจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพ่ิมเติมในทรพัยสิ์นท่ีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีกาํหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชน์

ของผูล้งทนุเป็นสาํคญัแต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลาดงันี ้เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 5 ในส่วนนี ้

(ก)  30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ี

คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) สาํหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตรา

สารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ตามขอ้ 1 ในส่วนท่ี 3 

(ข)  90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดงักล่าว สาํหรบักรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตาม 

(3) (ก) 

(4)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดแลว้ บริษัท

จัดการต้องจัดทาํรายงานข้อมูลเก่ียวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน

ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนแลว้แต่กรณี และ

จดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีสามารถแกไ้ข

ใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุได ้

ในกรณีท่ีบรษิัทจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีกาํหนดตาม (3) 

(ก) หรือ (ข) บรษิัทจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตท่ีุไม่สามารถ

แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อสาํนกังาน และผูด้แูล

ผลประโยชนภ์ายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท่ี์ไดร้บัอนุมัติใหจ้ัดตัง้ก่อนวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้ริษัท
จดัการดาํเนินการดงัต่อไปนี ้หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีส่วนไดเ้สียใน
กิจการท่ีลงทนุ (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั  

(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จาํนวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัท่ี

การลงทุนไม่เ ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสาํเนา

รายงานไวท่ี้บรษิัทจดัการ  

(2)   หา้มมิใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือขยายวงเงินสาํหรบัการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุน

รวมฟีดเดอรด์งักล่าวท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้ับสาํนักงานแลว้ จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ี

กาํหนด 

(3)  ในกรณีท่ีมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศท่ีมี

ผูร้บัผิดชอบการบริหารจดัการกองทุนดงักล่าวเป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธห์รือเชื่อมโยงกับ
บริษัทจดัการตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนใดจากกองทุนรวมฟีดเดอรห์รือผูถื้อหน่วยลงทุนในลักษณะท่ีซํา้ซอ้นกับ
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กองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ใหบ้ริษัทจดัการแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนทราบเก่ียวกับความสมัพนัธห์รือเชื่อมโยงดงักล่าว รวมถึงเหตุผลและความจาํเป็นใน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายนัน้ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(4)   ในกรณีท่ีอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอรเ์ป็นไปตามท่ีกาํหนดแลว้ใหจ้ัดทาํ
รายงานข้อมูลเก่ียวกับชื่อ จาํนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นดังกล่าว รวมถึงวันท่ี

อตัราส่วนเป็นไปตามท่ีกาํหนด และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน ์ภายใน 3 
วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีอตัราส่วนการลงทนุเป็นไปตามท่ีกาํหนด 

4.  ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปนี ้
จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 หรือ 
3 แลว้แต่กรณี โดยอนโุลม 

(1)  กรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุหรือไดสิ้ทธิจากการเป็นผูถื้อหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนท่ีมีอยู่เดิมนัน้ 

(2)  กรณีท่ีกองทนุไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการบรจิาค 

5.  ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจุาํเป็นอ่ืนใดทาํใหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขเพ่ือให้

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

ความเห็นว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูล้งทุน บริษัทจดัการสามารถใชด้ลุย

พินิจดาํเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสาํคญั และตอ้ง

ส่งรายงานเก่ียวกบัการดาํเนินการของบริษัทจดัการในเร่ืองดงักล่าวต่อสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ผูถื้อหน่วยลงทนุและผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาท่ีตอ้งแกไ้ขให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว ทัง้นี ้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการสามารถดาํเนินการโดยวิธีการเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการแทนได ้

ส่วนที่ 6 : การดาํเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ

กองทุน 

1.  ในกรณีท่ีกองทนุมีสดัส่วนการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบ่งประเภทของ

กองทนุ บรษิัทจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

(1)  จดัทาํรายงานเก่ียวกบัการลงทนุท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พรอ้มทัง้เหตผุลท่ีทาํใหม้ี

การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน ์ภายใน 3 วันทาํการนับแต่วันท่ีไม่เป็นไปตาม

นโยบายการลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวท่ี้บรษิัทจดัการ 

(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือ

ดาํเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี ้

2.  ในกรณีท่ีการลงทนุของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ

กองทนุ ใหบ้รษิัทจดัการดาํเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

การลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการ

ลงทุน เวน้แต่บริษัทจดัการจะไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน

รวมภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว 

ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหน่ึง บรษิัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีวิธีการในการ

ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเดิมในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนท่ีการเปล่ียนแปลงประเภท

ของกองทุนรวมจะมีผลใชบ้งัคบั โดยวิธีการดงักล่าวตอ้งมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้

ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุรวม

แลว้ บริษัทจดัการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทนุทกุราย
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จนกว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใชบ้ังคับ และในกรณีท่ีครบกาํหนด 90 วันนับแต่วันท่ี

สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวม

ยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพ่ิมเติม 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  มี 

4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :   

   สิทธิท่ีจะไดร้บัเงินปันผล 

4.3 รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

กองทนุรวมมีการแบ่งหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนิดไดแ้ก่  

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : MS-INDIA-A) : เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิด

โอกาสใหผู้ล้งทนุรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทนุ (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจ์ากการลงทุน 

(Total return) 

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : MS-INDIA-D) : เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา/นิติ

บคุคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทนุรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากเงินปันผล  

ทัง้นี ้ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนนิติบุคคล/สถาบนั สามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขท่ี

กองทุนกาํหนด บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงปรบัปรุง หรือเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุชนิด

ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดใหบ้ริการ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และคาํนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ

เป็นสาํคญั  โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 15 วนั โดยประกาศ ณ ท่ีทาํการของบรษิทั

จดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) หรือในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :   

5.1  ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : 

 บรษิัทจดัการ  ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 อินเตอรเ์น็ต (internet)  ช่องทางอ่ืนใดท่ีบรษิทัจดัการประกาศกาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : 

บริษัทจัดการจะเปิดใหม้ีการจองซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรกตามวนัและเวลาท่ีระบุไวห้นังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลู

สาํคญั ทัง้นี ้กรณีท่ีมีการจองซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนเงินทุนโครงการก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย

หน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปิดรบัคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการ

เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการปิดประกาศแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบท่ี

สาํนกังานของบรษิัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ทั้งนี ้บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาขอ้มลู และเวลาทาํรายการของผูถื้อหน่วยลงทุน ภายใตห้ลักฐานท่ี

ปรากฎอยู่ท่ีบรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานอา้งอิงเท่านัน้ 

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช้วน  ใบคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุน และแบบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน 

ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีสนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ 

เอฟไอเอฟ” สามารถติดต่อขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั ใบคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และแบบคาํ

ขอเปิดบญัชีกองทนุ (ใชส้าํหรบัผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ียงัไม่มบีญัชีกองทนุ) ได ้ณ ท่ีทาํการของบรษิทัจดัการ 

และ/หรือ ณ ท่ีทาํการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้ับการแต่งตั้งจากบริษัท
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จดัการ ในวนัและเวลาทาํการ หรือผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการหรือช่องทางอ่ืนท่ีบรษิัทจดัการอาจ

แจง้เพ่ิมเติมในอนาคต โดยสามารถทาํการจองซือ้หน่วยลงทนุไดใ้นราคาหน่วยลงทนุละ 10 บาท บวกดว้ย

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามวนั เวลา และเงื่อนไขการเสนอ

ขายหน่วยลงทนุครัง้แรกท่ีระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั  

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีกองทุน 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ียงัไม่มีบญัชีกองทุนกับบริษัทจดัการ จะตอ้งดาํเนินการเปิดบญัชีกองทุน พรอ้มกับ

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุในครัง้แรกกบับรษิัทจดัการก่อน โดยการเปิดบญัชีกองทนุผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้ง

กรอกรายละเอียดต่างๆ และลงลายมือชื่อใน “แบบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน” “แบบสอบถามขอ้มลูพิสูจน์

ทราบผูล้งทุนและแบบการประเมินระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได ้(Risk Profile) ของผูซ้ือ้หน่วยลงทุน” “ใบ

คาํสั่งซือ้หน่วยลงทุน” และใบคาํขอใชบ้ริการอ่ืนๆ ของกองทุน (ถา้มี) และ/หรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีบรษิัท

จดัการกาํหนดใหค้รบถว้นถกูตอ้งและชดัเจน โดยมเีอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีดงันี ้เวน้แต่บรษิัท

จดัการยินยอมผ่อนผนัใหเ้ป็นกรณีไป โดยบรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจากเอกสารหลกัฐาน

อ่ืนๆ เพ่ิมเตมิหรือทดแทนตามท่ีเห็นสมควร 

กรณีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา 

(1)  สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือสาํเนาบัตรประจาํตัวขา้ราชการ พรอ้มลงนามรับรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

(2)  สาํเนาหนงัสือเดินทาง พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง (เฉพาะกรณีบคุคลต่างดา้ว) 

(3)  สาํเนาสมดุเงินฝากท่ีมีชื่อและเลขท่ีบญัชี พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบรษิทัจดัการอาจกาํหนดเพ่ิมเติม/ทดแทน 

กรณีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล 

(1)  สาํเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนาม 

(2)  สาํเนาหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบัของบริษัท สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร พรอ้มลงนาม

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนาม 

(3)  สาํเนาหนังสือรบัรองของบริษัท หนังสือมอบอาํนาจ ประกาศ คาํสั่ง ระเบียบภายใน หรือเอกสาร

หลกัฐานในการแต่งตัง้บุคคลผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลนัน้ๆ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนาม 

(4)  สาํเนาหนงัสือมอบอาํนาจกระทาํการ สาํหรบักรณีท่ีมีการมอบอาํนาจใหผู้อ่ื้นกระทาํการแทน พรอ้ม

สาํเนาบัตรประชาชนผู้มอบอาํนาจและผู้รับมอบอาํนาจ อน่ึงหากหนังสือมอบอาํนาจเป็นฉบับ

สาํเนา ฉบบัสาํเนาดงักล่าวจะตอ้งลงนามรบัรองโดยผูม้อบอาํนาจดว้ย 

(5)  สาํเนาบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบรษิัทจาํกดั หรือหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงรายชื่อผูเ้ป็น

หุน้ส่วนหรือผูเ้ป็นเจา้ของนิติบุคคล ทั้งนี ้ตามท่ีบริษัทจัดการกาํหนด พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนาม 

(6)  ตวัอย่างลายมือชื่อของผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล และเงื่อนไขการลงนาม 

(7)  สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล 

(8) สาํเนาสมดุเงินฝากท่ีมีชื่อและเลขท่ีบญัชี พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนาม 

หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบรษิทัจดัการอาจกาํหนดเพ่ิมเติม 
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กรณีเป็นบคุคล และ/หรือนิติบคุคลประเภทอ่ืนๆ เช่น คณะบคุคล หา้งหุน้ส่วนไม่จดทะเบียน นิติบคุคลท่ีมี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรือองคก์รอิสระฯลฯ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอ่ืนใดเพ่ิมเตมิ/

ทดแทนตามท่ีเห็นสมควร 

อน่ึง การใหข้อ้มูลในส่วนของ “แบบสอบถามขอ้มูลพิสูจนท์ราบผูล้งทุน” บริษัทจัดการมีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือป้องกันการใชก้ารลงทุนในกองทุนเพ่ือการฟอก

เงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย ตามมาตรการป้องกันการใชธุ้รกรรมหลกัทรพัยเ์ป็น

ช่องทางในการฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด สาํหรบัส่วนของ “แบบการประเมินระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได ้(Risk Profile) ของผูล้งทุน” ผูซ้ือ้

หน่วยลงทุนทุกรายจะตอ้งทาํแบบสอบถามนีต้ามหลักเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือ

ประเมินระดบัความเส่ียงและรบัทราบถึงความเส่ียงท่ีตนเองสามารถรบัไดก้่อนตดัสินใจลงทุน ในกรณีท่ี 

ผูล้งทุนปฏิเสธการทาํแบบประเมินนี ้บริษัทจดัการจะไม่สามารถใหค้าํแนะนาํการลงทุนแก่ผูล้งทนุไดแ้ละ

จะทาํใหผู้ล้งทนุไม่สามารถทาํรายการซือ้หน่วยลงทนุ รวมถึงการสบัเปล่ียนหรือโอนกองทนุใดๆ ได ้

นอกจากนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาใชเ้ป็นหลักฐานในการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรือเป็น

หลกัฐานในการแสดงตนเพ่ือการทาํธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทุนกับบรษิัทจดัการ และ/หรือ เพ่ือใชใ้นการ

ตรวจสอบลายมือชื่อของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีแสดงมติเมื่อตรวจนบัมติสาํหรบัการขอมติใดๆ จากผูถื้อหน่วย

ลงทนุ 

5.2.3 วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.3.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดใน “คาํสั่งซือ้หน่วยลงทุน”  และ

เอกสารการสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการกาํหนด (ถา้มี) พรอ้มทัง้ระบชุนิดหน่วยลงทนุ ไดแ้ก่ 

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ให้ครบถ้วน ถูกตอ้งและ

ชดัเจน พรอ้มชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้จาํนวน โดยเป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกว่ามลูค่าขัน้ตํ่า

ของการสั่งซือ้ครัง้แรกท่ีกาํหนดไวต้ามชนิดหน่วยลงทุน และนาํส่งเอกสารหลกัฐานไดท่ี้บริษัท

จดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) หรือทางโทรสาร หรือช่องทางอ่ืน

ใดท่ีบรษิัทจดัการประกาศกาํหนดเพ่ิมเตมิในอนาคตไดต้ามวนัเวลาท่ีระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วน

สรุปขอ้มลูสาํคญั 

บรษิัทจดัการยินยอมใหผู้ส้ั่งซือ้ส่งคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางโทรสารไดน้ัน้ จะตอ้งเป็นผูส้ั่งซือ้

ท่ีมีบัญชีกองทุนอยู่ก่อนหนา้นี ้และไดเ้คยทาํแบบประเมินระดับความเส่ียงท่ียอมรบัได ้(Risk 

Profile) ของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการไวแ้ลว้ กรณีท่ีมีบัญชีกองทุนแต่ไม่เคยทาํแบบ

ประเมินระดบัความเส่ียงดงักล่าว จะตอ้งตอบแบบประเมินเพ่ือรบัทราบระดบัความเส่ียงของผู้

ถือหน่วยลงทุนก่อน จึงจะสามารถส่งคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนมาพรอ้มสาํเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน หรือเอกสารสาํคญัแสดงถึงการทาํนิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แลว้แต่กรณี) หรือ

เอกสารอ่ืนใดท่ีบรษิัทจดัการยอมรบัหรือกาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคตท่ีลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

ดว้ยตนเอง 

ทัง้นี ้เมื่อบรษิัทจดัการไดร้บัคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้จาํนวนจากผู้

สั่งซือ้หน่วยลงทนุแลว้ บรษิัทจดัการจะส่งสาํเนาคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไว้

เป็นหลกัฐาน ยกเวน้ในกรณีท่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนส่งคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารหรือ

ช่องทางอ่ืนใดท่ีบรษิทัจดัการกาํหนดเพ่ิมเติม 

5.2.3.2 การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

(1)   การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอรเ์น็ต (Internet) 
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บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนอาจจดัใหม้ีการบริการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านอินเตอรเ์น็ต 

(Internet) เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนมีบัญชีผูถื้อหน่วยลงทุนและสมัครใชบ้ริการซือ้ขายหน่วย

ลงทุนผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบรอ้ยแลว้ โดยผู้ถือหน่วย

ลงทุนสามารถส่งคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการอินเตอรเ์น็ต (Internet) ท่ีเว็บไซตข์อง

บริษัทจัดการได ้ภายใตร้ายละเอียดหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และขั้นตอนวิธีการขอใชบ้ริการ

สั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกาํหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2)  การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอ่ื์น 

บริษัทจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางโทรศพัท ์หรือผ่านเคร่ืองฝากถอน

เงินอตัโนมตัิ (ATM) หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ื์นใดในทาํนองเดียวกนั เพ่ือเป็นการอาํนวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี ้เมื่อ

บริษัทจดัการจะเปิดใหใ้ชบ้ริการดงักล่าว บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีรายละเอียดหลกัเกณฑ ์

เงื่อนไข ขัน้ตอนวิธีการใชบ้ริการและกาํหนดเวลาในการใชบ้ริการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ

และปฏิบตัิตาม โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศดงักล่าวท่ีสาํนกังานของบรษิัทจดัการและ/

หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการล่วงหนา้

ไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเริ่มใหบ้รกิาร   

อน่ึง บริษัทจดัการยินยอมใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทาํการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกสไ์ดน้ั้น จะตอ้งเป็นผูส้ั่งซือ้ท่ีมีบัญชีกองทุนอยู่ก่อนหนา้นี ้และไดเ้คยทาํแบบ

ประเมินระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได ้(Risk Profile) ของผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการไวแ้ลว้ 

กรณีท่ีมีบัญชีกองทุนแต่ไม่เคยทาํแบบประเมินระดับความเส่ียงดังกล่าว จะต้องตอบแบบ

ประเมินเพ่ือรบัทราบระดบัความเส่ียงของผูถื้อหน่วยลงทนุก่อน จึงจะสามารถส่งคาํสั่งซือ้หน่วย

ลงทนุผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสด์งักล่าวขา้งตน้ได ้

บรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนกองทนุอาจมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษี

อากร และ/หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง

อินเตอรเ์น็ต หรือผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอ่ื์นๆ (ถา้มี) จากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ี

ใชบ้รกิารตามท่ีจา่ยจรงิ 

5.2.4 การรับชาํระ และการเก็บรักษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

5.2.4.1  บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

การสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ผูส้ั่งซือ้

สามารถชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน คาํสั่งหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์

หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่ง

ยอมรับ โดยเช็คหรือดราฟตส์ามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบัญชีเดียวกันกับท่ีทาํการของ

บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ภายในวันเดียวกับวันท่ีสั่งซือ้

เท่านั้น โดยเช็คหรือดราฟตด์งักล่าวจะตอ้งลงวันท่ีท่ีสั่งซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม 

“บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน โดยเข้าบัญชี

ดงัตอ่ไปนี ้

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

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

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

4.  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร ์ 123-0-04007-7 
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5.  ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขาสาํนกังานใหญ่  001-1-54915-1 

6.  ธนาคารแห่งประเทศจีน จาํกดั   สาขาสาํนกังานใหญ่ 609482-2312-000 

หรือ สั่งจ่ายในนาม “SUB IPO FOR MAMT” ประเภทบญัชีกระแสรายวนั เขา้บญัชี 

ธนาคารซิตีแ้บงก ์ สาขากรุงเทพมหานคร 0-800516-358  

หรือบญัชีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกาํหนดใหเ้ป็นบัญชีท่ีรบัชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนในอนาคต ทัง้นี ้

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีท่ีรบัชาํระค่าซือ้หน่วย

ลงทุนดังกล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยจะแสดงข้อมูลท่ีเป็น

ปัจจบุนัในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปสาระสาํคญั 

โดยในการชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเช็คหรือดราฟต ์ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนโปรดระบุ ชื่อ  

ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพทข์องผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไวด้า้นหลังเช็คหรือดราฟตน์ั้น เพ่ือความ

สะดวกในการติดต่อและเพ่ือผลประโยชนข์องผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ 

5.2.4.2  หักบัญชีเงนิฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) 

ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีได้รับอนุมัติจากธนาคารให้ใชบ้ริการคาํสั่งหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

สามารถชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน โดยวิธีสั่งหกับญัชีเงินฝากได ้โดยธนาคารท่ีใหบ้ริการไดแ้ก่ 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด 

(มหาชน) และ/หรือธนาคารอ่ืนตามท่ีบริษัทจดัการกาํหนด ทัง้นี ้สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม

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

เงือ่นไขเพิ่มเติม : 

(1)  ในการชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงินจนเต็ม

จาํนวนโดยจะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไม่ได ้เวน้แต่ผูถื้อหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมหน่ึงเพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษัทจัดการเป็นผูร้บัผิดชอบดาํเนินการ 

บรษิัทจดัการอาจดาํเนินการใหม้ีการหกักลบลบหนีก้นัก็ได ้

(2) ในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณก์็ต่อเมื่อบรษิัทจดัการไดเ้รียกเกบ็เงินตามคาํสั่งหกับญัชีธนาคาร 

เช็คหรือดราฟต ์และไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นคาํสั่งซือ้ หากการชาํระ

เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ว่าจะเป็นคาํสั่งหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

ตามคาํสั่งจากธนาคารของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วย

ลงทุนแก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ และจะดาํเนินการส่งเช็คหรือดราฟตน์ัน้คืนแก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน

ภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้หากมีดอกเบีย้รบัเกิดขึน้ในบญัชี

จองซือ้หน่วยลงทนุท่ีระบไุว ้บรษิัทจดัการจะดาํเนินการใหเ้ป็นผลประโยชนข์องกองทนุ 

(3) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีไดท้าํการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และไดช้าํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวน

แลว้จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บั

อนมุตัิจากบรษิัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

5.2.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน 

ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุทกุรายจะไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุตามท่ีสั่งซือ้ หลงัจากท่ีบรษิัทจดัการไดร้บัชาํระ

เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจาํนวนแลว้ ยกเวน้ในกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลใหจ้าํนวนหน่วยลงทนุ

ของกองทนุเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทนุของโครงการท่ีไดร้บัอนมุตัิจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

http://www.manulife-asset.co.th/
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บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้โดยใชห้ลกัการ “สั่งซือ้ก่อนไดก้่อน” ซึ่งพิจารณาตามวนัท่ี

ไดร้บัคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุและไดร้บัชาํระค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจาํนวนแลว้  

อน่ึง ในกรณีท่ีมีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกันและมหีน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการ

จะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจองซือ้ (pro rata) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน ทั้งนี ้

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดตามหลักเกณฑ์

ดงักล่าวขา้งตน้ก็ได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้  

ในกรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นใบคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจาํนวนเงินท่ีบริษัทจัดการไดร้ับชาํระ 

บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุตามจาํนวนเงินท่ีไดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการตามวรรคหน่ึงหรือจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่

บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได ้ถา้หากพบว่าจะเกิดผลเสียต่อกองทุน โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วย

ลงทนุทราบล่วงหนา้ 

หากการจดัสรรหน่วยลงทุนดงักล่าว จะทาํใหบุ้คคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า

หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จัดสรรหน่วย

ลงทุนใหท้ัง้หมดตามคาํสั่งจองซือ้ แต่จะจดัสรรใหเ้ท่าท่ีไม่เกินสดัส่วนหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทนุ

ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เวน้แต่เป็นกรณีขอ้ยกเวน้เพ่ือเป็นไปตามหลักเกณฑเ์ก่ียวกับขอ้จาํกัดการถือ

หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับขอ้จาํกดัการถือหน่วย

ลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ท่ีของบรษิัทจดัการ 

ทัง้นี ้สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มลูการซือ้หน่วย

ลงทุนของผูส้ั่งซือ้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนงัสือ

รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน พรอ้มใบยืนยนั/ใบเสร็จรบัเงิน/ใบกาํกับภาษี (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน

โดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

5.2.6 การคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณียล์งทะเบียนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ ตามท่ีอยู่ท่ีระบุในแบบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน

หรือโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นผูม้อบให ้หรือโดยนาํเขา้ฝากในบญัชีเงินฝาก

ของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีธนาคารตามเลขท่ีบญัชีท่ีผูส้ั่งซือ้ไดแ้จง้ไวก้ับบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือช่องทางอ่ืนใดตามท่ีบรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้ในกรณีต่างๆ ภายใต้

เงื่อนไขท่ีกาํหนดดงัต่อไปนี ้

5.2.6.1 กรณีท่ีบริษัทจัดการประสงคจ์ะยกเลิกการจัดตัง้กองทุนรวมท่ีอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วย

ลงทนุครัง้แรก บรษิทัจดัการอาจยตุิการขายหน่วยลงทนุได ้

บรษิัทจดัการจะรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยตุิการขายหน่วยลงทนุ

ภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ียตุิการขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัิจดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง

ในวนัท่ีแจง้ใหส้าํนกังานทราบ 

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะดาํเนินการคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ และผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงนิ

ท่ีไดร้ับจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ซือ้หน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าซือ้หน่วย

ลงทุน ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีการอนุมตัิใหจ้ดัตัง้กองทุนรวมสิน้สดุลงตามวรรคสอง และหาก

บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชนภ์ายในกาํหนดเวลาดังกล่าวไดอ้ันเน่ืองจาก

ความผิดของบริษัทจดัการกองทุนรวมเอง ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมชาํระดอกเบีย้ในอตัราไม่

ตํ่ากว่ารอ้ยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดเวลานัน้ จนถึงวนัท่ีชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจน

ครบถว้น  



 

กองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อนิเดยี อคิวติี ้เอฟไอเอฟ หนา้ 37 

5.2.6.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการประสงคจ์ะยกเลิกการจดัตัง้กองทุนรวมหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอ

ขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หากเกดิกรณีตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 1.9 “เงื่อนไข (อายโุครงการ)” 

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน และผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินดงักล่าว 

(ถา้มี) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วย

ลงทุนนัน้ ตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน โดยในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่

สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนได้ภายใน

กาํหนดเวลาดังกล่าว ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมชาํระดอกเบีย้ในอัตราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 7.5  

ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีบรษิัทจดัการกองทนุรวมชาํระเงินจาํนวนดงักล่าว

ไดค้รบถว้น เพ่ือประโยชนใ์นการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายไดแ้ลว้ ใหใ้ชร้าคาตามมลูค่าท่ี

ตราไวข้องหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ ์

5.2.6.3 กรณีท่ีบริษัทจัดการตอ้งยุติโครงการภายหลังจากสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ครัง้แรก หากปรากฎกรณีดงัต่อไปนี ้

(1) มีการจาํหน่ายหน่วยลงทนุใหผู้ล้งทนุไดไ้ม่ถึง 35 ราย 

(2) มีการจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเกินกว่าหน่ึงในสามของ

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

บริษัทจดัการจะยุติการจาํหน่ายหน่วยลงทุนและแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และจะคืนเงินค่าจองซือ้หน่วย

ลงทุน และผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินดงักล่าว (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนภายใน 

1 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ ตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือ้

หน่วยลงทนุ โดยในกรณีท่ีบรษิัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถคืนเงนิค่าจองซือ้และผลประโยชน ์

(ถา้มี) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนไดภ้ายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวม

ชาํระดอกเบีย้ในอัตราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันท่ีครบกาํหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ี

บริษัทจัดการกองทุนรวมชาํระเงินจาํนวนดังกล่าวไดค้รบถว้น เพ่ือประโยชน์ในการคาํนวณ

มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายไดแ้ลว้ ใหใ้ชร้าคาตามมลูค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ ์

ในกรณีมีเหตุจาํเป็นและสมควร บริษัทจดัการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผนัเหตุของการสิน้สุดลง

ของการอนมุตัิใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทนุรวมได ้

5.2.7 เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้าํการศึกษาเขา้ใจ และยินดีท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ 

ตามท่ีระบไุวใ้นโครงการจดัการกองทนุและ/หรือหนงัสือชีช้วนนีแ้ลว้ 
(2) ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดท้าํการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และไดช้าํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจาํนวนแลว้ 

จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุมัติ

จากบรษิัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(3) ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด

กฎระเบียบและภาษีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 

(4) บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธคาํสั่งซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทุนท่ีจะทาํใหก้ารถือหน่วย

ลงทุนเกินขอ้จาํกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์

เก่ียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ท่ีของบรษิัทจดัการ 
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(5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสั่งซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วน ใน

กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้ 

(5.1) กรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนนั้นมีผลทาํใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจาํนวน

หน่วยลงทนุของโครงการตามท่ีไดร้บัอนมุตัิจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(5.2) กรณีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลใหจ้าํนวนเงินทุนของกองทนุเกินกว่าจาํนวนวงเงินท่ีบรษิัท

จัดการไดร้ับอนุญาตให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ จนอาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหาร

จดัการกองทนุใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคห์ลกัของกองทนุ ซึ่งมีนโยบายท่ีจะนาํเงินลงทุนส่วน

ใหญ่ไปลงทนุในต่างประเทศ 

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

หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย ไดม้ีการปรบัเปล่ียนกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ

ปฏิบัติขอ้กาํหนด เงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับวงเงินรับ

อนุญาต และ/หรือวงเงินคงเหลือท่ีบริษัทจัดการไดร้ับอนุญาตให้สามารถนําไปลงทุนใน

ต่างประเทศ จนอาจเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถบริหารจดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์

หลกัของกองทนุ ซึ่งมีนโยบายท่ีจะนาํเงินลงทนุส่วนใหญ่ไปลงทนุในต่างประเทศ 

(5.4) กรณีเอกสารหรือขอ้มูลประกอบการซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการไดร้บัจากผูส้ั่งซือ้หน่วย

ลงทนุไม่ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิหรือไม่ครบถว้น 

(5.5) กรณีบริษัทจดัการเกิดขอ้สงสัยว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น 

อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นตน้ 

(5.6) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัท

จดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชนต์่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วย

ลงทุน หรือกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือ

ก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นตน้ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทุน ผูถื้อ

หน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการเป็น

หลกั 

(6) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชน์แก่ 1) 

พลเมืองหรือผูม้ีสญัชาติอเมริกันหรือ ผูม้ีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ท่ีมีหนังสือเดินทางของ

ประเทศสหรฐัอเมริกาหรือผูถื้อ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรฐัอเมริกา  2)  นิติบุคคล รวมถึง

บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถึงสาขา

ของนิติบุคคลดงักล่าว  3)  หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4) ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มูลหรือส่งคาํสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือชาํระ/รบั

ชําระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนท่ีใช้ตัวแทนหรือ

ผูจ้ดัการ ผูด้แูลผลประโยชนห์รือทรพัยสิ์นของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการ

ดาํเนินการดงักล่าว  5)  กองทรพัยสิ์นของบคุคลและนิตบิคุคลดงักล่าวตามขอ้ 1-4 

บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ 

ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มสาํหรบัผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

เงือ่นไขอืน่ ๆ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง เพ่ิมเติมช่องทาง วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทุน วิธีการชาํระ

เงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ดว้ยวิธีการอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกาํหนด และเป็นไปตาม

หลักเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ ทั้งนี ้เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
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ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยบรษิัทจดัการจะแจง้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการ

ใหบ้ริการดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ 15 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการและ/หรือ

สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) หรือในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

6.1.  ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก : 

  บรษิัทจดัการ    ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

   อินเตอรเ์น็ต (internet)    ไปรษณีย ์

 การสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบรายเดือน    หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบรษิทัจดัการประกาศกาํหนด 

 (Manulife Savings Plan) เพ่ิมเติมในอนาคต 

 

6.2.  รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสอืชีช้วน ใบคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และแบบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน 

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับ “หนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาํคัญ” 

“หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการ” “ใบคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุน” “แบบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน” (เฉพาะ 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุรวม) และ/หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้ณ ท่ีทาํการของ

บริษัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ

ในวันและเวลาทาํการ หรือผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทจัดการอาจแจ้ง

เพ่ิมเติมในอนาคต 

6.2.2 วันและเวลาทาํการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดทุ้กวันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการ ถึง

เวลา 15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 

วนัทาํการนบัแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม ทัง้นี ้การทาํรายการภายในเวลาท่ี

กาํหนดใด ใหถื้อเป็นรายการของวนัทาํการนัน้ การทาํรายการภายหลงัเวลาท่ีกาํหนด จะถือเป็นรายการ

ของวนัทาํการถดัไป 

วันทาํการซือ้ขาย หมายถึง วันทาํการตามปกติของบริษัทจดัการและวนัทาํการของกองทุนหลัก รวมถึง

ประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหรือชาํระราคาหลกัทรพัยข์องกองทนุหลกั 

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะกาํหนดวนัท่ีมิใช่วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิัทจดัการ 

และสงวนสิทธิท่ีจะกาํหนดวันท่ีมิใช่วันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ ท่ีทาํการของบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและ

ในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

6.2.3 วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางวิธีการต่อไปนี ้ 

6.2.3.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคาํนวณได ้ณ 

สิน้วันทาํการขายหน่วยลงทุนนั้น โดยมูลค่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วย

ลงทุน ไดแ้ก่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า และหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะตอ้ง

สั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกว่ามลูค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก

และครัง้ถัดไป (ถ้ามี) ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน โดยตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน 
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“คาํสั่งซือ้หน่วยลงทุน” ใหค้รบถว้น ถูกตอ้งและชดัเจน พรอ้มชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน

ทัง้จาํนวนใหบ้รษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(2) ในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ียังไม่มีบัญชีกองทุนจะตอ้งขอเปิดบัญชี

กองทุน โดยจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ และลงลายมือชื่อใน “แบบคาํขอเปิดบัญชี

กองทุน” “แบบสอบถามขอ้มลูพิสจูนท์ราบผูล้งทุน และแบบการประเมนิระดบัความเส่ียง

ท่ียอมรบัได ้(Risk Profile) ของผูซ้ือ้หน่วยลงทุน” “ใบคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุน” ใบคาํขอใช้

บริการอ่ืนๆ ของกองทุน และ/หรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการกาํหนดใหค้รบถว้น

ถกูตอ้งและชดัเจน 

(3) บริษัทยินยอมใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนสามารถส่งคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนทาง

โทรสารหรือโดยวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการ

ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานตามท่ีบรษิัทจดัการกาํหนดหรือ

ตามท่ีเห็นสมควร  

(4) หลงัจากท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ไดร้บัคาํสั่งซือ้

หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้จาํนวนจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนแลว้ บริษัท

จดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสาํเนาคาํสั่งซือ้หน่วย

ลงทุนใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้ในกรณีท่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนส่งคาํสั่ง

ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสาร หรือเป็นไปตามวิธีการท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน

หน่วยลงทนุกาํหนด 

(5) บริษัทจัดการจะดาํเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีส่งคาํสั่งซือ้หน่วย

ลงทุนท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ภายในวันและ

เวลาทาํการท่ีบรษิัทจดัการกาํหนดใหส่้งคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุน เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจาก

บริษัทจดัการเป็นอย่างอ่ืน โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทนุท่ีคาํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการขาย

หน่วยลงทุน ซึ่งจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณไดเ้มื่อสิน้วนัทาํการขายหน่วยลงทุนวัน

นั้นเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอตัราท่ี

กาํหนดไว ้(ถา้มี) และราคาขายหน่วยลงทุนดงักล่าวจะตอ้งเป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูดู้แล

ผลประโยชน ์

6.2.3.2 การสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์

(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนแลว้ สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณียไ์ด ้โดย

ระบเุป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกวา่มลูค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป (ถา้มี) โดย

ตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คาํสั่งซือ้หน่วยลงทุน” ใหค้รบถว้น ถูกตอ้งและชัดเจน 

พรอ้มชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้จาํนวนใหบ้รษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบั

ซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(2) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งส่งคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีขอ้มลูครบถว้น ถกูตอ้งและชดัเจนให้

บริษัทจัดการทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั พรอ้มดราฟต ์หรือหลักฐานการโอนเงิน 

หรือหลักฐานการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน และแนบเอกสารหลักฐานตามท่ีบริษัท

จัดการกาํหนดหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือทดแทนตามท่ีเห็นสมควร เวน้แต่

บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันใหเ้ป็นกรณีไป โดยเก็บสาํเนาคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนฉบับผู้

สั่งซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3) บริษัทจัดการจะดาํเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีส่งคาํสั่งซือ้หน่วย

ลงทนุท่ีมีขอ้มลูครบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจนมาทางไปรษณีย ์ภายในวนัและเวลาทาํการท่ี
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บริษัทจัดการประกาศกาํหนดให้เป็นวันขายหน่วยลงทุน เว้นแต่จะไดร้ับอนุญาตจาก

บรษิัทจดัการเป็นอย่างอ่ืน บรษิัทจดัการจะใชร้าคาขายหน่วยลงทนุท่ีคาํนวณได ้ณ สิน้วนั

ทาํการขายหน่วยลงทนุ ซึ่งจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคาํนวณไดเ้มื่อสิน้วนัทาํการขายหน่วย

ลงทุนวนันัน้เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทนุตาม

อตัราท่ีกาํหนดไว ้(ถา้มี) และราคาขายหน่วยลงทุนดงักล่าวจะตอ้งเป็นราคาท่ีรบัรองโดย

ผูด้แูลผลประโยชน ์ 

6.2.3.3  การสั่งซือ้หน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Manulife Savings Plan)  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนแลว้จะตอ้งทาํการสมัคร “Manulife Saving Plan (MSP)” 

พรอ้มขออนุมัติ “การหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ” ของธนาคารกสิกรไทย, 

ธนาคารไทยพาณิชย,์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารทหารไทยธนชาต และ/

หรือธนาคารอ่ืนตามท่ีบริษัทจัดการกาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  โดยผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกรอกใบคาํ

สั่งซือ้หน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan Form) แบบประเมินความเส่ียง 

(Risk Profile) หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (Letter of Consent for Direct Debit Service) 

หรือหลกัฐานการสมคัรหกับญัชีเงินฝากผ่าน ATM พรอ้มแนบเอกสารประกอบการสมคัรขอใช้

บริการ ส่งมายังบริษัทจัดการ ในกรณีผู้สั่ งซื ้อหน่วยลงทุนท่ียังไม่มีบัญชีกองทุน จะต้อง

ดาํเนินการตามขัน้ตอนการขอเปิดบญัชีกองทนุเพ่ิมเติมดว้ย 

ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดขัน้ตอนวิธีการสมคัรขอใชบ้ริการไดท่ี้เว็บไซต์

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

 6.2.3.4  การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

(1)  การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนเงนิอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)  

บริษัทจัดการอาจนาํเสนอวิธีการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ 

(Automatic Teller Machine) เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนใน

อนาคต ทั้งนี ้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มี

รายละเอียดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอนวิธีการใชบ้รกิารและกาํหนดเวลาในการใชบ้ริการ

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวท่ี

สาํนกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือใน

เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเริ่มใหบ้รกิาร 

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือ

ค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

(ถา้มี) จากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีใชบ้รกิารตามท่ีจ่ายจรงิ 

(2)   การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอรเ์น็ต (Internet) 

(2.1)  ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุน สามารถขอใชบ้ริการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านส่ือ

อินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนได้ ภายใต้

รายละเอียดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอนวิธีการใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านส่ือ

อินเตอรเ์น็ตท่ีบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนกองทุนกาํหนด โดยบริษัทจดัการหรือ

นายทะเบียนกองทนุจะจดัส่งรหสัประจาํตวัผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือใชท้าํรายการผ่าน

ส่ืออินเตอรเ์น็ต (Internet) ต่อไป ทั้งนี ้ผูถื้อรหัสประจาํตัวจะตอ้งเก็บรกัษาไว้เป็น

ความลบั โดยบรษิัทจดัการจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ในกรณีท่ีบคุคลท่ีมิใช่เจา้ของ

รหสัประจาํตวัของผูถื้อหน่วยลงทนุทาํรายการผ่านส่ืออินเตอรเ์น็ตดงักล่าว 

http://www.manulife-asset.co.th/
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(2.2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทาํรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดโ้ดยตอ้งปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขต่างๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกาํหนด รวมถึงเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีอาจ

เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมในอนาคต ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุน

ยอมรบัและผกูพนัตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีกาํหนดไวด้งักล่าว 

(2.3)  ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถทาํรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเตอรเ์น็ตไดทุ้ก

วันทาํการซือ้ขาย ถึง 15.30 น. โดยถือว่าเป็นรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของวนัทาํ

การนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคาํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการ ซึ่งเป็นราคาท่ีรบัรอง

โดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(2.4)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั่ งซื ้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. หรือ

นอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีบริษัทจดัการกาํหนด หรือมีการทาํรายการในวนัหยุดทาํ

การ ให้ถือเป็นรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของวันทาํการถัดไป ในราคาขายหน่วย

ลงทุนท่ีคาํนวณได้ ณ สิน้วันทาํการถัดไปนั้น ทั้งนี ้ บริษัทจัดการอาจขยายหรือ

เปล่ียนแปลงเวลาการรบัคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านช่องทางดงักล่าว โดยจะประกาศ

ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ 

(2.5)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม 

และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่าน

การบรกิารธุรกรรมทางอินเตอรเ์น็ต (ถา้มี) จากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีใชบ้รกิารตามท่ี

จ่ายจรงิ  

(3)  การสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางโทรศัพท ์  

บริษัทจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศพัท ์เพ่ือเป็นการอาํนวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในอนาคต  

ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุน สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางโทรศัพทไ์ด ้ภายใต้

รายละเอียดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอนวิธีการใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุทางโทรศพัท ์ท่ี

บรษิัทจดัการจะกาํหนดขึน้ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทั้งนี ้เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดใหใ้ชบ้ริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียด

หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอนวิธีการใชบ้ริการและกาํหนดเวลาในการใชบ้ริการใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทนุทราบและปฏิบตัิตาม โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศดงักล่าวท่ีสาํนกังานของบริษัท

จัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซตข์องบริษัท

จดัการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเริ่มใหบ้รกิาร   

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือ

ค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทนุผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

(ถา้มี) จากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีใชบ้รกิารตามท่ีจ่ายจรงิ 

6.2.4 การรับชาํระ และการเก็บรักษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

6.2.4.1  บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

การสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ผูส้ั่งซือ้

สามารถชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน คาํสั่งหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์

หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่ง

ยอมรบั ทัง้นี ้การชาํระเงินดว้ยเช็คหรือดราฟตห์รือคาํสั่งหกับญัชีตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้น

เขตหกับญัชีเดียวกนักบัท่ีทาํการของบรษิัทจดัการหรือสถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนนุการขายหรือ
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รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีรบัคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนภายในวนัทาํการขายหน่วยลงทุนนั้นๆ โดยเช็ค

หรือดราฟตด์งักล่าวจะตอ้งลงวนัท่ีก่อนหรือภายในวนัเดียวกนักบัวนัทาํการขายหน่วยลงทนุและ

ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีซือ้หน่วยลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์” ประเภทบญัชีกระแส

รายวนั โดยเขา้บญัชีดงัตอ่ไปนี ้

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

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

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

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

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

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

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

8. บมจ.ธนาคารทิสโก ้ สาํนกังานใหญ่ 0001-114-005056-7 

หรือ สั่งจ่ายในนาม “SUB AFTER IPO FOR MAMT” ประเภทบญัชีกระแสรายวนัเขา้บญัชี 

ธนาคารซิตีแ้บงก ์ สาขากรุงเทพมหานคร 0-800516-331 

หรือบญัชีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกาํหนดใหเ้ป็นบัญชีท่ีรบัชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนในอนาคต ทัง้นี ้

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีท่ีรบัชาํระค่าซือ้หน่วย

ลงทุนดังกล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยจะแสดงข้อมูลท่ีเป็น

ปัจจบุนัในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูกองทนุรวม 

โดยในการชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเช็คหรือดราฟต ์ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนโปรดระบุ ชื่อ  

ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพทข์องผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไวด้า้นหลังเช็คหรือดราฟตน์ั้น เพ่ือความ

สะดวกในการติดต่อและเพ่ือผลประโยชนข์องผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ 

6.2.4.2  ไปรษณีย ์

การสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์ผู้สั่งซือ้สามารถชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินโอน 

คาํสั่งหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบั ทัง้นี ้การชาํระ

เงินดว้ยดราฟตต์อ้งสามารถเรียกเกบ็เงนิไดใ้นเขตหกับญัชีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ภายในวนัทาํ

การขายหน่วยลงทุนนั้นๆ โดยสั่งจ่ายในนาม “บัญชีซื้อหน่วยลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์” หรือ 

“SUB AFTER IPO FOR MAMT” หรือบญัชีอ่ืนใดท่ีบรษิัทจดัการกาํหนดใหเ้ป็นบญัชท่ีีรบัชาํระ

ค่าซือ้หน่วยลงทนุในอนาคต 

6.2.4.3  หักบัญชีเงนิฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) 

ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีได้รับอนุมัติจากธนาคารให้ใชบ้ริการคาํสั่งหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ  

สามารถชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน โดยวิธีสั่งหกับญัชีเงินฝากได ้โดยธนาคารท่ีใหบ้ริการไดแ้ก่ 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด 

(มหาชน) และ/หรือธนาคารอ่ืนตามท่ีบริษัทจัดการกาํหนด ทั้งนี ้สามารถดูรายละเอียดไดท่ี้

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

6.2.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตามท่ีสั่งซือ้และบริษัทจดัการไดร้บัชาํระเงินค่า

ซือ้หน่วยลงทุนทั้งจาํนวนแลว้ ยกเวน้ในกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนนั้นมีผลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของ

กองทุนเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีจดทะเบียนไวต้่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเมื่อแปลงเป็น

http://www.manulife-asset.co.th/
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สกุลเงินดอลลารส์หรฐัฯ แลว้อาจมีผลทาํใหเ้กินวงเงินท่ีบริษัทจัดการไดร้บัอนุมัติใหส้ามารถนาํเงินไป

ลงทนุในต่างประเทศ บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สั่งซือ้ก่อนไดก้่อน” 

ตามวนัท่ีไดร้บัคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุและไดช้าํระค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจาํนวนแลว้ 

ในกรณีท่ีมีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจัดการจะ

พิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจาํนวนเงินท่ีสั่งซือ้ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ (pro rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะ

จดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้  

ในกรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นใบคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจาํนวนเงินท่ีบริษัทจัดการไดร้ับชาํระ 

บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุตามจาํนวนเงินท่ีไดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการตามวรรคหน่ึงหรือจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่

บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได ้ถา้หากพบว่าจะเกิดผลเสียต่อกองทุน โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วย

ลงทนุทราบล่วงหนา้ 

6.2.6 การคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มี

ดอกเบีย้ เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนหรือโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน

หน่วยลงทนุเป็นผูม้อบให ้หรือโดยนาํเขา้ฝากในบญัชีเงนิฝากของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีธนาคารตามเลขท่ี

บญัชีท่ีผูส้ั่งซือ้ไดแ้จง้ไวก้บับรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือช่องทางอ่ืน

ใดตามท่ีบรษิัทจดัการเห็นสมควร ภายใน 5 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทนุนัน้ 

6.2.7 เงือ่นไข ในการขายหน่วยลงทุน  

(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตอ้งชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้จาํนวนดว้ยเงินจนเต็มจาํนวน จะหกักลบลบหนี้

กบับรษิัทจดัการมิได ้เวน้แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุอ่ืนภายใตก้าร

จดัการของบริษัทจดัการ เพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุนี ้บริษัทจดัการอาจดาํเนินการใหม้ีการหกั

กลบกนัก็ได ้

(2) ผูส้ั่งซือ้ท่ีไดท้าํการสั่งซือ้หน่วยลงทุนและไดช้าํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนทั้งจาํนวนแลว้ จะเพิกถอน

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุและ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิัท

จดัการเป็นกรณีพิเศษ  

(3) บริษัทจัดการจะถือว่าคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน

หน่วยลงทุนไดร้บั เป็นคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการไดเ้รียกเก็บเงินค่าซือ้

หน่วยลงทุนตามคาํสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรบั 

หรือไดร้บัเงินโอน หรือไดร้บัเงินจากการนาํฝากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใต้

การจดัการของบรษิัทจดัการเขา้บญัชีซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีอ้นัเกิดจากการหกักลบของบริษัท

จดัการ และไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้จาํนวนแลว้  

(4) การทาํรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวนัทาํการซือ้ใหถื้อเป็นรายการของวนัทาํ

รายการซือ้นั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนของวันทาํการซือ้นั้น ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชนแ์ลว้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของวนัทาํรายการซือ้เป็นเกณฑใ์นการ

คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามท่ีระบุ

ไว้ในข้อ 15. “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วย

ลงทนุ” 

การทาํรายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทาํการซือ้ใหถื้อเป็นรายการของวนัทาํการ

ซือ้ถดัไปในราคาขายหน่วยลงทนุของวนัทาํการซือ้ถดัไปนัน้ 
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(5) ในกรณีท่ีการชาํระเงินดว้ยคาํสั่งหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟตด์ังกล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน

จากธนาคารของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทนุแก่ผู้

สั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้และจะดาํเนินการนาํส่งเช็คหรือดราฟตน์ัน้คืนแกผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุหรือนาํเขา้

ฝากในบญัชีเงินฝากของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีไดร้บัเช็คหรือดราฟตน์ัน้

คืนจากธนาคารผูเ้รียกเก็บ อย่างไรก็ตาม หากการท่ีบรษิัทจดัการถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคาร

ของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนรายใด ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้

หน่วยลงทนุอ่ืน ๆ ในวนัท่ีทาํรายการซือ้หน่วยลงทนุในวนัเดียวกนั บรษิัทจดัการอาจมีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งเรียกรอ้งค่าเสียหายจากผู้สั่งซือ้รายนั้น ตามความเสียหายท่ีเกิดขึน้จริงมาชดเชยใหแ้ก่

กองทนุ 

(6) กรณีท่ีบริษัทจัดการไดเ้พ่ิมเงินทุนโครงการและ/หรือได้รับการจัดสรรวงเงินลงทุนเพ่ิมเติมจาก

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บรษิัทจดัการอาจสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุเพ่ิมเตมิ 

เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิด

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ เพ่ือสิทธิในการจองซือ้หน่วยลงทนุเพ่ิมเติมในลาํดบัก่อนก็ได ้ในราคาขาย

หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทาํการขายหน่วยลงทนุ 

(7) การเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีขายไดแ้ลว้ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะดาํเนินการใน

วันทาํการถัดจากวันคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนจาํนวนนั้น และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะ

เกิดขึน้ หลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้ันทึกข้อมูลการซือ้หน่วยลงทุนของผู้สั่งซือ้หน่วย

ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่ง

หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน พรอ้มใบยืนยนั/ใบเสร็จรบัเงิน/ใบกาํกบัภาษี แก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลง

ทนุโดยทางไปรษณียห์รือใหผู้ส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นผูม้อบให ้ภายใน 5 วนั

ทาํการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัคาํนวณราคาขายหน่วยลงทนุนัน้  

(8) บรษิัทจดัการอาจพิจารณาปฏิเสธคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุ หากการสั่งซือ้ดงักล่าวจะมีผลให ้

ผูล้งทนุรายนัน้ถือหน่วยลงทนุมากกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ หรือกรณีท่ีคาํ

สั่งซือ้หน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมและ

กรณีตามหวัขอ้การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคาํสั่งซือ้หรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 

(9) กรณีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนส่งคาํสั่งซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ ์และ

หรือไม่ชดัเจน และบริษัทจดัการไม่สามารถใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนแกไ้ขหรือยืนยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ย

เหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดาํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้

หน่วยลงทนุ 

(10) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วน ใน

กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้ 

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

และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย ไดม้ีการปรบัเปล่ียนกฎหมาย ประกาศ 

ระเบียบปฏิบัติขอ้กาํหนด เงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับ

วงเงินรบัอนุญาต และ/หรือวงเงินคงเหลือท่ีบริษัทจัดการไดร้บัอนุญาตใหส้ามารถนาํไป

ลงทุน ณ ต่างประเทศ จนอาจเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถบริหารจัดการกองทุนใหเ้ป็นไปตาม

วัตถุประสงค์หลักของกองทุน ซึ่งมีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนใน

ต่างประเทศ 

(10.2) กรณีบรษิัทจดัการเกิดขอ้สงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่โปรง่ใส เช่น 

เขา้ข่ายตามกฎหมายฟอกเงิน เป็นตน้ 
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(10.3) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัท

จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผูถื้อ

หน่วยลงทุน หรือกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการบริหารกองทุน

หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นตน้ ทั้งนี ้ เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ

กองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ

บรษิัทจดัการเป็นหลกั 

(11) ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเร่ืองของข้อกาํหนด 

กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 

(12) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชน์แก่  

1) พลเมืองหรือผูม้ีสัญชาติอเมริกันหรือผูม้ีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดน

ของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มีหนงัสือเดินทางของ

ประเทศสหรฐัอเมริกาหรือผูถื้อ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรฐัอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึง

บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถึงสาขา

ของนิติบุคคลดงักล่าว  3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4) ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มลูหรือส่งคาํสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือชาํระ/รบั

ชาํระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนท่ีใช้ตัวแทนหรือ

ผูจ้ดัการ ผูดู้แลผลประโยชนห์รือทรพัยสิ์นของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกาใน

การดาํเนินการดงักล่าว 5) กองทรพัยสิ์นของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามขอ้ 1-4 

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วย

ลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มสาํหรบัผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

(13) บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง เพ่ิมเติมวิธีการชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน เพ่ือเพ่ิม

ความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนได ้โดยบริษัทจัดการจะแจง้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวัน

เปล่ียนแปลง ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขาย

หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) หรือในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

เงือ่นไขอื่น ๆ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง เพ่ิมเติมช่องทาง วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทุน วิธีการชาํระ

เงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ดว้ยวิธีการอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกาํหนด และเป็นไปตาม

หลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี ้เพ่ือเพ่ิมความสะดวก

และเป็นประโยชนส์ูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจง้สาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการใหบ้ริการดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ 15 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง 

ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน  

(ถา้มี) หรือในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

7.  การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

7.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

 บรษิัทจดัการ   ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

 อินเตอรเ์น็ต (Internet)  ไปรษณีย ์

 หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบรษิทัจดัการประกาศกาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 
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7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

        -ไม่มี – 

7.3 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

 แบบดลุยพินิจของผูล้งทนุ  

7.4    รายละเอียดวิธกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

7.4.1  วิธีการ วันเวลา และวันทาํการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขอรบั “คาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ได ้ณ ท่ีทาํการของบริษัทจัดการ และ/หรือ 

สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในวนัและเวลาทาํการ หรือผ่านทาง

เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการหรือช่องทางอ่ืนท่ีบรษิัทจดัการอาจแจง้เพ่ิมเติมในอนาคต 

บรษิัทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดทุ้กวันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการถึง 15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะเปิดใหร้บัซือ้คืนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอ

ขายครัง้แรกในช่วงเวลาไม่เกิน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทนุรวม  

วนัทาํการซือ้ขาย หมายถึง วนัทาํการตามปกติของบรษิัทจดัการและวนัทาํการของกองทนุหลกั และวนัทาํ

การของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหรือชาํระราคาหลกัทรพัยข์องกองทนุหลกั  

ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะกาํหนดวันท่ีมิใช่วันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชีช้วนส่วนสรุป

ขอ้มลูสาํคญัและสงวนสิทธิท่ีจะกาํหนดวนัท่ีมิใช่วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ิมเติมใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน

และในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถทาํการขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ามวิธีการต่อไปนี ้

7.4.1.1 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย

ลงทุน 

(1) ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจาํนวนเงินหรือจาํนวนหน่วย

ลงทนุท่ีประสงคจ์ะขายคืนอย่างใดอย่างหน่ึงใหช้ดัเจน โดยจะตอ้งไม่ตํ่ากว่ามลูค่าขัน้ตํ่าใน

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คาํสั่ง

ขายคืนหน่วยลงทุน” ใหค้รบถว้นถูกตอ้งและชัดเจน และสามารถส่งคาํสั่งขายคืนหน่วย

ลงทุนดังกล่าวไปยังบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน

ดว้ยตนเอง หรือทางโทรสาร หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือ

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกาํหนด 

(2) กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีส่งคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการ

ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งแสดงเอกสารหลกัฐานใหก้ับบริษัท

จัดการ หรือตอบคาํถามขอ้มูลส่วนบุคคลกรณีทาํรายการทางโทรศัพท ์หรือเอกสารหรือ

วิธีการอ่ืนใดเมื่อไดร้บัการรอ้งขอจากบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน

หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนใ์นการยืนยนัตวัตนของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

(3)  บรษิัทจดัการจะดาํเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุท่ีส่งคาํสั่งขายคืนหน่วย

ลงทุนท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ภายในวนัและเวลา

ทาํการท่ีบริษัทจัดการประกาศกาํหนดให้เป็นวันรับซือ้คืนหน่วยลงทุน เว้นแต่จะไดร้ับ

อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอ่ืน โดยใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ 

สิน้วนัทาํการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
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(4)  สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วย

ลงทุนไดบ้ันทึกข้อมูลการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียน 

ผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้ 

7.4.1.2  การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทางไปรษณีย ์

(1) ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณียไ์ด ้โดยระบุเป็นจาํนวนเงิน

หรือจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนอย่างใดอย่างหน่ึงใหช้ดัเจน โดยจะตอ้งไม่ตํ่า

กว่ามลูค่าขัน้ตํ่าในการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) และกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คาํสั่ง

ขายคืนหน่วยลงทนุ” ใหค้รบถว้นถกูตอ้งและชดัเจน 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะตอ้งส่งคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรบั พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานตามท่ีบริษัทจัดการกาํหนดหรือเอกสาร

หลกัฐานอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือทดแทนตามท่ีเห็นสมควร เวน้แต่บรษิัทจดัการยินยอมผ่อนผนัให้

เป็นกรณีไป โดยผูถื้อหน่วยลงทนุเก็บสาํเนาคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนฉบบัผูถื้อหน่วยลงทุน

ไวเ้ป็นหลกัฐาน ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุท่ีไม่มี

รายละเอียดและเอกสารดงักล่าวครบถว้น ถกูตอ้งและชดัเจน 

(3) บรษิัทจดัการจะดาํเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุท่ีส่งคาํสั่งขายคืนหน่วย

ลงทนุทางไปรษณีย ์ภายในวนัและเวลาทาํการท่ีบรษิัทจดัการประกาศกาํหนดใหเ้ป็นวนัรบั

ซือ้คืนหน่วยลงทนุ เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทจดัการเป็นอย่างอ่ืน โดยใชร้าคารบัซือ้

คืนหน่วยลงทนุท่ีคาํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

7.4.1.3 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

(1)   วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller 

Machine) 

บริษัทจัดการอาจนาํเสนอวิธีการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ 

(Automatic Teller Machine) เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนใน

อนาคต ทั้งนี ้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มี

รายละเอียดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอน วิธีการใชบ้ริการและกาํหนดเวลาในการใชบ้รกิาร

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวท่ี

สาํนกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือใน

เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเริ่มใหบ้รกิาร   

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส ์(ถา้มี) จากผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีใชบ้รกิารตามท่ีจ่ายจรงิ 

(2)  วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอรเ์น็ต (Internet) 

(2.1)  ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีบัญชีกองทุน สามารถขอใชบ้ริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่าน

ส่ืออินเตอรเ์น็ตบนเว็บไซตข์องบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนได ้ภายใต้

รายละเอียดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอนวิธีการใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านส่ือ

อินเตอรเ์น็ตท่ีบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนกองทุนกาํหนด โดยบริษัทจดัการหรือ

นายทะเบียนกองทนุจะจดัส่งรหสัประจาํตวัผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือใชท้าํรายการผ่าน

ส่ืออินเตอรเ์น็ต (Internet) ต่อไป ทั้งนี ้ผูถื้อรหัสประจาํตัวจะตอ้งเก็บรกัษาไวเ้ป็น

ความลบั โดยบรษิัทจดัการจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ในกรณีท่ีบคุคลท่ีมิใช่เจา้ของ

รหสัประจาํตวัของผูถื้อหน่วยลงทนุทาํรายการผ่านส่ืออินเตอรเ์น็ตดงักล่าว  
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(2.2)  ผูถื้อหน่วยลงทนุจะสามารถทาํรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไดโ้ดยตอ้งปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขต่างๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกาํหนด รวมถึงเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีอาจ

เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมในอนาคต ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุน

ยอมรบัและผกูพนัตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีกาํหนดไวด้งักล่าว 

(2.3)  ผู้สั่ งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสั่ งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านส่ือ

อินเตอรเ์น็ตไดทุ้กวันทาํการซือ้ขาย ถึง 15.30 น. โดยถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืน

หน่วยลงทุนของวนัทาํการนั้น ในราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ สิน้วัน

ทาํการ ซึง่เป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(2.4) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. หรือ

นอกเหนือ จากช่วงเวลาท่ีบริษัทจดัการกาํหนดหรือมีการทาํรายการในวนัหยดุทาํ

การ ใหถื้อเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการถดัไป ในราคารบัซือ้คืน

หน่วยลงทนุท่ีคาํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการถดัไปนัน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการอาจขยายหรือ

เปล่ียนแปลงเวลาการรับคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะ

ประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ 

(2.5)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม 

และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่าน

การบริการธุรกรรมทางอินเตอรเ์น็ต (ถา้มี) จากผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใชบ้ริการตามท่ี

จ่ายจรงิ  

(3) วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท ์ 

บริษัทจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศพัท ์เพ่ือเป็นการอาํนวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในอนาคต  

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุทางโทรศพัทไ์ด ้ภายใตร้ายละเอียดหลกัเกณฑ ์

เงื่อนไข ขัน้ตอนวิธีการใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัทท่ี์บริษัทจดัการจะกาํหนด

ขึน้ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ทั้งนี ้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 

15 วันโดยจะติดประกาศดังกล่าวท่ีสาํนักงานของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส ์(ถา้มี) จากผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีใชบ้รกิารตามท่ีจ่ายจรงิ 

7.4.2 การชาํระเงนิค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจะทาํการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทนุเป็นเงินบาทใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเท่านัน้ โดยสั่งจ่ายเป็นเชค็ขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะผูถื้อหน่วย

ลงทุนหรือโดยนาํเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผูถื้อ

หน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้หรือโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นผู้

มอบให ้หรือดาํเนินการหกักลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุบางส่วนหรือทัง้หมดใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคท่ี์จะนาํเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนนีไ้ปซือ้หน่วยลงทนุ

ของกองทุนรวมอ่ืนภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ ภายใน 5 วนัทาํการ นบัแต่วนัถัดจากวนัทาํ

การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้
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(1.1) บริษัทจดัการขอผ่อนผนัระยะเวลาการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคา

ขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํหรบั

กรณีมีการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในตา่งประเทศ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะชาํระเงินใหผู้ข้ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณ

มลูค่าและราคาดงักล่าวตามท่ีไดร้บัการผ่อนผนั   

(1.2) บริษัทจดัการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามขอ้ “การเล่ือนกาํหนดการ

ชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ” 

(1.3) บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ “การไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน  

ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสั่ง” หรือตามขอ้ “การหยดุขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 

(2) การลดจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซือ้คืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน จะทาํในวันทาํการถัดจากวัน

คาํนวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจาํนวนนัน้ เวน้แต่กรณีตามขอ้ “การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่า

ขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” ขอ้ “การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน

ตามสั่ง” หรือขอ้ “การหยดุขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน” โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนงัสือ

รบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ พรอ้มใบยนืยนั/ใบเสรจ็รบัเงิน/ใบกาํกบัภาษี (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ

โดยทางไปรษณีย ์หรือวิธีอ่ืนใดท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดใหด้าํเนินการได ้ภายใน 5 

วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัคาํนวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ 

(3) กรณีเอกสารหลกัฐานการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไม่ครบถว้นไม่สมบรูณ ์และหรือไม่ชดัเจน และบรษิัท

จดัการไม่สามารถใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุแกไ้ขหรือยืนยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตใุด บรษิัทจดัการขอสงวน

สิทธิท่ีจะไม่ดาํเนินการขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าว  

หมายเหตุ :  

เอกสารสาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขท่ีบญัชี หากเป็นบญัชี

ธนาคารท่ีเปิดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สาํนกัหกับญัชีกรุงเทพ) บริษัทจดัการจะดาํเนินการคืนเงิน

ค่าขายคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการชาํระเป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูถื้อ

หน่วยลงทนุและส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือนาํเงินดงักล่าวเขา้บญัชเีงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทนุ

ตามเลขท่ีบญัชีท่ีระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทุนหรือดาํเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของ

บรษิัทจดัการ 

หากเป็นบัญชีธนาคารท่ีเปิดในเขตต่างจังหวัด ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถใชเ้ป็นบัญชีรบัเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุน/ผลประโยชน์อ่ืนๆ ได้ 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน), ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) และ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) นอกเหนือจาก 5 ธนาคารท่ีกล่าวมาข้างต้นนี  ้บริษัทจัดการจะ

ดาํเนินการคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุโดยการชาํระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะใน

นามของผูถื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือนาํเงินดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากของผู้

ถือหน่วยลงทนุตามเลขท่ีบญัชีท่ีระบไุวใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือดาํเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดขึน้อยู่กบั

ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นผูร้บัภาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุน (ถา้มี) เขา้บัญชีของผูถื้อหน่วยลงทุนตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชยก์าํหนด โดยตัดจ่ายจาก

จาํนวนเงินท่ีจะโอนเขา้บญัชนีัน้ๆ 

หากมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมธนาคารหรือวิธีท่ีชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจง้

ใหท้ราบ โดยจะติดประกาศแจง้ใหท้ราบ ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้

คืนหน่วยลงทนุ รวมทัง้เผยแพรผ่่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
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7.4.3 เงือ่นไขอื่นในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้าํการศกึษาและยินดีท่ีจะปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามท่ี

ระบไุวใ้นโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนนีแ้ลว้ 

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียื่นแสดงความจาํนงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคาํสั่งขายคืนหน่วย

ลงทุน จะทาํการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงไม่ได ้ทัง้นี ้เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ

เป็นกรณีพิเศษ 

(3) ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งส่งคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวนัและเวลาทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ตัง้แต่เริ่มทาํการถึงเวลา 15.30 น. สาํหรบักรณีการส่งคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลงัเวลา 15.30 

น. บรษิัทจดัการจะถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของวนัทาํการซือ้ขายถดัไป  

(4) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุนหรือจาํนวนเงินท่ีตอ้งการไดร้บัจากการขายคืนใน 

“คาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” มากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนหรือมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน หักดว้ย

ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ท่ีปรากฏในบญัชีกองทนุของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีบนัทึก

โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทนุ

ทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

(5) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดร้บัคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการยงัไม่

สามารถชาํระเงินค่าขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได ้โดยอยู่ในระหว่างการดาํเนินการของบริษัท

จัดการตามขอ้ 10. “การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน”  

ขอ้ 11. “การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือขอ้ 12. “การหยุดขายหรือรบั

ซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจขอยกเลิกคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุไดท่ี้

บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดย้ื่น “คาํสั่งขาย

คืนหน่วยลงทนุ” ไวท้างโทรศพัทห์รือสามารถติดต่อท่ีบรษิัทจดัการโดยตรงตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนหนงัสือชี ้

ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี ้การยกเลิกคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณต์่อเมื่อไดร้บัการ

อนมุตัิจากบรษิัทจดัการก่อน 

(6) บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจะรบัคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม

จาํนวนทัง้หมดท่ีมีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่กรณีตามขอ้ 11. 

“การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือขอ้ 12. “การหยุดขายหรือรบัซือ้คืน

หน่วยลงทนุ” หลงัจากบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนไดร้บัใบคาํสั่งขายคืนหน่วย

ลงทนุ และบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนไดต้รวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นและ

ชดัเจนของใบคาํสั่งขายคนืหน่วยลงทนุแลว้ โดยจะส่งมอบสาํเนาใบคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผู้

สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนส่งคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ

ทางโทรสาร ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเอกสารประกอบคาํสั่งขายเพ่ือประกอบใน

การทาํรายการเพ่ิมเติมในกรณีท่ีบรษิัทจดัการเห็นสมควร 

(7) ในกรณีท่ีช่วงระยะเวลาการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการประกาศไว ้ตรงกับวันท่ีสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายมีคาํสั่งใหเ้ป็นวนัหยดุการรบั

ซือ้คืนหน่วยลงทุน (ซึ่งเป็นวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดทาํการแต่มีคาํสั่งใหเ้ป็นวนัหยุดรบัซือ้หน่วยลงทนุ) 

บรษิัทจดัการจะเล่ือนการรบัซือ้หน่วยลงทนุออกไปเป็นวนัทาํการถดัไป 

7.5 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :   ทกุวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดทุ้กวันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการถึง

เวลา 15.30 น. โดยบริษัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจะเปิดรบัซือ้คืนหน่วย
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ลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกในช่วงเวลาไม่เกิน 15 วันทาํการนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกอง

ทรพัยสิ์นเป็นกองทนุรวม  

7.7  การขายคืนหน่วยลงทุน :    ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 

7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุตามรายละเอียดในขอ้ 7.4 “รายละเอียดวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ

เพ่ิมเติม”  โดยบริษัทจดัการจะรบัซือ้คืนตามราคาหน่วยลงทุนโดยแบ่งตามชนิดของหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ 

สิน้วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ 

7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม : 

เงือ่นไขอื่นๆ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือปรบัปรุง เพ่ิมเติมช่องทาง วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  วิธีการ

ชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ดว้ยวิธีการอ่ืนๆ ตามหลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขท่ีบริษัทจดัการกาํหนด และเป็นไป

ตามหลักเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ ทั้งนี ้เพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกและประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจง้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ติดประกาศรายละเอียดการใหบ้รกิารดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ 15 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ณ ท่ีทาํการ

ของบรษิัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) หรือใน

เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

8.  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :   

8.1    ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

  บรษิัทจดัการ 

  ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

   อินเตอรเ์น็ต (internet)  

 ช่องทางอ่ืนใดท่ีบรษิัทจดัการประกาศกาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

8.2    รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึง (“กองทุนเปิดตน้ทาง”) 

เพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหน่ึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นโครงการ

จดัการและ/หรือหนงัสือชีช้วน โดยบรษิัทจดัการจะดาํเนินการนาํเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุซึ่งไดห้กัค่าธรรมเนียม

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี) และค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุขาออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง (ถา้มี) ไปชาํระค่า

ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวนีจ้ะถูกหักค่าธรรมเนียมในการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) และค่าธรรมเนียมการขายขาเขา้ของกองทนุเปิดปลายทางไวด้ว้ย (ถา้มี) 

บริษัทจดัการจะเปิดใหม้ีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมท่ีอยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ 

หรือระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายใตก้องทุนเดียวกันได ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้วน คู่มือผู้ลงทุน คาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัท

จดัการกาํหนด (ถา้มี) ได ้ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย

ลงทุน (ถา้มี) หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ในวนัและเวลาทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัท

จดัการอาจแจง้เพ่ิมเติมในอนาคต  

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะเปิดรับคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน

ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกในช่วงเวลาไม่เกิน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็น



 

กองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อนิเดยี อคิวติี ้เอฟไอเอฟ หนา้ 53 

กองทุนรวม ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดทุ้กวันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่

เวลาเร่ิมทาํการถึงเวลา 15.30 น.  

วันทาํการซือ้ขาย หมายถึง วันทาํการตามปกติของบริษัทจัดการและวนัทาํการของกองทุนหลัก และวันทาํการ

ของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหรือชาํระราคาหลกัทรพัยข์องกองทนุหลกั  

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะกาํหนดวนัท่ีมิใช่วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าวในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั

และสงวนสิทธิท่ีจะกาํหนดวนัท่ีมิใช่วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ โดย

ประกาศ ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนและในเว็บไซตข์องบริษัท

จดัการ 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถทาํการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไดต้ามวิธีการต่อไปนี ้

8.2.1  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1) กรณีกองทุนนีเ้ป็นกองทุนเปิดปลายทาง 

(1.1) ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนนี ้(กองทุนปลายทาง) หรือ

เรียกว่า “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้ (Switch in)” โดยนาํเงินบางส่วนหรือทัง้หมดท่ีไดจ้าก

การขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินท่ีไดจ้ากการเลิกกองทุนอ่ืน ๆ ภายใตก้ารบริหารจดัการของ

บริษัทจัดการ (กองทุนตน้ทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี) 

เพ่ือนาํมาชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้สามารถสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ือซือ้

หน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ด ้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้น ขอ้ 5 “การเสนอขายหน่วย

ลงทุนครัง้แรก” หรือในระหว่างวนัและเวลาท่ีบริษัทจดัการกาํหนดใหเ้ป็นวนัเสนอขายหน่วย

ลงทุนของกองทุนนี ้ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอ

ขายครัง้แรก” และ/หรือวนัและเวลาท่ีบรษิัทจดัการอาจกาํหนดเพ่ิมเติม 

(1.2)  ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนนี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ดว้ยจาํนวนท่ีเป็นไปตามมลูค่าขัน้ตํ่าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ 

เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอ่ืน 

(1.3)  ในการสบัเปล่ียนระหว่างชนิดของหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปรบัลด หรือ

ยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงค์

จะสั่งซือ้หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างชนิดหน่วยลงทนุของกองทนุนี ้

(2) กรณีกองทุนนีเ้ป็นกองทุนต้นทาง 

(2.1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากชนิดหน่วยลงทุน / กองทุนนี ้

(กองทุนต้นทาง) หรือเรียกว่า “การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switch out)” โดยนําเงิน

บางส่วนหรือทั้งหมดท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินท่ีไดจ้ากการเลิกกองทุนนี้ 

(กองทุนตน้ทาง) ภายหลงัหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (ถา้มี) เพ่ือนาํไป

ชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน / กองทุนอ่ืนๆ ภายใตก้ารบริหารจัดการของ

บรษิัทจดัการ (กองทนุปลายทาง) สามารถสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไดใ้นระหว่างวนัและเวลา

ท่ีบรษิัทจดัการเปิดรบัคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบไวใ้นขอ้ 7 “การรบั

ซือ้คืนหน่วยลงทนุ” และ/หรือวนัและเวลาท่ีบรษิัทจดัการอาจกาํหนดเพ่ิมเติม 

(2.2)  ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกจากชนิดหน่วยลงทนุ / กองทนุนี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งสั่ง

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามมูลค่าขั้นตํ่าการสั่งซื ้อหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนเปิด

ปลายทาง หรือของชนิดหน่วยลงทุนปลายทางตามเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกาํหนด เว้นแต่

บรษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอ่ืน 
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(2.3)  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากชนิดหน่วยลงทุน / กองทุนนี ้หากจาํนวนท่ีไดท้ัง้หมดจาก

การขายคืนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน/กองทุนนี ้ภายหลงัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุน (ถา้มี) ไม่เพียงพอท่ีจะนาํไปซือ้หน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน/กองทุนอ่ืนๆ 

(กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าขั้นตํ่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรกของชนิดหน่วยลงทุน

ปลายทาง/กองทนุปลายทางนัน้ๆ (ถา้มี) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่นาํเงินไปซือ้หน่วย

ลงทนุของกองทนุปลายทางดงักล่าว 

(2.4)  ในกรณีท่ีจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งการสบัเปล่ียนมากกวา่จาํนวนหน่วยลงทนุ

ท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วย

ลงทุนประสงคจ์ะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนาย

ทะเบียนหน่วยลงทนุไปยงัชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง/กองทนุปลายทางอ่ืนๆ และเป็นไปตาม

เงื่อนไขของชนิดหน่วยลงทนุปลายทาง/กองทนุปลายทางอ่ืนๆ (ถา้มี) 

(2.5)  ในการสบัเปล่ียนระหว่างชนิดของหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปรบัลด หรือ

ยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ี

ประสงคจ์ะขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างชนิดหน่วยลงทนุของกองทนุนี ้

8.2.2  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริการ หรือวิธีการอื่น ๆ  

บรษิัทจดัการอาจนาํเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางบรกิารอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ 

(ATM), บรกิารทางโทรศพัท ์หรือส่ืออ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเดียวกนัท่ีบรษิัทจดัการอาจเปิดใหบ้รกิารเพ่ิมเติมใน

อนาคตได ้โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

หรืออนญุาตใหท้าํได ้โดยบรษิัทจดัการจะเรียกเก็บค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือ

ค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ถา้มี) จาก 

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีใชบ้รกิารตามท่ีจ่ายจรงิ  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุน สามารถทาํการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางบรกิารดงักล่าวได ้

ภายใตร้ายละเอียดหลักเกณฑ ์เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบ้ริการท่ีบริษัทจัดการจะกาํหนดขึน้ โดยไดร้บั

ความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทัง้นี ้เมื่อบรษิัทจดัการจะเปิดใหใ้ชบ้รกิารดงักล่าว บรษิัทจดัการจะจดัใหม้ีรายละเอียดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 

ขั้นตอนวิธีการใชบ้ริการและกาํหนดเวลาในการใชบ้ริการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดย

บริษัทจดัการจะติดประกาศดงักล่าวท่ีสาํนกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้

คืนหน่วยลงทนุ หรือในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการล่วงหนา้ 15 วนัก่อนเริ่มใหบ้รกิาร 

8.3 ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

บรษิัทจดัการจะดาํเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีส่งคาํสั่งสบัเปล่ียน โดยมีหลกัเกณฑใ์น

การคาํนวณดงันี ้

(1) กรณีกองทุนนีเ้ป็นกองทุนตน้ทาง บริษัทจัดการจะใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณไดเ้มื่อสิน้วนัทาํ

รายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกของกองทนุตน้ทาง เป็นตวัคาํนวณในการจดัสรรลดหน่วยลงทนุท่ีมีอยู่ 

(2) กรณีกองทุนนีเ้ป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใชร้าคาขายหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณไดเ้มื่อสิน้วันทาํ

รายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้ของกองทนุปลายทาง เป็นตวัคาํนวณในการจดัสรรเพ่ิมหน่วยลงทนุท่ีมีอยู่ 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน กรณีท่ีเป็นการสบัเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะใช้

หลกัเกณฑต์ามขอ้ 8.3 (1) – (2) ขา้งตน้ดว้ย 
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โดยจาํนวนเงินท่ีไดจ้ากการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการจะโอนเขา้บัญชีกองทุนปลายทางภายใน  

5 วนัทาํการถัดจากวนัคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้น 

ขอ้ 16. “วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และ

ราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง” 

อน่ึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้าํนวณราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนขา้งตน้

จะตอ้งเป็นมลูค่าท่ีไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

8.4 เงือ่นไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(1)  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุนี ้โดยนาํเงินบางส่วนหรือทัง้หมดท่ีไดจ้ากการขาย

คืนหน่วยลงทุน หรือ เงินท่ีไดจ้ากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอ่ืน เพ่ือชาํระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนของ

กองทนุนีด้ว้ยวิธีหกักลบ สามารถสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีไ้ด ้ตามวิธีการใน

หัวขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรก หากจาํนวนเงินท่ีสับเปล่ียนเขา้มาเพ่ือซือ้

หน่วยลงทุนของกองทุนนีม้ีจาํนวนไม่เพียงพอท่ีจะซือ้หน่วยลงทุน ตามขอ้ 2.6 หรือขอ้ 2.7 (แลว้แต่กรณี) 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักล่าว 

(2)  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนนีเ้พ่ือนาํเงินท่ีไดบ้างส่วนหรือทัง้หมดจากการขาย

คืนไปชาํระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนดว้ยวิธีหกักลบ สามารถสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ือ

ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้โดยระบุเป็นจาํนวนเงินหรือจาํนวนหน่วยท่ีตอ้งการสับเปล่ียน อย่างใด

อย่างหน่ึง ไม่นอ้ยกว่าจาํนวนขัน้ตํ่าในการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ไดต้ามวิธีการในหวัขอ้

การรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะนาํฝากเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนดังกล่าวเขา้บัญชีเงินฝากท่ี

บริษัทจดัการเปิดไวเ้พ่ือรบัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนใหต้ามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทุน 

หากจาํนวนเงินดังกล่าวตํ่ากว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนด บริษัทจัดการจะไม่นาํเงินดงักล่าวไปซือ้หน่วย

ลงทนุ และขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักล่าว 

(3)  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะนาํเงินท่ีไดจ้ากการเลิกกองทุน ตามหวัขอ้การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม 

หวัขอ้การดาํเนินการของบรษิัทจดัการเมื่อเลิกโครงการ หรือหวัขอ้การชาํระบญัชีกองทนุรวมและวิธีการเฉล่ีย

คืนเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ ตามรายละเอียดท่ีระบใุนรายละเอียดโครงการของกองทุนนี้

ไปชาํระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนรวมอ่ืนดว้ยวิธีหกักลบ สามารถสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยระบุ

เป็นจาํนวนเงินหรือจาํนวนหน่วยท่ีตอ้งการจะสบัเปล่ียน อย่างใดอย่างหน่ึง ไม่นอ้ยกว่าจาํนวนขัน้ตํ่าในการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี) โดยบริษัทจดัการจะนาํฝากเงินท่ีไดด้งักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการ

เปิดไวเ้พ่ือรบัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอ่ืนใหต้ามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ  

หากจาํนวนเงินของทัง้ (1) (2) หรือ (3) ดงักล่าวตํ่ากว่าท่ีกองทนุปลายทางกาํหนด บรษิัทจดัการจะไม่นาํเงิน

ดงักล่าวไปซือ้หน่วยลงทุน แต่จะชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีระบไุว้

ในแบบคาํขอเปิดบญัชีกองทนุภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(4)  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดส้ั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่า

ซือ้หน่วยลงทุนหรือเงินท่ีไดร้บัจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจาก

บรษิัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

(5)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรบัคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หากเกิดกรณีตามขอ้ “การเล่ือน

กาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ” “การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุน

ตามคาํสั่งซือ้หรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบรษิัท

จัดการไดส้งวนสิทธิในการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอียดโครงการ (ถา้มี) หรือ ในกรณีท่ี

บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคาํสั่งสบัเปล่ียนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม หรือ

ทาํใหเ้กิดความเส่ียงทางกฎหมาย หรือความเส่ียงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทุน บริษัทจดัการขอ
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สงวนสิทธิท่ีจะไม่ดาํเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนนั้น ๆ  โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผู้สั่งสับเปล่ียนก่อนการ

ดาํเนินการ 

(6)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงระยะเวลาทาํการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน เพ่ือความ

เหมาะสม หรือเพ่ือประโยชนแ์ก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบ้ริการ

ดังกล่าว ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วัน ก่อนวันเปล่ียนแปลง ณ ท่ีทาํการของบริษัทจัดการและ/หรือสถานท่ี

ติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้มี) หรือในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

เงือ่นไขอื่นๆ  

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือปรบัปรุง เพ่ิมเติมช่องทาง วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  วิธีการ

ชาํระเงินค่าสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ดว้ยวิธีการอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกาํหนด และ

เป็นไปตามหลักเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ ทั้งนี ้เพ่ือเพ่ิม

ความสะดวกและประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยบรษิัทจดัการจะแจง้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และติดประกาศรายละเอียดการใหบ้ริการดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ 15 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ณ ท่ีทาํ

การของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) 

หรือในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

9. การชาํระค่ารับซือ้คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย ์หรือทรัพยส์ินอื่นแทนเงนิ : 

กรณีบรษิัทจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอ่ืนแทน บรษิทัจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้าํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนแทน

เงนิได ้

10.  การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บรษิัทจดัการอาจเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคนืแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดม้ีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทนุเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้ 

10.1 บรษิัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตดุงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัความ

เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ก)   มีเหตุจาํเป็นทาํให้ไม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตสุมผล หรือ 

(ข)   มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึ่ง

เหตดุงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิัทจดัการ 

10.2 ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมพบว่า ราคารบั

ซือ้คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกตอ้ง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคา

ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คืนหน่วย

ลงทนุท่ีถกูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง  

ทั้งนี ้การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะ

ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี ้

(1) เล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุมีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้

แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(2) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดม้ีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใดๆ 

โดยพลนั  

(3) แจง้การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้จดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือน และ

หลกัฐานการไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ 10.1 หรือการรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชน์

ตามขอ้ 10.2 ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์

ดาํเนินการดงักล่าวแทนก็ได ้ 

(4) ในระหว่างการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน

ช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจัดการจะตอ้งรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนนั้น โดยตอ้งชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อ

หน่วยลงทนุตามลาํดบัวนัท่ีส่งคาํสั่งขายคืนก่อนหลงั 

11.  การไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั่ง :  

11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืนหรือคาํสั่ง

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรืออาจหยุดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได ้

ในกรณีท่ีปรากฏเหตดุงัต่อไปนี ้ 

(1)  ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ

(2)  บริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัความ

เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ก)   มีเหตุจาํเป็นทาํให้ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนเปิดไดอ้ย่าง 

สมเหตสุมผล 

(ข)   ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 

(ค)   มีเหตจุาํเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ   

ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคาํสั่งท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือการ

หยุดรบัคาํสั่งซือ้หรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้

กระทาํไดไ้ม่เกินหน่ึงวนัทาํการ  เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3)   กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึน้ ซึ่ง

ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทนุรวมอย่างมีนยัสาํคญั  

(ก)  ตลาดซือ้ขายหลักทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกติ ทั้งนี ้เฉพาะใน 

กรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในหลักทรพัยท่ี์ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรพัยแ์ห่งนั้นเกินกว่ารอ้ยละสิบ 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)   มีเหตกุารณท่ี์ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงิน

ออกจากประเทศหรือรบัโอนเงินจากตา่งประเทศไดต้ามปกติ หรือ 

(ค)   มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ 

ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ย

แลว้ 

(4)   เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซือ้ หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุ

รบัคาํสั่งซือ้ หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแก่ผูล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงัต่อไปนี ้ 

(ก)  บรษิัทจดัการมีเหตคุวรสงสยัว่าผูล้งทนุรายนัน้ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปนี ้ 
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(1)  การกระทาํท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

(2)  การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่ผูก้อ่การรา้ย หรือ  

(3)  การกระทาํท่ีเป็นการปฏิบตัิตามคาํสั่งเก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบคุคลผูม้ีอาํนาจตาม

กฎหมาย  

(ข)  บริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลกูคา้ไดใ้น

สาระสาํคญั 

(5)  อยู่ในระหว่างดาํเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการรายอ่ืนเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของ

ตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบรษิัทจดัการรายเดิมไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทนุไดต้ามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยว์่าดว้ยการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการ

จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย์

และการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึ่งให้

กระทาํไดไ้ม่เกิน 3 วนัทาํการ 

เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 ขา้งตน้ และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขาย หรือไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติ

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีคาํสั่งซือ้ หรือคาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่

ขาย หรือไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3)  

หรือ (5) ขา้งตน้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบถึงการหยุด

รบัคาํสั่งซือ้ หรือคาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนัดว้ย 

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรบัคาํสั่งซือ้หรือคาํสั่งขาย

คืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนเปิด

นัน้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีท่ีบรษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคาํสั่งท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือหยดุ

รบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) ขา้งตน้ เกินหน่ึง

วนัทาํการ บรษิัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี ้ก่อนการเปิดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียน

หน่วยลงทนุ 

(ก) รายงานการเปิดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุ

ของกองทุนเปิด ณ วันทาํการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึง

การเปิดขาย หรือรบัซือ้คืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรายอ่ืนและ

ผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการ

ใดๆ โดยพลนั  

11.2 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซือ้ หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาแลว้ ในช่วง

ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลใน

รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจาก

ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย

ลงทุนท่ีถูกตอ้ง โดยแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสั่งซือ้ หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ ใหท้ราบถึงการหยดุขาย
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หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรายอ่ืน และผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบถึงการหยดุรบัคาํสั่งซือ้ หรือ

คาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

11.3 ในกรณีท่ีวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกบัวนัท่ีสาํนกังานไดป้ระกาศกาํหนดใหเ้ป็นวนัหยดุ

ทาํการของบรษิัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ ใหบ้รษิัทจดัการหยดุรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน และคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนสาํหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเก่ียวกับการหยุดรับคาํสั่งในกรณี

ดงักล่าวไม่นอ้ยกว่าหา้วนัทาํการก่อนถึงวนัหยดุทาํการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทาํ

การทุกแห่งของบริษทัจดัการ รวมทัง้จดัใหม้ีประกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนุนการขาย

หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืนหรือคาํสั่ง

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการ

อาจหยดุคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได ้ 

12.  การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเพ่ือรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน

ของประเทศ หรือเพ่ือรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการสามารถหยุดรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืนหรือ

คาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาท่ีสาํนกังานประกาศ ซึ่งไม่เกิน 20 วนัทาํ

การติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัคาํสั่งซือ้ คาํสั่งขายคืน 

หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได ้

13. เงือ่นไขและข้อจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้

(1)  การโอนหน่วยลงทนุใหบิ้ดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

(2)  การโอนหน่วยลงทนุตามคาํสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย 

(3)  การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ท่ีบรษิัทจดัการเห็นสมควรและอนมุตัิใหโ้อนได ้

13.1  ข้อจาํกัดการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้มสาํหรบัผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้ 

(1)  พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือ ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของ

ประเทศสหรฐัอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มีหนงัสือเดินทางของประเทศ

สหรฐัอเมรกิาหรือผูถื้อ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา  

(2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักล่าว  

(3)    หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา  

(4)  ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มลูหรือส่งคาํสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือชาํระ/รบัชาํระเงิน

เก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถึงผูล้งทุนท่ีใชต้ัวแทนหรือผูจ้ัดการ ผูดู้แล

ผลประโยชน์หรือทรัพยสิ์นของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีตั้งอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกาในการดาํเนินการ

ดงักล่าว  

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

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

(1)  กรอกแบบคาํขอโอนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาํหนด พรอ้มทั้งลง

ลายมือชื่อผูโ้อนและผูร้บัโอน และยื่นคาํขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวพรอ้มเอกสารท่ีกาํหนดแก่นายทะเบียน

หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผูร้บัโอนยงัไม่มีบญัชีกองทุนกบับริษัทจดัการ ผูร้บัโอนจะตอ้งดาํเนินการขอเปิดบญัชี

กองทนุตามวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการก่อน แลว้ผูโ้อนจึงทาํการโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 15.3 เร่ือง “ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ

จากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ” 

(3)  หลังจากท่ีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ

ใบเสรจ็รบัเงินและใบกาํกบัภาษี พรอ้มสาํเนาคาํขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบนัทึกขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหผู้้

โอนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํขอโอนหน่วยลงทุน

ถกูตอ้งสมบรูณ ์ทัง้นี ้ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐานะผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามขอ้ 13 เร่ือง 

“สิทธิหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกชื่อผูร้บั

โอนหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุเรียบรอ้ยแลว้ 

14.  การจ่ายเงนิปันผล : 

14.1.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล :   จ่าย 

14.2.  หลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :   

ชนิดสะสมมลูค่า (MS-INDIA-A) :  ไม่จ่าย 

ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-INDIA-D) :  จ่าย 

หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล : 

(1)  บรษิัทจดัการจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผล (Dividend) ไม่เกินปีละ 12 ครัง้ 

(2)  การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะจ่ายจากกาํไรสะสม และ/หรือกาํไรสุทธิเมื่อกองทุนรวมมีกาํไรสะสม 

และ/หรือมีกาํไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ทาํ

ใหก้องทนุรวมมีผลขาดทนุสะสมเพ่ิมขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนัน้ 

ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

และตามท่ีบรษิัทจดัการเห็นสมควร 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกับการจ่ายเงนิปันผลของ

กองทนุในอนาคต 

14.3.  กาํหนดเวลา วิธีการ และขอ้จาํกัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะ

เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือจ่ายเงินปันผล และอตัราเงินปันผล

ของหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมดงัต่อไปนี ้

(1)  เปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะท่ีผูล้งทนุทั่วไปสามารถทราบได ้เช่น เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

(2)  แจง้ผูด้แูลผลประโยชน ์และผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ รวมถึงผูถื้อหน่วยลงทุนท่ี

ถือหน่วยลงทนุชนิดไม่ระบชุื่อผูถื้อเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ  
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บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ดว้ยวิธีการ

ท่ีต่างกันสาํหรบัหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลท่ีขายในช่วงเวลาท่ีต่างกันได ้โดยไดร้บัความ

เห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดาํเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพ่ิมเติมตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจาํนวนใดภายในอายุความใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษัทจัดการจะไม่นาํเงินปันผลจาํนวนดังกล่าวไปใช้เพ่ือการอ่ืนใด นอกจากเพ่ือ

ประโยชนข์องหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดนัน้ 

ทัง้นี ้เงินปันผลท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัถือเป็นเงินไดพึ้งประเมินท่ีตอ้งนาํไปรวมคาํนวณภาษีเงินไดป้ระจาํปี และ

เงินปันผลท่ีจ่ายนีย้่อมส่งผลใหม้ลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วยลงทนุลดลงเท่าจาํนวนเงินปันผล 

15.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1.   ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ทัง้หมด) : 

รายการค่าธรรมเนยีม (ตาม 15.2) : ตามรายละเอยีดดา้นล่าง 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินรอ้ยละ 6.4200 ต่อปีของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด (อตัราดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้) 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : ประมาณการค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินรอ้ยละ 6.4200 ต่อปีของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด (อตัราดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้) 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถประมาณการได ้อาทิ 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการขอมติผูถื้อหน่วย/แกไ้ขโครงการ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ (ถา้มี) เป็นตน้ ซึ่งจะเรียกเก็บตามท่ี

จ่ายจริง โดยผูล้งทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจริงไดใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมท่ีมี

การปรบัปรุงทกุรอบปีบญัชีเพ่ือแสดงรายละเอียดขอ้มลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัสิน้รอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 

หมายเหต ุ:  การกาํหนดค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมดงักล่าวขา้งตน้ บริษัทจัดการประมาณการจากมลูค่า
ทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วันจดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนจดัตัง้ใหม่) และ/หรือ มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ 
ตน้ปี อน่ึง ในกรณีระหว่างปี มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนไดล้ดลงอย่างมีนยัสาํคญั และส่งผลให้
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิถัวเฉล่ียระหว่างงวดลดลง อาจทาํใหค้่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมท่ีเรียกเกบ็
เมื่อคาํนวณเป็นอตัรารอ้ยละต่อปีของมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิถวัเฉล่ียระหว่างงวดเกนิกว่าอตัราท่ีกาํหนด
ไวข้า้งตน้ได ้โดยเป็นผลมาจากการคาํนวณในฐานมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิท่ีแตกต่างกนั โดยมิไดเ้กิดจาก
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายจากกองทุนรวมในอัตราท่ีเพ่ิมขึน้แต่อย่างใด โดยในกรณี
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพ่ือจ่ายค่าใชจ้่ายอ่ืนใดของกองทุนเพ่ิมอีก 
ยกเวน้ในส่วนของค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัชี และค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการซือ้ขายหลักทรพัย์
หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใชจ้่ายท่ีจาํเป็นในการปฏิบตัิตามประกาศ กฎเกณฑ ์หรือกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งเท่านัน้ 

15.2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1.  ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี : 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 
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ไม่ เกินร้อยละ  1.8725 ต่อปี  ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหัก

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน ์และนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีคาํนวณ 

ชนิดสะสมมลูค่า : ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.8725 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุท่ีคาํนวณไดเ้ป็น

รายวนั 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.8725 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีคาํนวณได้

เป็นรายวนั 

15.2.2.  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี : 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 

ชนิดสะสมมลูค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.0642 

ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนีสิ้นทัง้หมด ก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ผูดู้แล

ผลประโยชน ์และนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีคาํนวณ 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.0642 

ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนีสิ้นทัง้หมด ก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ผูดู้แล

ผลประโยชน ์และนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีคาํนวณ 

ทั้งนี ้ค่าธรรมเนียมข้างตน้จะไม่รวม ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพยสิ์นในต่างประเทศทั้งในรูปแบบ

ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานในธุรกรรมตามคําสั่ งของบริษัทจัดการ 

(Transaction Fees) และค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้รกิารงานผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ 

15.2.3.  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี : 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 

ไม่ เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหัก

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน ์และนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีคาํนวณ 

ชนิดสะสมมลูค่า : ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุท่ีคาํนวณไดเ้ป็น

รายวนั 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีคาํนวณได้

เป็นรายวนั 

15.2.4.  ค่าธรรมเนียมท่ีปรกึษาการลงทนุ : 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 

-ไม่ม-ี 

15.2.5.  ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย : 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 

-ไม่ม-ี 

15.2.6.  ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  : 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 

(1) ค่าใชจ้่ายเพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  
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(1.1) ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดัอบรม

เผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่างๆ ท่ีจดัขึน้ ตลอดจน

การจดัสมัมนาแนะนาํกองทนุ เป็นตน้ ตามท่ีจ่ายจรงิ ทัง้นี ้ไม่เกิน 1,000,000.- บาท 

(1.2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการขออนุมตัิจัดตัง้และจัดการกองทุน รวมถึง

ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทนุรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่าย

ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2)   ค่าใชจ้่ายเพ่ือการดาํเนินงานของกองทนุซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทนุ ไดแ้ก่ 

(2.1) ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดัอบรม

เผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่างๆ ท่ีจดัขึน้ ตลอดจน

การจัดสัมมนาแนะนาํกองทุน เป็นตน้ ตามท่ีจ่ายจริง ทั้งนี ้จะไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิเฉล่ียของกองทนุรวมต่อปี 

(2.2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยห์รือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอน

หลกัทรพัยร์วมทัง้การจดัทาํหนงัสือหรือเอกสารการเป็นเจา้ของหลกัทรพัย ์เช่น ค่าใชจ้่ายใน

การเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนาย

ทะเบียน เป็นตน้ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือตราสารต่างๆ  

(2.3) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตา่งๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนัการเงินในการจดัการเงินของ

กองทุน เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมดุเช็คหรือแบบฟอรม์เช็ค ค่าบริการใน

การนาํเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากบญัชีซือ้หน่วยลงทนุเขา้ฝากในบญัชีกองทนุ ค่าธรรมเนียม

การใช ้Telebanking เป็นตน้  

(2.4) ค่าธรรมเนียมผู้ชาํระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชาํระบัญชี

กองทนุ ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีเมื่อเลิกกองทนุ ค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียหรือชาํระเงิน หรือ

ทรพัยสิ์นอ่ืนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเมื่อเลิกกองทุน ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุน

กับสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ในระหว่างการชาํระบญัชีและเลิก

กองทนุ 

(2.5) ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดาํเนินคดีเพ่ือการรับชาํระหนีใ้ดๆ ของ

กองทนุ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายต่างๆ ในการดาํเนินคดีทางศาลเพ่ือรกัษา

สิทธิของกองทุน รวมถึง ค่าใชจ้่ายอันเก่ียวเน่ืองกับการรบัชาํระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นอ่ืนแทน

การชาํระหนีต้ามตราสารแห่งหนี ้และ ค่าธรรมเนียมผูป้ระเมินทรพัยสิ์นและค่าใชจ้่ายต่างๆ 

ท่ีเกิดขึน้ในการประเมินทรพัยสิ์นอ่ืน  

(2.6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น

หลกัทรพัยห์รือ ทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน  

(2.7) ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ ค่าพิมพ ์และค่าแปลหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบคาํขอ

เปิดบัญชีกองทุน คาํสั่งซือ้หน่วยลงทุน คาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน คาํสั่งสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกับภาษี (ถ้ามี) 

รายงานการถือหน่วยลงทนุ และเอกสารและแบบฟอรม์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบักองทนุ  

(2.8) ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ ค่าพิมพ ์และค่าใชจ้่ายในการนาํส่งหนงัสือบอกกล่าว ประกาศซึ่ง

รวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนงัสือพิมพร์ายวนั รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผูถื้อหน่วย

ลงทุนและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับกองทุนท่ีบริษัทจัดการจัดทาํขึน้หรือมีหนา้ท่ีจัดทาํขึน้

ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดหรือ

กฎหมายกาํหนด  
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(2.9) ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ในการสอบบญัชี 

(2.10) ค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้และเก็บรกัษาฐานขอ้มลูและสถิติขอ้มลูของผูถื้อหน่วยลงทนุ  

(2.11) ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน ์ท่ีฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดัการปฏิบตัิหนา้ท่ี

หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการเพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหน่วย

ลงทนุโดยส่วนรวม หรือเมื่อไดร้บัคาํสั่งจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถา้มี)  

(2.12) ค่าใชจ้่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ และรวมถึงการนาํเงิน

ค่าขายคืนหน่วยลงทนุเขา้ฝากในบญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

(2.13) ค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศ

ไทยและต่างประเทศ (ถา้มี) ท่ีเกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองกับการลงทุนหรือมีไวใ้นทรพัยสิ์นหรือ

หลกัทรพัยท์ัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจดัหา ใหไ้ดม้า รบัมอบ ส่งมอบ ดแูล 

เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใชจ้่ายของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยต์่างประเทศในการใหบ้ริการ

ทั่วไป ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียน

เงินตรา ค่าประกันความเส่ียงจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทัง้ท่ีเกิดในประเทศ

ไทยและต่างประเทศ หรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในหลกัทรพัยท์ัง้ในและ

ต่างประเทศ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม

ธนาคารอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอ่ืนใดเพ่ือให้กองทุน

สามารถลงทนุในหลกัทรพัยด์งักล่าว เป็นตน้ 

(2.14) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในการจัดการกองทุนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เช่น ค่าท่ีปรกึษากฎหมาย ค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ตามกฎหมาย ค่าใชจ้่าย

ดา้นกฎหมายเพ่ือรกัษาสิทธิของกองทุน ค่าใชจ้่ายในการติดตามหนีข้องกองทนุ ค่าใชจ้่าย

ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบัติตามคาํสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม 

ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการประสานงาน เช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง 

ค่าท่ีพกั ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าประกนัการเดินทาง เป็นตน้ 

(2.15) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการทาํ รายการลงทุน และ/หรือค่าใชจ้่าย

อ่ืนๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากร

สาํหรับหนังสือโตต้อบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอาํนาจตาม

กฎหมาย รวมทัง้ค่าใชจ้่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการจดัหา ไดม้า 

รับมอบ/ส่งมอบดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพยห์รือหลักทรัพยต์่างๆ ของ

กองทุนท่ีนอกเหนือไปจากท่ีระบุไวใ้นขอ้ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี” 

เป็นตน้ 

(2.16) ค่าใชจ้่ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแกไ้ขโครงการ ค่าไปรษณียากรสาํหรบัหนงัสือ

โตต้อบกบัผูถื้อหน่วยลงทนุ ค่าใชจ้่ายในการจดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ ฯลฯ  

(2.17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกับการชาํระราคา รบัชาํระราคา ส่งมอบหรือรบัมอบ

หลักทรพัย ์เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมสาํหรบัการใชบ้ริการทดรองจ่ายเงิน

เพ่ือชาํระราคาหลกัทรพัย ์(Settlement Advance/Contractual Settlement) จากผูร้บัฝาก

ทรพัยสิ์นต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลกัทรพัยต์ามท่ีจ่าย

จรงิ เป็นตน้ 

(2.18) ค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายเงินปันผล 

(2.19) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ 
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(3)  ค่าใชจ้่ายตามหวัขอ้ 15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัการกองทนุ ซึ่งมิไดร้ะบไุว ้(ถา้ม)ี บรษิัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทนุตามจาํนวนเงินและเวลา

ท่ีเกิดค่าใชจ้่ายนั้นจริง ทั้งนี ้การเรียกเก็บค่าใชจ้่ายดังกล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 0.0107 ต่อปีของ

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนใน

หนังสือชีช้วนฉบับขอ้มูลสาํคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบและในรายงานประจาํปี ซึ่งบริษัทจัดการตอ้ง

จดัทาํเมื่อสิน้รอบระยะเวลาบญัชีแต่ละปี 

หมายเหตุ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ขา้งตน้เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดแลว้  

15.3  ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.3.1  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (front-end fee) : มี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 

ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้

วนัทาํรายการขายหน่วยลงทนุ (ในช่วง IPO เรียกเก็บ 1.00%) 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ 

สิน้วนัทาํรายการขายหน่วยลงทนุ (ในช่วง IPO เรียกเก็บ 1.00%) 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจเก็บจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มและ/

หรือแต่ละรายในอตัราท่ีไม่เท่ากันก็ได ้โดยบริษัทจดัการจะแจง้รายละเอียดและหลกัเกณฑใ์นการคิด

ค่าธรรมเนียมโดยติดประกาศไวท่ี้สาํนกังานของบรษิัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน

หน่วยลงทนุหรือในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรบัลด หรือยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  

(ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะสั่งซือ้หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างชนิดหน่วยลงทนุของ

กองทนุนี ้

15.3.2  ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (back-end fee) : ไม่มี 

15.3.3  ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (switching fee) :  

 15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) : ไม่มี  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

(1)  กรณีท่ีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง  

-ไม่ม-ี  

(2)  กรณีท่ีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง  

-ไม่ม-ี  

ทั้งนี ้การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรบัซือ้คืนหน่วย

ลงทนุตามอตัราท่ีบรษิัทจดัการกาํหนด  

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) : ไม่มี  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

(1)  กรณีท่ีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง  

-ไม่ม-ี  
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(2)  กรณีท่ีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง  

-ไม่ม-ี  

ทั้งนี ้การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรบัซือ้คืนหน่วย

ลงทนุตามอตัราท่ีบรษิัทจดัการกาํหนด  

15.3.4  ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : มี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 

เรียกเก็บเท่ากนัทกุชนิดหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ หรือตามอตัราท่ีบรษิัทจดัการ

และ/หรือนายทะเบียนกาํหนด โดยบริษัทจดัการและ/หรือนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้

โอนหน่วยลงทนุในวนัท่ียื่นคาํขอโอนหน่วยลงทนุ 

15.3.5  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : มี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 

เรียกเก็บเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกิน 50 บาทต่อรายการ หรือตามอตัราท่ีบริษัทจดัการ

และ/หรือนายทะเบียนกาํหนด  

15.3.6  ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกาํหนดในโครงการ (exit fee) : ไม่ม ี

15.3.7  ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 

(1)  ค่าธรรมเนียมการหกัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียม

การโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเขา้บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคาร

พาณิชยก์าํหนดเป็นการทั่วไป 

(2)  ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทะเบียนกองทุน อาทิเช่น ขอเปล่ียนชื่อ-สกลุ ท่ีอยู่ การออกเช็คค่า

ขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสญูหายหรือในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนแจง้ขอ้มลูบญัชีเงินฝากไม่

ครบถว้นถูกตอ้ง ทาํใหไ้ม่สามารถนาํฝากเงินดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทุนตาม

ความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทุนได ้การออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุหรือรายงานการ

ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ในกรณีสญูหายหรืออ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จริงซึ่งพิสจูนไ์ดว้่าเป็น

ความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพ่ือนาํไปใช้

เป็นหลกัประกนัในการขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงนิหรือกรณีพิเศษอ่ืนๆ โดยบรษิัทจดัการหรือนาย

ทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจดัการหรือนาย

ทะเบียนหน่วยลงทนุกาํหนดเป็นการทั่วไปในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว 

หมายเหต ุ: 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
หรือภาษีอ่ืนใดแลว้ 

15.4 วิธีการคาํนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

การคาํนวณค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ 15.2.1 ขอ้ 15.2.2 ขอ้ 15.2.3 และขอ้ 15.2.4 จะคาํนวณเป็น

รายวนั และเรียกเก็บจากกองทนุเป็นรายเดือน ภายใน 15 วนัทาํการถดัไปจากวนัสิน้เดือน  

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานท่ีเรียกเก็บตามขอ้ 15.2.6 (1) และ (2) จะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง ในทางบญัชีบรษิัท

จดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จาํนวนหรือทยอยตดัจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายของกองทนุเฉล่ียเท่ากนัทกุวนัตามระยะเวลา

ท่ีจะไดร้บัประโยชนจ์ากค่าใชจ้่ายนัน้หรือในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทัง้นี ้การตดัค่าใชจ้่าย
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ดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่งประเทศ

ไทยและหากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั บรษิัท

จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรบัรูภ้าษีต่างๆ ดงักล่าวโดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  

15.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยบริษัทจะ

ดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย 

(1.1) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงการและได้

ดาํเนินการดงักล่าวแลว้ บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทนุทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วนั

ทาํการนบัแต่วนัท่ีมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทัง้นี ้การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระทาํโดย

วิธีการท่ีเหมาะสมอันทาํให้มั่นใจไดว้่าผู้ลงทุนไดร้ับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บน

เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและ

ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เป็นตน้ 

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

ความเห็นชอบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการในเร่ืองดงักล่าวเมื่อบรษิัทจดัการไดด้าํเนินการตามขอ้ (1.1) แลว้ 

(2) กรณีเพ่ิมค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะดาํเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

บริษัทจดัการจะคาํนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั และ

ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างทั่วถึงดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไว้

บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและ

ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(2.1) ในกรณีท่ีกองทนุจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียม

หรือค่าใชจ้่ายเดิมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวใหผู้ล้งทุน

ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัทาํการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้ 

(2.2) ในกรณีท่ีกองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้เกินกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียม

หรือค่าใชจ้่ายเดิมตามท่ีระบไุวช้ดัเจนในโครงการว่าสามารถกระทาํได ้

ทั้งนี ้ในรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปีนับแต่วันท่ีบริษัทประสงคจ์ะขึน้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดังกล่าว 

บรษิัทจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

(ก)  ในกรณีท่ีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงู บรษิัทจดัการ

จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

หรือค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักล่าว 

(ข)  ในกรณีท่ีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้เกินกว่ารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว บริษัท

จดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้ไดต้อ้งไดร้บัมติพิเศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มลูตาม (2) วรรคหน่ึง มิใหน้าํมาใชก้บักรณีท่ีบรษิัทจดัการไดร้บัมติพิเศษ 

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

จะแจ้งให้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

15.6 หมายเหตุ :  -ไม่ม-ี 
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16.  วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน หลักเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

16.1  วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

หน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ : ต่างประเทศ 

16.2  เงื่อนไขพิเศษ : 

1.  บรษิัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีสาํนกังานประกาศ

กาํหนด 

(1.1)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 

(1.2)  มลูค่าหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่า 

(1.3)  มลูค่าหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล 

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มลูค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลูค่าไม่เท่ากัน 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ซึ่ง

ผลประโยชนท่ี์เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชนข์องกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนมลูค่า

ทรพัยสิ์นสทุธิของหน่วยลงทนุแต่ละชนิด 

วิธีการคาํนวณมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ 

กองทนุมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทาํใหก้ารปันส่วนมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิจะตอ้งมีการแบ่งการคาํนวณมูลค่า
ทรพัยสิ์นสทุธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ 

การคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนนั้น จะคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิโดยรวมของกองทุน และ 
ปันส่วนใหก้บัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉล่ียตามสดัส่วนของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของวนัก่อนหนา้ของ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวนัแรกของการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิจะเฉล่ียโดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนท่ี
ขายไดท้ัง้หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะกบัหน่วยลงทนุแต่
ละชนิด (ไดแ้ก่ รายการขายหน่วยลงทุนและรายการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นตน้) และคาํนวณ
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิหลงัหกัค่าธรรมเนียมและมลูค่าหน่วยลงทนุของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ 

ทั้งนี ้มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีคาํนวณ จะตอ้งมีมูลค่าไม่ต ํ่ากว่าศูนย ์การปันส่วน
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีหน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุน
เหลืออยู่แลว้สาํหรบัหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าว บริษัทจดัการอาจคงชนิดหน่วยลงทุนนัน้ไวต้่อไป และหากมี
การขายหน่วยลงทุนชนิดนัน้เพ่ิมเติม บริษัทจัดการจะคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน หรือมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน แลว้แต่กรณีตามความ
เหมาะสมของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 
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ตัวอย่างการคาํนวณมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ 

วันที่ 1 : มีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดในช่วง IPO 500,000 บาท มลูค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย = 10 บาท (แบ่งเป็น 1. ชนิด
จ่ายปันผล 200,000 บาท และ 2. ชนิดสะสมมลูค่า 300,000 บาท) และสมมตุิมีผลประโยชนใ์นวนัแรก 60,000 บาท และมียอดซือ้
หน่วยลงทนุชนิดจ่ายปันผล 100,000 บาท ยอดขายหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่า 20,000 บาท 

 กองทุนรวม  ชนิดจ่ายปันผล  ชนิดสะสมมูลค่า   

มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิท่ีจาํหน่ายไดห้ลงัหกัค่าธรรมเนียมการขาย (ถา้มี)(บาท) 500,000.00 200,000.00 300,000.00 

ผลประโยชนท่ี์เกิดขึน้ในวนัแรก 60,000 บาท  60,000.00 24,000.00 36,000.00 

วิธีคิดการปันส่วนมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ     

-  ชนิดจ่ายปันผล = 60,000 x 200,000/500,000 = 24,000    

-  ชนิดสะสมมลูค่า = 60,000 x 300,000/500,000 = 36,000    

รายการค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  

มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่าใชจ่้ายของกองทนุ  560,000.00 224,000.00 336,000.00 

รายการค่าใชจ่้ายของกองทนุรวมต่อวนั (/365)     

-  ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.873%  

(คิดอตัราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทนุ)  

(28.74) (11.50) (17.24) 

-  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT) = 0.064%  

 (คิดอตัราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทนุ) 

(0.98) (0.39) (0.59) 

 -  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%  

(คิดอตัราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทนุ)  

(1.64) (0.66) (0.98) 

มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ (NAV)  559,968.64 223,987.45 335,981.19 

จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  50,000.0000 20,000.0000 30,000.0000 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.1993 11.1993 11.1993 

หมายเหตุ : การคาํนวณในตารางขา้งตน้เป็นเพียงตวัอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้นี ้ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรบัซือ้คืน

หน่วยลงทนุของกองทนุ (ถา้มี) 
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วันที่ 2 : ทาํการเพ่ิม-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการก่อนหนา้ (จากรายการซือ้หน่วยลงทุน

ชนิดท่ีจ่ายปันผล 100,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทนุชนิดขายคืนชนิดสะสมมลูค่า 20,000 บาท) และสมมตุิมีผลประโยชนใ์นวนัท่ี

สอง 100,000 บาท และในวันนีม้ียอดขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล 20,000 บาท และยอดซือ้หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 

200,000 บาท    

 กองทุนรวม  ชนิดจ่ายปันผล ชนิดสะสมมูลค่า  

มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)  559,968.64 223,987.45 335,981.19 

ปรบัปรุงมลูค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทนุของวนัทาํการก่อนหนา้    

  1)  ขายหน่วยลงทนุชนิดจ่ายปันผล (+100,000 บาท) 100,000.00 100,000.00  

2)  รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนชนิดสะสมมลูค่า (-20,000บาท) (20,000.00)  (20,000.00) 

มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่าใชจ่้ายของกองทนุ  639,968.64 323,987.45 315,981.19 

ผลประโยชนท่ี์เกิดขึน้ในวนัท่ี 2 จาํนวนเงิน 100,000 บาท 100,000.00 50,625.52 49,374.48 

วิธีคิดการปันส่วนมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ     

-   ชนิดจ่ายปันผล = 100,000 x 323,987.45 / 639,968.64 = 50,625.52    

-   ชนิดสะสมมลูค่า = 100,000 x 315,981.18 / 639,968.64 = 49,374.48    

มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่าใชจ่้ายของกองทนุ 739,968.64 374,612.97 365,355.67 

รายการค่าใชจ่้ายของกองทนุรวมต่อวนั (/365)     

-  ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.873%  

(คิดอตัราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทนุ) 

(37.97) (19.22) (18.75) 

-  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT) = 0.064%  

(คิดอตัราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทนุ) 

(1.30) (0.66) (0.64) 

-  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%  

(คิดอตัราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทนุ)  

(2.17) (1.10) (1.07) 

มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ (NAV)  739,927.20 374,591.99 365,335.21 

จาํนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย)     

จาํนวนหน่วยลงทนุของวนัทาํการก่อนหนา้ (หน่วย)  50,000.0000 20,000.0000 30,000.0000 

-  หน่วยลงทุนเพ่ิมขึน้จากการขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล  

= 100,000 / 11.1994  (ราคาขาย) = 8,929.0497 หน่วย  

 8,929.0497   

-  หน่วยลงทุนลดลงจากการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า   

= 20,000 / 11.1993 (ราคาซือ้) = 1,785.8259 หน่วย 

  (1,785.8259) 

จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)         57,143.2238  28,929.0497         28,214.1741  

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 12.9486 12.9486 12.9486 

หมายเหตุ : การคาํนวณในตารางขา้งตน้เป็นเพียงตวัอย่างเพ่ือประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้นี ้ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุของกองทนุ (ถา้มี) 
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วันที่ 3 : ทาํการเพ่ิม-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการก่อนหนา้ (จากรายการซือ้หน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า 200,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดปันผลมูลค่า 20,000 บาท) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันท่ีสาม 
120,000 บาท ในวนันีม้ีการจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล 20,000 บาท 

 กองทุนรวม ชนิดจ่ายปันผล ชนิดสะสมมูลค่า 

มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท) 739,927.20 374,591.99 365,335.21 

ปรบัปรุงมลูค่าเพิ่ม-ลดหน่วลงทนุของวนัทาํการก่อนหนา้    

1)  รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทนุชนิดจ่ายปันผล 

 (-20,000 บาท) 

(20,000.00) (20,000.00)  

2)  ซือ้หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่า (+200,000 บาท) 200,000.00  200,000.00 

มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่าใชจ่้ายของกองทนุ 919,927.20 354,591.99 565,335.21 

ผลประโยชนท่ี์เกิดขึน้ในวนัท่ี 3 จาํนวนเงิน 120,000 บาท 120,000.00 46,254.79 73,745.21 

วิธีคิดการปันส่วนมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ     

  -  ชนิดจ่ายปันผล = 120,000 x 354,591.99 / 919,927.20 = 46,254.79    

  -  ชนิดสะสมมลูค่า = 120,000 x 565,335.20 / 919,927.20 = 73,745.21    

มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่าใชจ่้ายของกองทนุ 1,039,927.20 400,846.78 639,080.41 

จ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล (-20,000 บาท) (20,000.00) (20,000.00)  

มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่าใชจ่้ายของกองทนุ 1,019,927.20 380,846.78 639,080.42 

รายการค่าใชจ่้ายของกองทนุรวมต่อวนั (/365)     

-  ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.873%  

(คิดอตัราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทนุ)  

(52.33) (19.54) (32.79) 

-  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT) = 0.064%  

(คิดอตัราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทนุ)  

(1.79) (0.67) (1.12) 

-  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%  

(คิดอตัราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทนุ) 

(2.99) (1.12) (1.87) 

มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ (NAV)  1,019,870.09 380,825.45 639,044.64 

จาํนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย)     

จาํนวนหน่วยลงทนุของวนัทาํการก่อนหนา้ (หน่วย)  57,143.2238 28,929.0497 28,214.1741 

     - หน่วยลงทุนลดลงจากการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนชนิดปันผล  

= 20,000 / 12.9486 (ราคาซือ้) = 1,544.5685 หน่วย 

 (1,544.5685)  

     - หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้จากการขายหน่วยลงทุนชนิดสะสม  

= 200,000 / 12.9487 (ราคาขาย) = 15,445.5659 หน่วย 

  15,445.5659  

จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) 71,044.2212 27,384.4812 43,659.7400 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 14.3554 13.9066 14.6369 

หมายเหตุ : การคาํนวณในตารางขา้งตน้เป็นเพียงตวัอย่างเพ่ือประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้นี ้ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุของกองทนุ (ถา้มี) 
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2.  บริษัทจัดการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

เวน้แต่จะมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1)  คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทาํการ ภายในวันทาํการถัดไป เวน้แต่

วนัทาํการนัน้ตรงกบัวนัหยดุของกองทุนหลกั และวนัทาํการของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุ การ

ซือ้ขายหรือชาํระราคาหลกัทรพัยข์องกองทนุหลกั หรือวนัตามท่ีบรษิัทจดัการประกาศกาํหนดเพ่ิมเตมิ

หรือในกรณีท่ีมีเหตกุารณไ์ม่ปกติ 

(2.2)  คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้วันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ภายในวันทาํการถัดไป ทัง้นี ้ในการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุให้

ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาขาย

หน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

(2.3)  ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุของวนัดงัต่อไปนี ้ 

(ก)  วันปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทํา

การถัดไป 

(ข)  วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยจะประกาศภายใน 2 วันทาํการถัดไป ทัง้นี ้ในกรณีท่ี

เป็นกองทนุรวมท่ีไม่เปิดใหซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวนัทาํการ จะประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิและ

มลูค่าหน่วยลงทนุของวนัดงันีเ้พ่ิมเติมดว้ย 

1.  วนัทาํการก่อนวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยจะประกาศภายในวนัทาํการซือ้ขายหน่วย

ลงทนุ 

2.  วนัทาํการสดุทา้ยของแตล่ะเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทาํการถัดไป ทัง้นี ้เฉพาะใน

กรณีท่ีกองทนุรวมกาํหนดวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุแต่ละครัง้ห่างกนัเกินกว่า 1 เดือน 

3.  วนัท่ีปรากฏเหตุการณท่ี์น่าเชื่อไดว้่าจะมีผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหรือมลูค่าหน่วย

ลงทนุอย่างมีนยัสาํคญั โดยจะประกาศภายใน 2 วันทาํการถัดไป 

(2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ 

โดยใหป้ระกาศ ภายใน 2 วันทาํการถัดไป  

ทัง้นี ้กองทุนอาจดาํเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามขอ้ (2.1) - (2.4) ไดใ้นกรณีท่ีกรอบระยะเวลา

ท่ีกาํหนดตามขอ้ (2.1) – (2.4) นัน้ ตรงกับวนัหยดุของกองทนุหลกัหรือประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุ การ

ซือ้ขายหรือชาํระราคาหลกัทรพัยข์องกองทุนหลกัหรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกาํหนดหรือในกรณีอ่ืน

ใดๆ ก็ตามท่ีเป็นเหตุใหก้องทุนไม่ไดร้บัขอ้มูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก จนเป็นเหตุให้

บริษัทจดัการไมส่ามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนได ้อย่างไรก็ดี 

บริษัทจัดการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนภายในวนัทาํการถัด

จากวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัขอ้มลูราคาหรือมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัครบถว้น และประกาศขอ้มลู

ดงักล่าวภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิฯ 

มลูค่าหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้

วนัทาํการท่ีคาํนวณนัน้  

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีประกาศ

ขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์ 
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การประกาศข้างตน้ บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และจัดให้มีข้อมูลประกาศ

ดงักล่าวไว ้ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งท่ีผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซือ้

คืนหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) นอกจากนี ้บริษัทจัดการอาจใหม้ีการประกาศเพ่ิมเติมทาง

หนงัสือพิมพ ์หรือผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจัดขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และ/หรือ

ช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงช่องทางการประกาศอ่ืนใดท่ีเหมาะสม

โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกราย

ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

ในกรณีท่ีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ จาํนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้

คืนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดไม่ถกูตอ้ง บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

บริษัทจดัการอาจไม่คาํนวณและไม่ประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อมีเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้หรือเหตุอ่ืนใดท่ีไดร้บัการผ่อนผนั

จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1)  เมื่อบริษัทจดัการไม่ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํสั่งซือ้หรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

(2)  เมื่อมีเหตท่ีุบรษิัทจดัการตอ้งเลิกกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัท่ีปรากฎเหตดุงักล่าว 

3.  การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 

หรือจาํนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บรษิัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี ้ 

(3.1) คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) คาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล สาํหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม

ตาํแหน่งท่ี 4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ในการคาํนวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะตัด

ทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามท่ีคาํนวณไดใ้น (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาํแหน่งโดยตัด

ทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามท่ีคาํนวณไดใ้น 

(3.2)  

(3.4)  คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ทิง้  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคาํนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนาํผลประโยชนน์ั้น

รวมเขา้เป็นทรพัยสิ์นของกองทนุเปิด  

4.  ในการคาํนวณอตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลารส์หรฐั บริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียเงินดอลลาร ์

(สหรฐัต่อบาท) ระหว่างธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย

ของธนาคารพาณิชย ์ณ วนัทาํการกอ่นหนา้วนัทาํการท่ีคาํนวณ 

และในกรณีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ไดป้ระกาศอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวหรือกรณีท่ีบริษัทจดัการโดย

ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นว่าอัตราแลกเปล่ียนนั้นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการอาจ

พิจารณาใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีประกาศโดยธนาคารพาณิชยห์รือหน่วยงานอ่ืนใดแทนได ้โดยไม่ถือว่าปฏิบตัิ

ผิดไปจากท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ 
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16.3  แหล่งขอ้มูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการไดเ้ปิดเผยมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไวบ้นเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการ และจดัใหม้ีขอ้มลูดงักล่าวไวท่ี้บริษัทจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

และ/หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบรษิัทจดัการเห็นสมควร 

16.4  หลักเกณฑแ์ละวิธกีารดาํเนินการในกรณทีีมู่ลค่าหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง : 

(1) ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้งนอ้ยกว่าหน่ึงสตางค ์หรือต่างจาก

ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง บรษิัท

จดัการจะจดัทาํและส่งรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ี

พบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และจดัใหม้ีสาํเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ท่ีทาํการของบรษิัทจดัการเพ่ือให้

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย 

ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้ง  

(ข)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง  

(ค)  สาเหตท่ีุทาํใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  

(ง)  มาตรการป้องกนัเพ่ือมิใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง ทัง้นี ้เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง

มีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง  

ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซึ่งทาํให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหน่ึงมีผลต่อเน่ืองต่อการ

คาํนวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกาํหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นตน้ บริษัทจดัการจะแกไ้ข

ราคาหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งนบัแต่วนัท่ีบรษิัทจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งดว้ย  

(2) ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคิด

เป็นอัตราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง บริษัทจัดการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทุน

ยอ้นหลังนับแต่วันท่ีพบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึงวันท่ีราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และดาํเนินการ

ดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้

ไป และคิดเป็นอตัราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง  

(2.1)  จัดทาํรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิน้ภายในวนัทาํการถัด

จากวนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชนภ์ายใน

วันทาํการถัดจากวนัท่ีคาํนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิน้ เพ่ือใหผู้ดู้แลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูใน

รายงานดังกล่าวภายในวันทาํการถัดจากวันท่ีบริษัทจดัการส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน ์ทั้งนี ้

รายงานดงักล่าวจะมีรายการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้ 

(ก)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้ง  

(ข)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง  

(ค)  สาเหตท่ีุทาํใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  

(ง)  การดาํเนินการของบรษิัทจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  

ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีสาํเนารายงานตามขอ้ (2.1) ไว ้ณ ท่ีทาํการของบริษัทจัดการ เพ่ือให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
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(2.2)  แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งภายในวนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์

รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตามขอ้ (2.1)  

(2.3)  ประกาศชื่อกองทุนรวมท่ีมีการแกไ้ขราคาตามขอ้ (2.2) และวัน เดือน ปีท่ีมีการแกไ้ขราคาตามขอ้ 

(2.2) ในหนังสือพิมพร์ายวันอย่างนอ้ยหน่ึงฉบับภายใน 3 วันทาํการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์

รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(2.4)  ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และดาํเนินการโดยวิธีใดๆ เพ่ือใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทนุหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทนุท่ี

ไดซ้ือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคา

ตามขอ้ (2.2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มูลใน

รายงานดงักล่าว  

(2.5) จดัทาํรายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมใิหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้

สําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาท่ีจัดทําตามข้อ (2.1) ให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชนร์บัรองขอ้มูลใน

รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่

ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการ

ป้องกันใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาํเนาเอกสารท่ีผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่าการ

ท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุไดแ้ทน  

(3)  ในการชดเชยราคาตามขอ้ (2.4) บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปนี ้ 

(3.1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง (understate) บริษัทจดัการจะ

ปฏิบตัิดงันี ้ 

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็น

จาํนวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง 

หากปรากฏว่าผูซ้ือ้หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ยกว่า

จาํนวนหน่วยลงทนุท่ีจะตอ้งลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงินของบรษิัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากับ

ส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัท

จัดการเองเป็นจาํนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาใหแ้ก่

กองทุนเปิด เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจ

ควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยหรือศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว  

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคืนหน่วย

ลงทุนเป็นจาํนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วย

ลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชย

ราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ 

บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคา

ใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุ  

(3.2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง (overstate) บริษัทจัดการจะ

ปฏิบตัิดงันี ้ 

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุน

เป็นจาํนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนท่ี

ถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแ้ก่

ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ  
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(ข)  กรณีท่ีเป็นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคืนหน่วย

ลงทุนเป็นจาํนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วย

ลงทนุท่ีถกูตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ยกว่า

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วน

ต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบรษิัทจดัการเองเป็น

จาํนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การ

ท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลกัทรพัย์

ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์ม่

ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว  

ในกรณีท่ีบรษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทนุรายใด

มีมูลค่าไม่ถึงหน่ึงรอ้ยบาท บริษัทจัดการอาจนาํเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการ

จ่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ บริษัทจดัการ

จะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงาน

การแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพ่ือชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ (3.1) (ข) หรือผูซ้ือ้

หน่วยลงทนุตามขอ้ (3.2) (ก) บรษิัทจดัการอาจจ่ายเงินของบรษิัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้ 

(4)  บริษัทจัดการจะรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการ

ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ (2.3) ในหนังสือพิมพ ์ค่าออกเช็ค ค่าใชจ้่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคา

ใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุและผูข้ายคืนหน่วยลงทนุ เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมสีาเหตุ

มาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได ้ 

17.  ชื่อผู้เกี่ยวข้อง : 

17.1.  ชื่อบรษิัทจดัการ : 

ชื่อ : บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

17.2.  ชื่อผูด้แูลผลประโยชน ์: 

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

17.3.  ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  

ไม่ม ี

17.4.  ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) : 

ไม่ม ี

17.5.  ท่ีปรกึษา : 

ไม่ม ี

17.6.  ผูส้อบบญัช ี: 

ชื่อ : นางสาวสมใจ คณุปสตุ 

ชื่อ : นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง  

ชื่อ : นางสาวณรศิรา ไชยสวุรรณ 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม (ผูส้อบบญัช)ี : 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดร้ับความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ

จะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7.  การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 

-ไม่ม-ี 

18.  รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

18.1.  วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : 31 มีนาคม 

18.2.  วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : 31 มีนาคม 2559 

18.3.  รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี ประมาณ 1 ปี 

วนัท่ีสิน้สดุรอบปีปัญชคีรัง้แรก ประมาณ 1 ปี นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทนุรวม 

19.  การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1  การดาํเนินการและการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการ 

ในการดาํเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้น

โครงการจดัการกองทุนและหนงัสือชีช้วน เวน้แต่กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สมาคม และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นตน้ ไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง 

เพ่ิมเติม ประกาศ กาํหนด สั่งการ เห็นชอบและ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะดาํเนินการใหเ้ป็นไป

ตามนัน้ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

19.2  การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

เวน้แต่กฎหมายและ/หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกาํหนดเป็นอย่างอ่ืน การแกไ้ขเพ่ิมเติม

โครงการจดัการกองทนุรวมหรือแกไ้ขวธีิการจดัการใหก้ระทาํโดยการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ซึ่งจะดาํเนินการ

โดยการจดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุหรือการส่งหนงัสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุก็ได ้

(1)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการโดยใชว้ิธีการขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติเสียงขา้งมาก หรือมติพิเศษ

มีจาํนวนไม่เกินรอ้ยละ 55 หรือไม่เกินรอ้ยละ 80 หรือในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

หากปรากฏว่ามติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษเมื่อคาํนวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจาํนวนไม่เกินรอ้ย

ละ 55 หรือไม่เกินรอ้ยละ 80 บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยัง

ผูด้แูลผลประโยชน ์เพ่ือใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองผลการนบัมตินัน้ 

(2)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏิบัติให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรือท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 

129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามท่ีกาํหนดในประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมดงัต่อไปนีด้ว้ย 

(2.1)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทกุชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผู้

ถือหน่วยลงทนุไม่เท่ากัน ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจาํนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดท่ี

ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2.2)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมติ

เสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจาํนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
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 (2.3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมาก

หรือมติพิเศษของจาํนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

ทั้งนี ้ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

กองทุนรวม เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อ

หน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ต็มตามจาํนวนท่ีถืออยู่ 

(3)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อว่าสาํนกังานใหค้วามเห็นชอบแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการใน

เร่ืองดงักล่าว 

(3.1)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมซึ่งมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดร้บัประโยชนเ์พ่ิมขึน้ในกรณีดงันี ้

(ก)   การลดมลูค่าขัน้ตํ่าในการซือ้หน่วยลงทนุ 

(ข)   การเพ่ิมช่องทางในการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(ค)   การเพ่ิมจาํนวนผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

(ง)   การเพ่ิมความถ่ีของการส่งคาํสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการ

ลงทนุของกองทนุรวมอย่างมีนยัสาํคญั 

(จ)   การลดเวลาส่งคาํสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุล่วงหนา้ก่อนมีการเปิดใหข้ายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(3.2)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 

2535  ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสั่งท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(3.3)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมชื่อและรายละเอียดอ่ืนของบคุคลใหถ้กูตอ้ง 

(3.4)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมเพ่ือเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน ์เมื่อไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

(3.5)  การแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมเปิด ให้เป็นไปตามประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

(4)  ในการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการ บรษิัทจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมาก เวน้แต่

ในกรณีดงัต่อไปนี ้ตอ้งไดร้บัมติพิเศษ 

(4.1)  การเปล่ียนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมท่ีทาํใหผ้ลตอบแทนและความเส่ียง

ของกองทนุรวมเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสาํคญั  

(4.2)  การชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน   

(4.3)  การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดบัความเส่ียง

ของการลงทนุ (risk spectrum) แตกต่างกนั 

(4.4)  การรบัชาํระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน 

(4.5)  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้เกินกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายเดิมตามท่ีระบไุวล่้าสดุในโครงการ 

(4.6)  การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการประกนั ผูป้ระกนั สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของผูป้ระกัน หรือการ

แกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใดๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน ์ 

(5)  บริษัทจดัการกองทุนรวมอาจแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมได ้โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วย

ลงทนุแลว้ หรือขอ้กาํหนดอ่ืนในทาํนองเดียวกนั ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี ้

(5.1)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมซึ่งมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดร้บัประโยชนเ์พ่ิมขึน้ 
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(5.2)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 

2535  ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสั่งท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(5.3)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมชื่อและรายละเอียดอ่ืนของบคุคลใหถ้กูตอ้ง 

(5.4)  การแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทาํให้ผลตอบแทนและ

ความเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัสาํคญั หรือเป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหน่วยลงทุน

ทัง้ปวง 

(6)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปนี ้บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอใหส้าํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนก็ได ้ทั้งนี ้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ

กาํหนดเงื่อนไขใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัิเพ่ือประโยชนใ์นการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเห็นชอบก็ได ้

(6.1)  การเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการขายและการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

(6.2)  การเพ่ิมชนิดหน่วยลงทนุท่ีไม่ทาํใหสิ้ทธิท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุมีอยู่เดิมดอ้ยลง  

(6.3)  การเปล่ียนแปลงประเภทของทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกับ

นโยบายการลงทนุ  

(6.4)  การคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคา

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ แลว้แต่กรณี ซึ่งไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ี

มีเหตจุาํเป็นและสมควร 

(6.5)  กรณีอ่ืนใดนอกเหนือจาก (6.1) (6.2) (6.3) และ (6.4) 

ทั้งนี ้การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการตามขา้งตน้ตอ้งไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ทาํให้

ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัสาํคญั หรือเป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหน่วย

ลงทนุทัง้ปวง   

(7)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการหรือวิธีการจดัการซึ่งกระทาํตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือภายใตก้รอบ

การพิจารณาของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการดงักล่าวให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทัง้แจง้ไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย และเผยแพร่ในลกัษณะท่ีผู้

ลงทุนทั่วไปสามารถเขา้ตรวจดูได ้ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวนัท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้หรือวนัท่ีมีมติใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ แลว้แต่กรณี 

(8)  บริษัทจดัการอาจดาํเนินการเพ่ิมจาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้ับสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ

ใหเ้ป็นไปตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดในขอ้ผูกพันระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการกองทุนรวม ทั้งนี ้การขอมติเพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติม

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

พระราชบญัญัตหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 

20.  ข้อกาํหนดอื่น ๆ :  

20.1 ข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุน 

หากผูถื้อหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน

รวม บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว  เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่ง

ชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดยีว จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วย

ลงทนุดงักล่าวไดเ้ต็มตามจาํนวนท่ีถืออยู ่
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20.2 การควบรวมกองทุน 

20.2.1 การควบรวมกองทุนรวมตอ้งเป็นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทนุรวมท่ีอยู่ภายใตก้ารจดัการของ

บรษิัทจดัการกองทนุรวมเดียวกนั โดยบรษิัทจดัการกองทนุรวมตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อผูถื้อ

หน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุรวมดว้ยความเป็นธรรม 

20.2.2 กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะดาํเนินการเพ่ือควบรวมกองทุนรวมไดต้่อเมื่อไดร้บัมติของผู้ถือ

หน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑท่ี์ระบไุวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนั ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(1)   กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดบัความ

เส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมาก

ของโครงการแต่ละกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุรวมดงักล่าว 

(2)  กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดบัความ

เส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมติพิเศษของ

โครงการแต่ละกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุรวมดงักล่าว 

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมกาํหนดรายละเอียดของ

โครงการและขอ้ผูกพนัใหม่ หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการและขอ้ผูกพนัท่ีรบัโอน (ถา้มี) พรอ้มทัง้ขอมติผูถื้อ

หน่วยลงทนุเพ่ือเลิกกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมท่ีโอนไปในคราวเดียวกนัดว้ย 

ในการรวมกองทุนรวมปิดกับกองทุนรวมปิด หรือกองทุนรวมปิดกับกองทุนรวมเปิด หากมีผลใหก้องทุน

รวมท่ีรบัโอนเป็นกองทุนรวมเปิด ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรบั

โอนดงักล่าวเพ่ือเปล่ียนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิดดว้ย และหากไดร้บัมติ

ของผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑใ์นวรรคหน่ึง ให ้ถือว่าไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุนในการเปล่ียน

สภาพกองทนุรวมตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

20.2.3 การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามขอ้ 20.2.2 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งหนังสือนัดประชุมหรือ

หนังสือขอมติตามหลักเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุและการจดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  

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

รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างตน้ บริษัทจัดการจะดาํเนินการตามประกาศของ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมดงักล่าว 

20.3 การทําความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client : KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due 

Diligence : CDD) 

บรษิัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีบรษิัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอขอ้มลู 
เอกสาร หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผูส้นใจสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผูล้งทนุตามคาํจาํกดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอาํนาจกาํหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการ
ลงทุนในกองทุนไปแลว้ ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย 
และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงาน ผู้
มีอาํนาจ ทัง้นี ้บริษัทจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจะดาํเนินการทาํความรูจ้กัตัวตน
ของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรือผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุมีหนา้ท่ีแจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มลูเก่ียวกบัการรูจ้กัตวัตนของ
ลกูคา้ (KYC) และการพิสจูนท์ราบลกูคา้ (CDD) ใหบ้รษิัทจดัการและหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะดาํเนินการตามกฎหมายครอบคลมุทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใชบ้ริการ
ใหม่ การทาํธุรกรรมของลกูคา้เดิม และการทบทวนขอ้มลูลกูคา้ใหเ้ป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การดาํเนินการ
อ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผูม้ีอาํนาจกาํหนดแนวทาง  
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20.4 การรับผลประโยชนต์อบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชนต์อบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการ อนัเน่ืองมาจากการใชบ้ริการ

ของบคุคลดงักล่าวในการจดัการกองทนุได ้โดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นั้นตอ้งเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเก่ียวกับบทบาท

โดยตรงของความเป็นกองทนุตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 

(2)  ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจดัการใชบ้ริการของบุคคลนั้นบ่อยครัง้เกินความจาํเป็นเพ่ือให้

กองทนุไดร้บัประโยชนจ์ากบคุคลดงักล่าว (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชนต์ามวรรคหน่ึงใหแ้ก่กองทนุรวมท่ีอยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัท

ตอ้งกระทาํดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท่ี์อาจมีไวไ้ดข้องกองทนุรวมนัน้ดว้ย 

20.5 การกู้ยืมหรือการทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้คืน 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีเหตจุาํเป็นตอ้งบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว บริษัทจดัการกองทุนรวมอาจกูย้ืมเงิน

หรือเขา้ทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามของกองทนุรวมได ้ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(1)   คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งเป็นบุคคลประเภทสถาบนั โดยบุคคลดังกล่าวตอ้งไม่ใช่ผูดู้แลผลประโยชนข์อง

กองทนุรวมนัน้ 

(2)   ระยะเวลาการชาํระหนีต้ามสญัญากูย้ืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนตอ้งไม่เกิน 90 วนั 

(3)   อตัราส่วนการกูย้ืมเงิน และการทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ณ สิน้วนัใด เมื่อรวมกันแลว้ตอ้งไม่

เกินรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนรวม เวน้แต่การเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการ

กูย้ืมเงินหรือการทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนเพ่ิมเติม 

(4)   ในกรณีของการทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมตลาด 

ตราสารหนีไ้ทย หรือบรษิัทหลกัทรพัยเ์พ่ือธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั  (มหาชน)  

20.6 การซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิต 

ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้วบกรมธรรมป์ระกันชีวิต หรือท่ีเรียกว่ากรมธรรมป์ระกันชีวิตควบ

หน่วยลงทุนได ้โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตวัแทนท่ีบริษัทประกันชีวิตกาํหนด ทัง้นี ้การซือ้ขายหน่วย

ลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิตอาจมีขอ้กาํหนด และวิธีปฏิบตัิท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทุนเพียงอย่าง

เดียว ผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจึงควรศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของ

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุก่อน  

อน่ึง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีิตได ้โดยไม่ถือว่าเป็น

การแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทราบล่วงหนา้

อย่างนอ้ย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัทจดัการและบริษัทประกันชีวิต และแจง้ใหส้าํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั 

ข้อกาํหนดเกี่ยวกับการซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิตมีดังนี ้

20.6.1 มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทุน มูลค่าขั้นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน

คงเหลือในบญัชีขัน้ตํ่า และจาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ตํ่า : 

มลูค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก  :  ไม่กาํหนด 

มลูค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป  :  ไม่กาํหนด 

มลูค่าขัน้ตํ่าของการสั่งขายคืน  :   ไม่กาํหนด 

จาํนวนหน่วยลงทนุขัน้ตํ่าของการสั่งขายคืน  :  ไม่กาํหนด 
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มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ตํ่า  :  ไม่กาํหนด 

จาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ํ่า  :  ไม่กาํหนด 

เน่ืองจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิตมีขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกับกรมธรรม ์เช่น 

การเวนคืนกรมธรรม ์สดัส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดาํเนินการสบัเปล่ียนกองทุน ตลอดจน

การหักค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับกรมธรรม ์เช่น ค่าการประกันภัย เป็นตน้ ดังนั้น การสั่งซือ้ขายหน่วย

ลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตจึงมีขอ้กาํหนดในเร่ืองมลูค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทุน มลูค่าขัน้

ตํ่าของการสั่งขายคืน จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสั่งขายคืน มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชี

ขัน้ตํ่า และจาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ตํ่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพียง

อย่างเดียว ผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถศกึษาขอ้กาํหนดดงักล่าวได ้ตาม

เงื่อนไขท่ีระบไุวใ้นกรมธรรม ์

20.6.2  การเสนอขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต : 

ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบรษิัท

ประกันชีวิต หรือตัวแทนท่ีบริษัทประกันชีวิตกาํหนด โดยชาํระเป็นเงินสด แคชเชียรเ์ช็คหรือเช็คส่วน

บุคคลหรือดราฟต ์ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารท่ีบริษัทประกันชีวิต

กาํหนด คาํสั่งหักบัญชีธนาคารหรือหักบัญชีบัตรเครดิตหรือดว้ยวิธีอ่ืนใดตามท่ีบริษัทประกันชีวิต

กาํหนด ทัง้นี ้บรษิัทประกนัชีวิตอาจกาํหนดมลูค่าขัน้ตํ่าในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน วนัและเวลาทาํการใน

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วิธีการในการสั่งซือ้ วิธีการชาํระเงินเพ่ิมเติม ตามท่ีระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 

และ/หรือเอกสารการขายท่ีผูล้งทุนไดร้บัจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้จะตอ้งอยู่

ภายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ โดยคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะมี

ผลเมื่อบรษิัทจดัการไดร้บัเอกสารและไดร้บัชาํระเงินครบถว้นจากบรษิัทประกนัชีวิตแลว้ 

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั่งซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิตอาจ

ปฏิเสธคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุนท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคาํสั่งดงักล่าว

อาจเขา้ข่ายลกัษณะการทาํธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการรา้ย หรือเขา้ข่ายบคุคลท่ีบรษิัทประกันชีวิต

สงวนสิทธิในการพิจารณารบัประกนั 

20.6.3  การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 

(1)  ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชีวติควบหน่วยลงทนุผ่านบรษิัทประกันชีวิต ทัง้นี ้บรษิัทประกัน

ชีวิตอาจกาํหนดมลูค่าขัน้ตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วนัและ

เวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนาํส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมตามท่ีระบุไวใ้น

กรมธรรมป์ระกนัชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัจากบรษิัทประกัน

ชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ และคาํสั่ง

ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตไดส่้งคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายัง

บริษัทจดัการแลว้ โดยบริษัทประกันชีวิตอาจตอ้งการเอกสารหลกัฐานจากผูถื้อกรมธรรมป์ระกัน

ชีวิตควบหน่วยลงทนุจนครบถว้นก่อนส่งคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุมายงับรษิัทจดัการ 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใชแ้บบฟอรม์

ของบรษิัทประกนัชีวิต ตามจาํนวนขัน้ตํ่าและเงื่อนไขท่ีระบไุวใ้นแบบฟอรม์หรือกรมธรรม ์

ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะดาํเนินการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ตวัแทนของผูถื้อกรมธรรม์

ประกันชีวิตควบหน่วยลงทนุ (หมายถึง บริษัทประกันชีวิตท่ีออกกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วย

ลงทุน) ภายใน 5 วนัทาํการนบัถัดจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุจากบรษิัท

ประกันชีวิต ซึ่งเป็นวนัท่ีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผล โดยบริษัทประกันชวีิตมีหนา้ท่ีตอ้งชาํระเงนิ
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ค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อกรมธรรมภ์ายใน 5 วนัทาํการนบัถัดจากวนัท่ีคาํสั่งขายคืนหน่วย

ลงทุนมีผล ซึ่งวิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทประกันชีวิตกาํหนดไวใ้น

กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ เ พ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(2)   การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 

บริษัทประกันชีวิตจะส่งคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิเป็นประจาํทุกเดือนเพ่ือนาํค่าขายคืน

หน่วยลงทุนมาชาํระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ ค่าธรรมเนียมการบริหาร

กรมธรรมห์รือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด ตามอตัราและวิธีการท่ีกาํหนดในกรมธรรม ์ซึ่งมลูค่าในการขาย

คืนอาจตํ่ากว่ามลูค่าขัน้ตํ่าท่ีกาํหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใชจ้่ายดงักล่าว

และจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุเป็นรายปี 

ทั้งนี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใชจ้่าย

ล่าสุดได้ทางโทรศัพท์หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพ่ิมเติมในเอกสาร

ประกอบการขายท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัจากบรษิัทประกนัชีวิต 

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : 

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผูอ้อกใบยืนยนัการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามขอ้ 20.6.2   และการขายคืนหน่วย

ลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 20.6.3  ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วนั

ทาํการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออก

ใบหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุในกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

20.6.5  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของ

กองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจาํนวนขั้นตํ่า จาํนวนเงินคงเหลือขั้นตํ่า และเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้น

กรมธรรม ์โดยส่งคาํสั่งตามแบบฟอรม์ท่ีบรษิัทประกนัชีวิตกาํหนด 

ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ภายใต้

กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตตามท่ีบริษัท

ประกนัชีวิตกาํหนดไวเ้ท่านัน้โดยตอ้งเป็นการทาํรายการผ่านบรษิัทประกนัชีวิต  

การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การท่ีบริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดหน่ึง (กองทุนเปิดตน้ทาง) เพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึง (กองทุนเปิด

ปลายทาง) ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุตามเงื่อนไขท่ีระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีิตและเอกสารประกอบการ

ขายกรมธรรม ์โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผูด้าํเนินการนาํเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้

ทาง ซึ่งไดห้ักค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เพ่ือนาํไปชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนกองทุน

เปิดปลายทาง หรือดาํเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหเ้กิดรายการดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้การดาํเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรม ์มี 3 รูปแบบสรุปไดด้งันี ้

(1)  การสบัเปล่ียนกองทุน คือ การสบัเปล่ียนจากกองทุนเปิดตน้ทางกองหน่ึงไปกองทุนเปิดปลายทาง

กองหน่ึงหรือหลายกองทนุตามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นครัง้คราว 

(2)  การสบัเปล่ียนกองทุนอตัโนมตัิ คือ การสบัเปล่ียนกองทุนเป็นประจาํตามคาํสั่งท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุ

ระบุใหม้ีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทางกองหน่ึงเพ่ือไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีก

กองหน่ึงหรือหลายกองทนุตามเงื่อนไขท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุแสดงความประสงค ์
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(3)  การปรบัสดัส่วนกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปล่ียนจากกองทุนเปิดตน้ทางกองหน่ึงหรือหลายกอง

ไปกองทนุเปิดปลายทางกองหน่ึงหรือหลายกองทนุโดยอตัโนมตัิทกุรอบสามเดือนของกรมธรรมใ์ห้

มีสดัส่วนการลงทนุเป็นไปตามท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงค ์

ทั้งนี ้รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนข้างตน้ อาจเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กับบริษัท

ประกนัชีวิต ซึ่งจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทกุรายทราบหากมีการเปล่ียนแปลง   

บริษัทประกันชีวิตอาจระงบัการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวรในกรณีท่ี

บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ี

ยกเลิกตามเงื่อนไขท่ีกาํหนดไวใ้นกรมธรรม ์

ราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บรษิัทประกนัชีวิตจะใชร้าคาดงัต่อไปนีเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการคาํนวณ 

(1)   กรณีเป็นกองทนุเปิดตน้ทาง การกาํหนดราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุเมื่อสิน้

วนัทาํการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหกัดว้ยค่าธรรมเนียม (ถา้มี) 

(2)   กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทนุจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุเมื่อสิน้วนั

ทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน ณ วันท่ีส่งคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง และบริษัท

ประกันชีวิตไดช้าํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง บวกดว้ยค่าธรรมเนียม (ถา้มี) 

ทั้งนี ้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชใ้นการคาํนวณราคาขายและราคารบัซือ้คืนในการสับเปล่ียนการถือ

หน่วยลงทนุขา้งตน้จะตอ้งเป็นราคาท่ีไดร้บัการรบัรองจากผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

ทั้งนี ้ในแต่ละรูปแบบของการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน วันท่ีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นวันท่ีกาํหนด

ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ จะหมายถึงวนัดงัต่อไปนี ้

กรณีการสับเปล่ียนกองทุน วนัท่ีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง วันท่ีบริษัทประกันชีวิตไดร้บัคาํสั่ง

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูถื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาทาํการท่ีบริษัทประกันชีวิต

กาํหนดไว ้

กรณีการสบัเปล่ียนกองทุนอตัโนมตัิ วนัท่ีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง วนัทาํการถดัจากวนัท่ีบรษิัท

ประกนัชีวิตไดร้บัคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้งครบถว้นจากผูถื้อหน่วยลงทนุภายในเวลาทาํการ

ท่ีบริษัทประกันชีวิตกาํหนด สาํหรบัการทาํรายการในครัง้แรก และในวนัทาํการถัดจากวนัครบรอบการ

สบัเปล่ียนกองทนุอตัโนมตัิสาํหรบัการทาํรายการในครัง้ต่อๆ ไป 

กรณีการปรบัสดัส่วนลงทนุอตัโนมตัิ วนัท่ีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หมายถึง วนัทาํการถดัจากวนัครบรอบ

ทกุสามเดือนของกรมธรรม ์

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่งคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกันชีวิตทุกวนัและเวลาทาํการ

ตามท่ีบรษิัทประกนัชีวิตกาํหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์ใหช้ดัเจน พรอ้มระบจุาํหน่วยลงทนุ

ท่ีตอ้งการสบัเปล่ียน ทัง้นี ้บรษิัทประกนัชีวิตขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดาํเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หาก

ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตระบุในแบบฟอรม์หรือกรมธรรมห์รือในกรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีได้

จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอขัน้ตํ่าท่ีบริษัทประกันชีวิตกาํหนดในการนาํไปซือ้หน่วยลงทนุ

ของกองทุนเปิดปลายทาง โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าวทนัที 

โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนไม่ได ้หากรายการสบัเปล่ียนการถือ

หน่วยลงทนุนัน้ไดเ้สรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการทาํรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ภายใน 10 วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ีไดด้าํเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ สาํหรบักรณีการสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนอัตโนมัติ และการปรบัสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจดัส่งรายงานยืนยนัการรบั

คาํสั่งครัง้แรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แลว้แต่กรณี ทั้งนี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์

สอบถามสถานการณล์งทนุไดท้างโทรศพัทต์ามท่ีบรษิัทประกนัชีวิตกาํหนด 

20.6.6 วนัและเวลาในการขาย รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถซือ้ ขายคืน หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกันชีวิตไดทุ้กวันและ

เวลาทาํการท่ีบรษิัทประกนัชีวิตกาํหนด ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถทาํรายการเก่ียวกบักองทนุ ไดแ้ก่ 

การซือ้หน่วยลงทุน (การชาํระเบีย้ประกันภยัเพ่ิมเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจาก

บญัชีกรมธรรมป์ระกันชีวิต) การสบัเปล่ียนกองทุน และการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตัิไดโ้ดยส่งคาํสั่ง

ตามแบบฟอรม์และปฏิบตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขท่ีบรษิัทประกนัชีวิตกาํหนด 

20.6.7 การจดัส่งเอกสารใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ: 

(1)   เอกสารกองทนุรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจาํปี หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี

บรษิัทจดัการจดัส่งใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบรษิัท

ประกันชีวิตจะดาํเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วย

ลงทนุต่อไป 

(2)   รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินใหผู้้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี ้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการเงินดังกล่าวไดท้างโทรศัพท ์หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัท

ประกนัชีวิตกาํหนด หรือรอ้งขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพ่ิมเติมจากบริษัทประกันชีวิตไดต้าม

เงื่อนไขท่ีบรษิัทประกนัชีวิตกาํหนด 

20.6.8 สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ : 

ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิประโยชนท่ี์แตกต่างจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนปกติท่ีซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้พียงอย่างเดียว ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการ และ

บรษิัทประกนัชีวิตกาํหนด ดงันี ้

1.  ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุ

ไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ 

2.  ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธินาํหน่วยลงทนุไปจาํนาํเป็น

หลกัประกนั 

3.  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกันภัยในการยกเลิกการทาํกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบ

หน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วนัหลงัจากวนัท่ีไดร้บักรมธรรมจ์ากบรษิัทประกนัชีวิตโดยบรษิัท

ประกันชีวิตจะเป็นผูด้าํเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วย

ลงทนุ 

4.  สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเมื่อซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต เน่ืองจากบรษิัท

ประกันชีวิตจะทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการรวบรวม และนาํส่งคาํสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยงั

บริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อท่ีแท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(Omnibus Account) เช่น การไดร้บัขอ้มูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าไดร้ับจากบริษัทจัดการ

โดยตรง เป็นตน้ 
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5.  สิทธิในการรบัทราบการจดัสรรเบีย้ประกนัในการลงทนุในกองทนุรวม 

6.  สิทธิในการขอรับหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์

ประกนัชีวิต 

7.  สิทธิในการไดร้ับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งท่ีรับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์

ประกนัชีวิตท่ีเสนอขายโดยบรษิัทประกนัชีวิตนัน้ 

8.  สิทธิในการรบัทราบขอ้มลูเก่ียวกับชื่อ ท่ีอยู่ ของบริษัทจดัการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ท่ีอยู่ 

และเลขประจาํตวัของตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

9.  สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัคาํแนะนาํเพ่ือซือ้

หน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเก่ียวกับความเส่ียงของการลงทุนใน

หน่วยลงทนุ 

10.  สิทธิในการไดร้บัขอ้เท็จจริงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน

หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ในขั้นตอนการ

ดาํเนินการเพ่ือการควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวม เป็นตน้ 

11.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือ

ผลตอบแทนท่ีตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิตอาจไดร้บัจากการซือ้กรมธรรม ์

รวมทัง้การซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

20.6.9 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ: 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย (FRONT-END FEE): 

-ไม่ม-ี 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (BACK-END FEE): 

-ไม่ม-ี 

ทัง้นี ้บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามเงื่อนไขท่ี

ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุหรือตามท่ีบรษิัทประกนัชีวิตกาํหนด 

20.7 ข้อกาํหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

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

ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาํหนดให้

สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 

รายงานขอ้มลูเก่ียวกับบญัชีของบุคคลท่ีอยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้ับประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคล

ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษีใน

สหรฐัอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้บั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎดว้ยว่าในปัจจบุนัมีรฐับาลในหลายประเทศกาํลงั

ดาํเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก 

FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาํหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับ

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคล

สญัชาติอเมรกินัและบคุคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑท่ี์ FATCA กาํหนด หนา้ท่ีในการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพ่ือ

หาความสมัพนัธข์องลกูคา้กับประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหนา้ท่ีในการกาํหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้ง

จดัทาํเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
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ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 

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

ผลกระทบท่ีสาํคญัในสองกรณี คือ 

(1)  ตอ้งถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดร้ับจากรายได ้ผลประโยชนห์รือเงินจากการขาย

ทรพัยสิ์นทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทุนทางออ้มในทรพัยสิ์นทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซึ่ง

อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กาํหนดใหส้ถาบนัการเงินของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ท่ีเขา้ร่วม

ผูกพันตนตามขอ้กาํหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝาก

ทรพัยสิ์น ผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน) มีหนา้ท่ีดาํเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อน

ชาํระใหก้บักองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น 

และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเขา้รว่มผกูพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ

หรือระงบัการทาํธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธท์างธุรกิจกบักองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจ

ทาํใหก้องทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือดาํเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

รวมถึงอาจทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถทาํรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วย

ลงทนุไดอี้กต่อไป  

เพ่ือมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรกัษาประโยชน์ของ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และเพ่ือใหบ้รษิัทจดัการและกองทนุรวมสามารถ

ปฏิบัติตามภาระผูกพนัภายใตข้อ้กาํหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งได ้บริษัทจดัการ

และกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผูดู้แลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น 

และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการดงันี ้

(1)  รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยินยอมบรษิัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนาํส่งขอ้มลู (เช่น 

ชื่อ ท่ีอยู่ เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีของสหรฐัอเมรกิา จาํนวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จาํนวนเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีไดร้บั เป็นตน้) ท่ีมีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัท

จดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนนาํส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือคาํยินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจนท์ราบ

ความเก่ียวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการใหข้อ้มลู

ตามหวัขอ้ท่ีกาํหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือการแจง้ปรบัปรุง

ข้อมูลเมื่อข้อมูลท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมใน 

FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี ้ เป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ดาํเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือใหก้องทุนหรือผูถื้อ

หน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พ่ิมขึน้หากมีการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุปฏิเสธการดาํเนินการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาท่ีบรษิทัจดัการกาํหนด บรษิัท

จดัการขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจาํเป็นและความเหมาะสม 

โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาํเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจง้นีแ้ลว้ และ/หรือไดด้าํเนินการตาม

ขอ้ตกลงท่ีไดร้ะบไุวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี  
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(1)   ไม่รบัคาํสั่งซือ้ / สบัเปล่ียน / โอน หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าว 

(2)   ระงบัหรือหยดุใหบ้รกิาร และดาํเนินการคืนเงนิลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผล และ/หรือเงินท่ีชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ

หน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่

ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดาํเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทาํใหก้องทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้บัประโยชน์

เพ่ิมขึน้ หากมีการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ 

การดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทาํ

เพ่ือหลีกเล่ียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดาํเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะทาํใหก้องทุนอาจตอ้งถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ่ง

ในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกดาํเนินการเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา 

(หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) เท่านัน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดเพ่ือรองรบัการดาํเนินการตามท่ีบริษัทจดัการไดส้งวนสิทธิไว้

ขา้งตน้ บริษัทจัดการ (รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง) จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาํส่ง

ขอ้มลูของผูถื้อหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดาํเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกาํหนด โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถื้อหน่วย

ลงทนุ 

21.  การดาํเนินการกรณีบริษทัจัดการไม่สามารถดาํรงเงนิกองทนุไดต้ามทีป่ระกาศกาํหนด : 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนไดต้ามท่ีประกาศกาํหนด บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามกรณีต่าง ๆ 

ดงันี ้

(1.1)  กรณีไม่สามารถดาํรงเงินกองทนุเพ่ือรองรบัความรบัผิดจากการปฏิบตัิงานได ้

 1. ไม่ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้รายใหม ่

 2. ไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ียงัมิไดม้ีการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

(1.2)  กรณีไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนเพ่ือรองรบัความต่อเน่ืองของธุรกิจหรือเงินกองทุนขัน้ตน้ หรือไม่สามารถกลบัมา

ดาํรงเงินกองทนุส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรบัความรบัผิดจากการปฏิบตัิงานไดต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนดในแผนหรือแนวทาง 

หรือระยะเวลาท่ีไดร้บัการผ่อนผนั 

1. ระงับการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลับมาดาํรงเงินกองทุนไดแ้ละไดร้ับอนุญาตจากสาํนักงาน ก.ล.ต.ให้

สามารถกลบัมาประกอบธุรกิจไดต้ามปกติ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ามปกต ิ

2.ไม่ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้รายใหม่ รวมทัง้ไม่เสนอขายหน่วยลงทนุเพ่ิมเติมผ่านทกุช่องทางการซือ้ขาย 

3. เปล่ียนใหบ้ริษัทจัดการรายอ่ืนเขา้จัดการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีรูห้รือควรรูว้่าไม่สามารถ

ดาํรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี ้ หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สาํนักงานพิจารณาขยาย

ระยะเวลาออกไปได ้โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคาํนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นสาํคัญและตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อน และในกรณีท่ีมี

ค่าใชจ้่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว โดย

บริษัทจดัการรายเดิมจะทาํหนา้ท่ีบรหิารจดัการกองทุนรวม ต่อไปเพ่ือรกัษาสิทธิและประโยชนเ์พ่ือไม่ใหก้องทนุ

เสียหาย ทัง้นี ้ในช่วงท่ีมีการดาํเนินการเพ่ือเปล่ียนใหบ้รษิัทจดัการรายใหม่เขา้บรหิารแทน บรษิัทจดัการรายเดมิ

อาจจะไม่ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดส้งูสดุไม่เกิน 3 วนัทาํการ 

อน่ึง ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวันท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเขา้บริหารจัดการ

กองทุนรวมสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลา 30 วนันบั
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แต่วนัท่ีบรษิัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเขา้บรหิารจดัการกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกองทนุรวมท่ีมีกาํหนดระยะเวลาการรบั

ซือ้คืนหน่วยลงทุน (interval fund) ซึ่งมิไดม้ีช่วงเวลารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ใหบ้ริษัท

จดัการกองทนุรวมรายอ่ืนนัน้รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมสาํหรบัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในช่วงท่ีจะมี

การรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนในครัง้ถดัไป ทัง้นี ้เฉพาะการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรก

เท่านัน้ 

22.  ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีปฏิบัติตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัท

จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสั่งท่ีออกโดย

อาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีขอ้กาํหนดในโครงการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ 

กฎ หรือคาํสั่งดงักล่าว หากบรษิัทจดัการกองทนุรวมไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ คาํสั่งนัน้ ให้

ถือว่าบรษิัทจดัการกองทนุรวมไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย

ผูดู้แลผลประโยชนม์ีอาํนาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี ้การลงนาม

ในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชนท่ี์ไดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถื้อว่าผกูพนัผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ

กองทุนรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใดๆ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัท่ีจะผูกพนัตามขอ้กาํหนดในโครงการจัดการ

กองทนุรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุและบรษิัทจดัการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมัติจากสํานักงานหรือผ่านการแก้ไขเ พ่ิมเติมตามมาตรา  129 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย  ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท

จดัการกองทนุรวมถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุรวม 
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1. บริษัทจดัการ :  

ชื่อ  : บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

ทีอ่ยู่  :  1788 ชัน้ 18 อาคารสิงหค์อมเพล็กซ ์ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

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

เวบ็ไซต:์ www.manulife-asset.co.th  

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

    Bang Kapi, Huai Kwang, Bangkok 10310 

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ : 

ในการจดัการกองทนุรวม บรษิัทจดัการมีสิทธิ หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการดาํเนินการ ดงัต่อไปนี ้

1.  การบริหารกองทุนรวม 

1.1 ยื่นคาํขอจดทะเบียนกองทรพัยสิ์น ซึ่งเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

1.2 จดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามโครงการท่ีไดร้บัอนุมตัิจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผูกพัน

ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีประกาศไวท้ั้งใน

ปัจจบุนัและท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคตอย่างเครง่ครดั 

1.3 นาํเงินของกองทนุไปลงทุนในหลกัทรพัยต์่างๆ และซือ้ขาย จาํหน่าย สั่งโอน เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุไวน้ัน้ตามท่ีบรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะลงทนุใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย

และตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีไดร้บัอนุมตัิ ทัง้นีโ้ดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผู้

ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั  

1.4 ดาํเนินการเพ่ิมจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนด  

1.5 ดาํเนินการเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ หรือลด หรือยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีรบัซือ้คืนในวนั

ทาํการถัดจากวันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนด 

1.6 สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจดัสรรหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุวใ้นโครงการ 

1.7 เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหุน้หรือหลักทรพัยอ์ยู่เท่าท่ีจาํเป็น เพ่ือรกัษา

ประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ  

1.8 เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวมและ

รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวมตามขอ้ 20. ในส่วนขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุและบริษัท

จดัการกองทนุรวม และขอ้ 19. ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวม 

1.9 รบัคาํสั่งซือ้หรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามจาํนวนทัง้หมดท่ีมีคาํสั่งซือ้

หรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน ยกเวน้กรณีการสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วย

ลงทุน การหยุดรบัคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือการปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามเงื่อนไขท่ี

ระบใุนโครงการ และกรณีการไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคาํสั่งซือ้หรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุท่ี

ไดร้บัไวแ้ลว้หรือหยุดรบัคาํสั่งซือ้หรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุในขอ้ 11. “การไม่ขาย   ไม่

http://www.manulife-asset.co.th/
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รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคาํสั่ง” และขอ้ 12 “การหยุดขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ใน

ส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวม 

1.10 เล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดม้ีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุในขอ้ 10. “การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทนุ”  

1.11 ปฏิบัติการอ่ืนๆ เพ่ือใหบ้รรลุซึ่งวัตถุประสงคข์องกองทุนและรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุน

ภายใตข้อบเขต หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้จะตอ้งไม่ขดัต่อกฎระเบียบของสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.12 ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และท่ีจะมีแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไปท่ี

กาํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของบรษิัทจดัการ 

2.  การรับและจ่ายเงนิของกองทุนรวม 

2.1 จดัใหม้ีการรบัและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใดจากและใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและ

กองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของกองทนุตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 15. ในส่วนรายละเอียด

ของโครงการจดัการกองทนุรวม  

2.2 ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 15. ในส่วน

รายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวม 

2.3 จดัใหม้ีบรกิารทดรองจ่ายเงินเพ่ือชาํระราคาหลกัทรพัยล่์วงหนา้จากผูร้บัฝากทรพัยสิ์นต่างประเทศ (ถา้มี) ณ 

วนัชาํระราคา สาํหรบักรณีลงทนุในต่างประเทศ ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมท่ีเกิดขึน้จากการทาํธุรกรรมของผูร้บัฝาก

ทรัพย์สินในต่างประเทศดังกล่าว ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 15. ในส่วน

รายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวม 

3. การแต่งตั้งบุคคลทีเ่กี่ยวข้องเพื่อจัดการกองทุนรวม 

3.1 จัดใหม้ีผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง

คุณสมบัติของผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวม รวมถึงการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน และ

แต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์นแทนตามเงื่อนไขในการเปล่ียนตวัผูด้แูลผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวใ้นขอ้ 2. ในส่วน

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี  ้โดยได้รับอนุญาตจากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

3.2 แต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

3.3 จดัใหม้ีผูส้อบบญัชีซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้ม โดยถือตามขอ้กาํหนดแห่งประกาศสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุน

หลกัทรพัย ์ 

3.4 แต่งตัง้ผูช้าํระบญัชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทัง้นี ้โดยความเห็นชอบของสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

3.5 แต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทนุและจดัใหม้ีทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

3.6 แต่งตั้งบุคคลใดๆ เพ่ือมาปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่กองทุน อาทิเช่น ผู้ท่ีได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนใน

ต่างประเทศ ท่ีปรกึษาการลงทุน ท่ีปรกึษากองทุน ผูเ้ชี่ยวชาญ ผูใ้หบ้ริการดา้นขอ้มลู ข่าวสาร (Information 
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Service Provider / Technical Advisor) เป็นตน้ ทัง้นี ้ตามท่ีบรษิัทจดัการเห็นสมควร และตอ้งเป็นท่ียอมรบั

หรือไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานดว้ย 

4. การดาํเนินการอ่ืนๆ 

4.1 ออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ เพ่ือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทนุ  

4.2 แยกทรัพยสิ์นของกองทุนไวต้่างหากจากทรพัยสิ์นของบริษัทจัดการ และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์

ดงักล่าวของกองทนุฝากไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์ 

4.3 จดัทาํรายงานทกุรอบปีบญัชี และรายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบญัชี เพ่ือแสดงขอ้มลูเก่ียวกับ

กองทุนรวมตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุและสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัสิน้

รอบระยะเวลาบญัชี และภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนตามลาํดบั  

การส่งรายงานให้แก่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะจัดส่งผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกสท่ี์สาํนกังานจดัไว ้ 

การส่งรายงานใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะดาํเนินการอย่างนอ้ยดว้ยวิธีการอย่าง

หน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปนี ้

(1)   จดัส่งรายงานดงักล่าวในรูปแบบเอกสารส่ิงพิมพห์รือส่ือบนัทึกขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์ 

(2)   เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซตข์องบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยมีการแจง้ช่องทางการเข้าถึง

ขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบดว้ย ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุแจง้ความประสงคใ์หจ้ดัส่ง

รายงานดงักล่าวโดยวิธีการตามวรรคสาม (1) บรษิัทจดัการจะดาํเนินการตามวิธีการดงักล่าวดว้ย  

ความในวรรคหน่ึงมิใหน้าํมาใชบ้งัคบักับกองทุนรวมท่ีตอ้งเลิกกองทุนรวมเน่ืองจากมีเหตุตามท่ีกาํหนดไวใ้น

ขอ้ 22. โดยเหตดุงักล่าวไดเ้กิดขึน้ก่อนหรือในวนัท่ีครบกาํหนดจดัทาํหรือจดัส่งรายงานดงักล่าว 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดจ้ัดทาํและส่งรายงานตามวรรคหน่ึงตามรอบปีบัญชีแลว้ บริษัทจัดการจะไดร้ับ

ยกเวน้ไมต่อ้งจดัทาํและส่งรายงานดงักล่าวของรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัสาํหรบัรอบปีบญัชีนัน้ 

4.4 จัดทาํหนังสือชี ้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพ่ือแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันสิน้ปีบัญชี และจัดส่งให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชนีัน้  

4.5 แจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลของกองทุนท่ีมีการจดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพ่ิมจาํนวนเงินทุนจดทะเบียน

และการแกไ้ขเพ่ิมเติมจาํนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมใหแ้ก่สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมนัน้ 

4.6 ขอรบัใบแทนหลักฐานการรบัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนเปิดต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ในกรณีท่ีหลักฐานดังกล่าวสูญ

หายหรือถกูทาํลาย 

4.7 จดัทาํรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวนัและจัดส่งให้

ผูด้แูลผลประโยชนท์กุสิน้วนัทาํการนัน้  

4.8 จดัทาํรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนัและจดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุสิน้วนัทาํการนัน้ 

4.9 จดัทาํรายงานโดยระบชุื่อ จาํนวน อตัราส่วนการลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยแ์ละ/หรือทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีมีมลูค่า

เกินอัตราส่วนท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ซึ่งมิไดเ้กิดจากการลงทุนหรือไดห้ลักทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นมาเพ่ิมเติม พรอ้มทั้งวันท่ีหลักทรพัยม์ีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกาํหนดพรอ้มสาเหตุ และส่งใหผู้ดู้แล



ขอ้ผูกพนักองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อนิเดยี อคิวติี ้เอฟไอเอฟ 4 

ผลประโยชนท์ราบภายใน 3 วนัทาํการนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัท่ีหลักทรพัยแ์ละ/หรือทรพัยสิ์นอ่ืนนั้นมีมลูค่า

เกินอตัราท่ีกาํหนด เวน้แต่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดเป็นอย่างอ่ืน 

4.10 ชีแ้จงและดาํเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนหรือผูท่ี้

สนใจจะลงทุนทราบในกรณีท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ หรือมีเหตุการณท่ี์มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์

ของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อการตดัสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ

กองทนุอย่างมีนยัสาํคญั  

4.11 คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คืนหน่วย

ลงทนุ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

4.12 จดัทาํงบการเงินของกองทุนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาํหรบักิจการท่ีมีธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 

และตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

4.13 ดาํเนินการทวงถาม ฟ้องรอ้งและดาํเนินคดี หรือดาํเนินการอ่ืนใดแทนกองทุน กับผูอ้อกหลักทรพัยท่ี์กองทุน

ลงทนุหรือมีไว ้เพ่ือใหไ้ดร้บัการชาํระหนีห้รือไดม้าซึ่งสิทธิในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทนุพึงจะไดจ้ากการ

ลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยด์งักล่าว  

4.14 ดาํเนินการเลิกกองทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 22. ในส่วนขอ้ผูกพันระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ

กองทนุรวม 

4.15 ปฏิบตัิตามหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบอ่ืนโดยใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งท่ีมีอยู่ใน

ปัจจบุนัและท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต 

บรษิัทจดัการกองทนุรวมมีหนา้ท่ีปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทนุรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาํสั่งท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีขอ้กาํหนดในขอ้

ผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั่งดงักล่าว หากบรษิัท

จดัการกองทนุไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั่งนัน้ ใหถื้อว่าบรษิัทจดัการกองทนุไดป้ฏิบตัิให้

เป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแลว้ 

เงือ่นไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาํสั่งของสาํนักงาน หรือโดยเหตุอ่ืนใดตามพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตอ้งดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพ่ือใหบ้ริษัทจดัการ

กองทุนรวมรายใหม่เขา้ทาํหนา้ท่ีต่อไปได ้ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวม

รายใหม่ 

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์ 

ชื่อ  : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่ : เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

  โทร. (66) 2296-2625, (66) 2296-3582 

หรือผูดู้แลผลประโยชนท่ี์มีคุณสมบตัิเป็นไปตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยคุณสมบตัิของผูดู้แล

ผลประโยชนข์องกองทนุรวม 

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ : 

ในการกาํกบัดแูลกองทนุรวม ผูด้แูลผลประโยชนม์ีสิทธิ หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการดาํเนินการ ดงัต่อไปนี ้
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สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน ์

(1) ไดร้บัค่าตอบแทนจากการทาํหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชนต์ามอัตราท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 15. ในส่วนรายละเอียด

โครงการจดัการกองทนุ 

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชนต์ามเงื่อนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา ทั้งนีโ้ดยไดร้บัความเห็นชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน ์

(1) ดูแลใหบ้ริษัทจัดการปฏิบัติตามหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1. ในส่วนขอ้ผูกพันระหว่างผูถื้อ

หน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุรวม 

(2) ดแูลใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัิการใหเ้ป็นไปตามโครงการ พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีออกตามพระราชบญัญัติดงักล่าว

โดยเคร่งครดั ทัง้ในปัจจุบันและท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต หากบริษัทจัดการมิไดป้ฏิบัติตามใหแ้จง้บริษัทจัดการ

โดยทันที ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่

ปฏิบตัิหนา้ท่ีตามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะตอ้งกาํกบัดแูล

อย่างใกลช้ิด พรอ้มทัง้จดัทาํรายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวโดยละเอียด และส่งใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีผูด้แูลผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุารณด์งักล่าว  

(3) ดูแล รบัฝาก และเก็บรกัษาทรพัยสิ์นของกองทุนโดยแยกทรพัยสิ์นของกองทุนออกจากทรพัยสิ์นต่างๆ ของผูดู้แล

ผลประโยชน์และทรพัยสิ์นของลูกค้าอ่ืนๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ พรอ้มทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรพัยสิ์นของ

กองทุนเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุน

และบรษิัทจดัการกองทนุรวม  

(4) จดัใหม้ีการรบัมอบ เปล่ียนแปลง จาํหน่าย ส่งมอบและโอนหลกัทรพัยต์่างๆ ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนตลอดจน

รบัชาํระหรือชาํระราคาคา่หลกัทรพัยด์งักล่าว เมื่อตรวจสอบหลกัฐานถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตาม

คาํสั่งของบรษิทัจดัการ  

(5) รบัรองความถูกตอ้งในการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและจาํนวนหน่วยลงทุน ซึ่งบรษิัทจดัการคาํนวณไวเ้มื่อเห็นว่าคาํนวณถูกตอ้งแลว้ ทัง้นี ้

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรบัผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากความผิดพลาดในการ

คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน

และจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการไดค้าํนวณไวแ้ละผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองความถกูตอ้งแลว้ 

(6) รบัรองความถูกตอ้งในจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมขึน้จากการออกหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตามจาํนวน

เงินท่ีบริษัทจดัการโอนเขา้บญัชีของกองทนุ และจาํนวนหน่วยลงทนุท่ียกเลิกจากการขายคืนของผูถื้อหน่วยลงทุน

ในแต่ละวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามคาํสั่งของบรษิัทจดัการ  

(7) จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกองทนุตามคาํสั่งของบรษิัทจดัการ  

(8) รบัเงินต่างๆ ท่ีกองทนุจะพึงไดร้บัจากการจดัตัง้และดาํเนินงานของกองทุน เช่น เงินซือ้หน่วยลงทุน และดอกเบีย้

จากหลักทรพัย ์เงินไดจ้ากการจาํหน่ายหรือเวนคืนหลกัทรพัยแ์ละเงินอ่ืนใดของกองทุนและนาํเขา้ไวใ้นบัญชีเงิน

ฝากของกองทนุและหรือบญัชีทรพัยสิ์นของกองทนุตามคาํสั่งของบรษิัทจดัการ ตลอดจนดแูลการเบิกจ่ายทรพัยสิ์น

ของกองทนุใหเ้ป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นโครงการ  

(9) แจง้และรายงานใหบ้รษิัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทนุลงทนุ เช่น สิทธิใน

การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผลหรือดอกเบี ้ย การเปล่ียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการ

เปล่ียนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลต่อการถือครองหลักทรพัยข์องกองทุนโดยทันทีท่ีผูดู้แลผลประโยชนไ์ดร้บัข่าวเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร  
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(10) จดัทาํรายงานและบญัชี ดงัต่อไปนี ้และส่งแก่บรษิัทจดัการ 

(10.1)  รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดาํเนินการตามคาํสั่งของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรบัและ

จาํหน่ายหลกัทรพัย ์ดอกเบีย้ และอ่ืนๆ  

(10.2) จดัทาํบญัชีและรบัรองความถกูตอ้งของทรพัยสิ์นของกองทนุท่ีรบัฝากไว ้ 

(10.3) จดัทาํบญัชีแสดงการรบัจ่ายทรพัยสิ์นของกองทนุ  

(10.4)  จดัทาํรายงานเก่ียวกับเงินสด และรายละเอียดการคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์น มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่า

หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ  

(11) จดัทาํรายงานโดยละเอียดเสนอต่อสาํนกังานคระกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทาํการหรืองดเวน้

กระทาํการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหนา้ท่ีตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

(12) ดาํเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดัการปฏิบัติตามหนา้ท่ีของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความ

เสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดร้ับคาํสั่งจากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีเพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุในกองทุนใหเ้รียกรอ้ง

จากทรพัยสิ์นของกองทนุ  

(13) ใหค้วามเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกาํหนดวิธีคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทุนตามราคาท่ีเป็นธรรมใน

กรณีท่ีวิธีการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นตามปกติทาํใหม้ลูค่าทรพัยสิ์นไม่เหมาะสมกับสภาวะการณใ์นขณะคาํนวณ

มลูค่า หรือกรณีท่ีเป็นทรพัยสิ์นอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(14) จ่ายเงินเฉล่ียคืนค่าหน่วยลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทุนเท่าท่ีคงเหลืออยู่เมื่อเลิกกองทนุ โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ให้

ผูด้แูลผลประโยชนท์ราบล่วงหนา้ตามสมควร  

(15) ดาํเนินการซือ้ขายแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามคาํสั่งของบรษิัทจดัการ 

(16) ดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการขออนุญาตนาํเงินตราเขา้ออกนอกประเทศตามคาํสั่งของบริษัทจัดการ โดย

จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัว่าดว้ยการปรวิรรตเงินตรา 

(17) นาํส่งภาษีท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองจากการลงทนุในต่างประเทศ (ถา้มี) 

(18) ทาํหนา้ท่ีในช่วงระยะเวลาการชาํระบญัชีดงัต่อไปนี ้ 

(18.1)  ดแูล รบัฝากทรพัยสิ์นของกองทนุจนกว่าการชาํระบญัชีจะเสรจ็สิน้  

(18.2)  ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชาํระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีท่ีผู้ช ําระบัญชีกระทาํการหรืองดเว้นกระทาํการตามมาตรา 130 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้

ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัชา้  

(18.3)  จ่ายเงินส่วนท่ีเหลือจากการกนัเงินเพ่ือชาํระหนีท้ัง้หมดของกองทุนแลว้คืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามส่วน

ของหน่วยลงทนุท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละรายถืออยู่  

ทัง้นี ้หนา้ท่ีของผูดู้แลผลประโยชนจ์ะสิน้สดุลงเมื่อผูช้าํระบญัชีไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(19) จดัใหม้ีผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศหรือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ (ถา้มี) สาํหรบัประเทศท่ีกองทนุ

นาํทรพัยสิ์นไปลงทนุ เพ่ือทาํหนา้ท่ีเก็บรกัษาทรพัยสิ์นในต่างประเทศ โดยผูด้แูลผลประโยชนม์ีหนา้ท่ีคดัเลือกและ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศว่าถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายกาํหนด มีฐานะมั่งคงและมี

ศักยภาพในการดาํเนินการเป็นผู้รบัฝากทรัพยสิ์นในต่างประเทศของกองทุน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้อง

รบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของผูร้บัฝากทรพัยสิ์นนัน้ 
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(20) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรพัยท่ี์จะตอ้งปิดโอน หรือกาํลังอยู่ใน

ระหว่างทาํการปิดโอนในชื่อของกองทนุ เพ่ือประโยชนใ์นการเขา้ประชมุผูถื้อหลกัทรพัย ์การรบัดอกเบีย้และอ่ืนๆ  

(21) ใหค้วามเห็นชอบบรษิัทจดัการในกรณีการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

ท่ีไดม้ีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซือ้หรือคาํสั่งขายคืน

หน่วยลงทนุท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือหยดุรบัคาํสั่งซือ้หรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ กรณีการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

เป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงินตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมกาํหนด และกรณีราคาขายหรือราคา

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  

(22) แจง้การเล่ือนกาํหนดชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทาํรายงานในเร่ืองดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตผุลและ

หลกัฐานการใหค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนส่์งใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบรษิัทจดัการ  

(23) ใหค้วามเห็นชอบบริษัทจดัการในการรบัชาํระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นอ่ืนแทนการชาํระหนีต้ามตราสารแห่งหนีต้ามวิธีท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(24) แสดงความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์เก่ียวกับการจดัการกองทนุในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี

บัญชีหรือรอบปีปฏิทินและรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพ่ือแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงาน

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

นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชีของกองทนุ  

(25) ชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการแก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งของบริษัทจดัการ และ/หรือ 

ชาํระผลประโยชนห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนๆ ของกองทนุตามคาํสั่งของบรษิัทจดัการ  

(26) ทาํการรบัรองผลการนบัมติ ในการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการตามมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผูถื้อ

หน่วยลงทนุดงักล่าวไม่เกินรอ้ยละ 55 ของจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ 

(27) รบัรองกรณีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการท่ีมีลกัษณะเป็นการใหป้ระโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุน หรือเพ่ือให้

เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑท่ี์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทัง้นี ้

บริษัทจดัการอาจขอรบัความเห็นชอบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการดงักล่าวจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้

โดยการยื่นคาํขอเป็นหนังสือพรอ้มทั้งรายละเอียดของโครงการท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมแลว้และคาํรบัรองดังกล่าวของ

ผูด้แูลผลประโยชน ์

เมื่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัคาํขอและเอกสารหลักฐานท่ีครบถว้นถูกตอ้งตามวรรคหน่ึงใหถื้อว่า

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโครงการได ้

(28) รบัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุจากบรษิัทจดัการเพ่ือเขา้บญัชีของกองทนุ  

(29) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีกาํหนดให้เป็นหน้าท่ีของผูดู้แลผลประโยชนต์ามกฎหมายท่ีเก่ียวกับหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์หรือกฎท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัและท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต 

ในกรณีท่ีผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่ปฏิบตัิตามสญัญาขอ้หน่ึงขอ้ใดดว้ยเหตใุดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตใุหเ้กิดความเสียหาย

แก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ตอ้งชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวม และ/หรือ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสิน้เชิงภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิดของผู้ดูแลผลประโยชน ์

คู่สญัญาตกลงเก็บรกัษาขอ้มลูท่ีไดล่้วงรูม้าเป็นความลบัและจะไม่เปิดเผยใหบุ้คคลใด ๆ ทราบ เวน้แต่จะเป็นการ

เปิดเผยโดยอาํนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง เพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงหรือ

การไม่กระทาํการตามหนา้ท่ีโดยไม่มีเหตุอันสมควรของผูดู้แลผลประโยชน ์พนกังาน ลกูจา้ง หรือบุคคลอ่ืนใดท่ี

เก่ียวขอ้งและทาํงานใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน ์
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(30) ผูดู้แลผลประโยชนจ์ะปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการท่ีพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 

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

ผูดู้แลผลประโยชนม์ีอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน

รวมและตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนา้ท่ีดูแลรกัษาประโยชนข์องผูถื้อ

หน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน ์ผูดู้แลผลประโยชนร์ายเดิมมีหนา้ท่ีดาํเนินการตามท่ีจาํเป็น

เพ่ือใหผู้ดู้แลผลประโยชนร์ายใหม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีต่อไปได ้ซึ่งการดาํเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อใน

หนงัสือเพ่ือรบัรองความถกูตอ้งและครบถว้นของส่ิงท่ีส่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผูด้แูล

ผลประโยชน ์

ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชนก์ระทาํการ งดเวน้กระทาํการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหนา้ท่ี ในการดูแลรกัษาประโยชนข์อง 

ผูถื้อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจใชสิ้ทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรพัย ์

และตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคบัคดีกับผูดู้แลผลประโยชนเ์พ่ือประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนทั้ง

ปวงได ้

ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไม่กระทาํการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถื้อหน่วยลงทนุ ไม่ว่าการกระทาํ

นัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรือประโยชนข์องผูอ่ื้น เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทาํ

หนา้ท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน ์หรือเป็นการดาํเนินการในลกัษณะท่ีเป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ทราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น 

ในกรณีท่ีการดาํเนินการใดตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ หากบรษิัทจดัการกองทนุรวมไม่ดาํเนินการขอมติ ใหผู้ด้แูล

ผลประโยชนม์ีอาํนาจดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพ่ือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุได ้

เงือ่นไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์:  

บรษิัทจดัการจะเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชนเ์มื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงหรือทัง้หมดดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้การเปล่ียนตวัผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทุนและการแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืนแทนจะกระทาํไดต้่อเมื่อไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล

ผลประโยชน ์โดยบอกกล่าวใหอี้กฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วนั  

(2) ในกรณีท่ีบรษิัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน ์ไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดต้กลงไว ้ผูด้แูลผลประโยชน์

หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์โดยบอกกล่าวใหอี้กฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็น

ลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  

(3) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

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

ใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงให้สอดคลอ้งกับ

ประกาศ คาํสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี ้ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพ่ิม

ภาระหนา้ท่ีแก่ผูดู้แลผลประโยชน ์และผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะรบัหนา้ท่ีดงักล่าวต่อไป ผูด้แูลผลประโยชน์

มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนไ์ด ้โดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 

(4) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขา้งมาก ซึ่งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวน

หน่วยลงทนุท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ เรียกรอ้งใหม้ีการเปล่ียนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์

(5) ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อหน่ึงข้อใดของประกาศสาํนักงาน

คณะกรรมการก.ล.ต. ว่าดว้ยคุณสมบตัิของผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะดาํเนินการใหผู้ด้แูล

ผลประโยชนแ์กไ้ขคุณสมบตัิใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการทราบเหตุดงักล่าว เวน้แต่สาํนกังาน 
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ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นประการอ่ืน โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแกไ้ขดังกล่าวให้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีแกไ้ขเสรจ็สิน้ 

ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชนม์ิไดแ้กไ้ขคุณสมบัติใหถู้กตอ้งภายในกาํหนดเวลาตามวรรคหน่ึง บริษัทจดัการจะขอ

อนญุาตเปล่ียนตวัผูด้แูลผลประโยชนต์่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีครบกาํหนดเวลา

ดงักล่าว และเมื่อไดร้บัอนุญาตแลว้ บริษัทจดัการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนร์ายใหม่แทนโดยพลนั ทัง้นี ้เวน้แต่

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

(6) ในกรณีท่ีผูด้แูลผลประโยชนน์าํขอ้มลูต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการกองทนุหรือขอ้มลูอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไปเปิดเผย หรือใช้

ในทางท่ีก่อหรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูดู้แลผลประโยชนเ์อง บริษัท

จดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้โดยบอกกล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบล่วงหนา้เป็น

ลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 15 วนั 

(7) กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีระบไุวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์

อน่ึง ถา้การเป็นผูด้แูลผลประโยชนสิ์น้สดุลง ใหผู้ด้แูลผลประโยชนจ์ดัการโอนหรือส่งมอบทรพัยสิ์นและเอกสารหลกัฐาน

ทัง้หมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคาํสั่งของบริษัทจัดการหรือสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดาํเนินงานอ่ืนใดท่ีจาํเป็น เพ่ือใหก้ารโอนหรือส่งมอบทรพัยสิ์นและเอกสารหลักฐานทั้งหมด

เป็นไปโดยเรียบรอ้ยโดยฉับพลัน เพ่ือสามารถทาํงานไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยท่ีผู้ดูแลผลประโยชนจ์ะตอ้งทาํหน้าท่ีดูแล

ผลประโยชนข์องกองทนุต่อไปอย่างสมบรูณจ์นกว่าการจดัการโอนทรพัยสิ์นและเอกสารทัง้หมดของกองทุนนัน้ตลอดจน

การดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นเพ่ือใหก้ารโอนทรพัยสิ์นและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์

รายใหม่จะเสร็จสิน้และผูดู้แลผลประโยชนร์ายใหม่จะสามารถทาํหนา้ท่ีไดท้นัที เวน้แต่บริษัทจดัการหรือผูม้ีอาํนาจตาม

กฎหมายจะมีคาํสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาํการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีไม่เข้า

ขอ้ยกเวน้ใหก้ระทาํได ้หากเป็นกรณีท่ีมีนัยสาํคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมมีอาํนาจ

บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 

สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิกองทุนรวม :  

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่ :     เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

                     โทร. (66) 2296-2625, (66) 2296-3582 

และ/หรือผูดู้แลผลประโยชนอ่ื์นท่ีมีคุณสมบตัิเป็นไปตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กาํหนด และ/หรือท่ีบริษัท 

ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด และ/หรือบริษัทศูนยร์บัฝากหลักทรพัยใ์นต่างประเทศ รวมถึงผู้รบัฝาก

ทรพัยสิ์นใดๆ และ/หรือตวัแทนเก็บรกัษาทรพัยสิ์นท่ีดแูลผลประโยชนแ์ต่งตัง้ขึน้ 

3. ผู้สอบบัญชี : 

ชื่อ  :  นางสาวสมใจ คณุปสตุ หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง หรือ นางสาวณรศิรา ไชยสวุรรณ 

ท่ีอยู่  :   บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครชัดาออฟฟิช คอมเพล็กซ ์ชัน้ 33  

ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

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

หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญชี โดยบริษัทจดัการจะแจง้ให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
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สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ : 

เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาํสั่งท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่ง

กฎหมายดังกล่าวในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับผูส้อบบัญชีและขอ้ตกลงในการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีระหว่างบริษัทจัดการและ

ผูส้อบบญัชี 

4.  นายทะเบียนหน่วยลงทุน :   

ชื่อ  :  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่ :   เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

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

หรือบคุคลอ่ืนท่ีไดร้บัอนญุาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

5.  ผู้จัดจาํหน่าย :  

ชื่อ  :  ไม่ม ี

ท่ีอยู ่ :  ไม่ม ี

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ : 

6.  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

- จะระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั - 

หมายเหตุ : 

บรษิัทจดัการอาจแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขาย

หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในภายหลงั โดยบรษิัทจดัการจะแจง้การแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือ

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบั

ซือ้คืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นนิติบุคคลท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุน 

โดยผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จะตอ้งปฏิบัติงานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกันกับ

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีอยู่ก่อนแลว้ ทั้งนี ้การแต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้

คืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนในภายหลังไม่ถือเป็นการ

แกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ  

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมต่างๆ สาํหรบัการทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการ

หรือกองทนุ (ถา้มี) ตามท่ีระบใุนสญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามขอ้กาํหนด และเงื่อนไขท่ีกาํหนดใน

สญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(1) จดัใหม้ีเอกสารเก่ียวกับกองทุนเผยแพร ่ณ สาํนกังานใหญ่และสาขา (ถา้มี) ของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน 

รวมทัง้ดาํเนินการดว้ยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ ราคา

รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนรวมทั้งขอ้มลูและเอกสารอนัจาํเป็นตามท่ีกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด จดัส่ง
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หนงัสือ  ชีช้วนของกองทุนรวม ใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน ใบคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบคาํสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ หรือ

เอกสารการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่าย หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกองทุน (กรณีท่ีผูล้งทุน

รอ้งขอ) ทัง้นี ้ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(2) รบัเอกสารท่ีเก่ียวกับการขอใชบ้ริการกองทุนเปิดและการสั่งซือ้หรือการขายคืนหน่วยลงทุนจากผูซ้ือ้หรือขายคืน

หน่วยลงทนุ  

(3) รบัชาํระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน

แก่ผูท่ี้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตามเงื่อนไขท่ีระบใุนโครงการ 

(4) ยืนยนัการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ  

(5) กรณีท่ีผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหบ้รกิารเป็นนายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไม่เปิดเผยรายชื่อ

ผูถื้อหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะตอ้งปฏิบตัิดงันี ้

(5.1)  ไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(5.2)  ดาํเนินการตรวจสอบและแจง้ใหบ้ริษัทจัดการทราบ หากมีกรณีท่ีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าจาํนวน

ดงักล่าว เพ่ือใหบ้รษิัทจดัการใชข้อ้มลูดงักล่าวเพ่ือการเปิดเผยตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้จาํกัด

ในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีกําหนดไว้ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยท่ี์ออกตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(6) ส่งมอบหรือรบัมอบหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็นเจา้ของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ 

ผูถื้อหน่วยลงทนุ (omnibus account)  

(7) ชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนหรือผูท่ี้สนใจจะลงทุนทราบในกรณีท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ หรือมีเหตกุารณท่ี์

มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุหรือตอ่การตดัสินใจในการลงทนุหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคา

ของหน่วยลงทนุของกองทนุอย่างมีนยัสาํคญั  

(8) ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศสมาคม ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ขอ้กาํหนดเก่ียวกับ

วิธีการโฆษณาเพ่ือจาํหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม เป็นตน้  

(9) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีความ

จาํเป็นท่ีจะตอ้งแจง้หรือติดต่อเก่ียวกับสิทธิประโยชนข์องผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุ

จาํเป็นอ่ืนใด 

(10) ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกาํหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ตลอดจนทําการอ่ืนใดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้ 

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

-ไม่ม-ี 

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

-ไม่ม-ี 

9.  ทีป่รึกษา :  

9.1 ท่ีปรกึษาการลงทนุ : 

-ไม่ม-ี 
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หมายเหต ุ(ท่ีปรกึษาการลงทนุ) : 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะแต่งตัง้ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นธุรกิจและการลงทุนใหเ้ป็นท่ีปรกึษาการลงทุนของบรษิัท

จัดการหรือกองทุนในภายหลัง เพ่ือให้คาํแนะนาํในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการลงทุนและการบริหารจัดการ

กองทนุ เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยท่ีปรกึษาการลงทนุดงักล่าวจะตอ้งมีคณุสมบตัติามประกาศ

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่มีอาํนาจควบคมุการดาํเนินงานของบริษัทจดัการแต่อย่างใด โดยเมื่อบริษัทจดัการ

แต่งตัง้ท่ีปรกึษาการลงทุนแลว้ บรษิัทจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบต่อไป ทัง้นี ้การแต่งตัง้ท่ีปรกึษาการ

ลงทนุดงักล่าวไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ  

9.2 ท่ีปรกึษากองทนุ : 

-ไม่ม-ี 

หมายเหต ุ(ท่ีปรกึษากองทนุ) : 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะแต่งตัง้ท่ีปรกึษากองทุน เช่น ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นธุรกิจและการลงทุน ผูเ้ชี่ยวชาญดา้น

กฎหมาย ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการบริหารความเส่ียง เป็นตน้ ใหเ้ป็นท่ีปรกึษากองทนุตลอดจนเพ่ือใหค้าํแนะนาํในเร่ือง

ต่างๆ แก่กองทุน เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยท่ีปรกึษากองทนุดงักล่าวจะตอ้งมีคณุสมบตัิตาม

ประกาศหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และไม่มีอาํนาจควบคุมการดาํเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื่อ

บรษิัทจดัการแต่งตัง้ท่ีปรกึษากองทุนแลว้ บริษัทจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบต่อไป ทัง้นี ้การแต่งตัง้ท่ี

ปรกึษากองทนุดงักล่าวไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ  

10.  ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

-ไม่ม-ี 

11.  ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

-ไม่ม-ี 

12.  คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

-ไม่ม-ี 

13.  สิทธิหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัทจดัการไดต้ามเงื่อนไข และวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 7. 

“การรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน” ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุน ทั้งนี ้สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะ

เกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูลงในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

13.2  สิทธิในการรับเงนิปันผล :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดร้ับการจัดสรรกําไรในรูปของเงินปันผลจากกองทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการ

ประกาศ ทัง้นี ้ภายใตเ้งื่อนไข วิธีการ และขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 14. 

“การจ่ายเงินปันผล” ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุ 

13.3  สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิท่ีจะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุได ้ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยแ์ละประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 13. “เงื่อนไข

และขอ้จาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ” ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุ 
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13.4  ข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่คนสหรฐัอเมริกา (US Person) ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับ

ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุหากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจาํหน่ายใหแ้ก่ US Person 

13.5  สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :  

(1) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพ่ือทาํการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ โดยบรษิัทจดัการจะ

ทาํการ แกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการกองทนุรวมได ้ต่อเมื่อ

ไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นส่วนรายละเอียดโครงการ ขอ้ 19 

“การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ และวิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ” 

(2) ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการ

หรือบรษิัทหลกัทรพัยท่ี์เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับ

คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

จาํหน่ายได้แลว้ทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด

ดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ต็มตามจาํนวน

ท่ีถืออยู ่

13.6  สิทธิในการได้รับเงนิคืนเม่ือเลิกโครงการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดร้บัเงินคืนและ/หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน หากกองทุนตอ้งเลิกไป โดยบริษัทจดัการ

จะจัดให้มีผูช้าํระบัญชีท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชาํระบัญชีโดยจะไดด้าํเนินการตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีระบุในขอ้ 23 “การชาํระบญัชีเมื่อเลิกกองทนุ” ในส่วนขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุน

และบรษิัทจดัการกองทนุรวม 

13.7  สิทธิประโยชนอ์ื่นๆ :  

(1) สิทธิในการประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ 

การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนไดต้กลงมอบให้บริษัทจัดการดาํเนินการบริหารจัดการ

กองทุนภายใต้การดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะตอ้งบริหารจัดการและปฏิบัติตาม

รายละเอียดโครงการจดัการท่ีไดร้บัอนุมตัิจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามขอ้ผูกพนัระหว่างผู้

ถือหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการอย่างเครง่ครดั ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยลงทนุจึงไม่จาํเป็นตอ้งติดตามดว้ยตนเอง

ตลอดเวลา และไม่จาํเป็นตอ้งมีการจัดประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการใดๆ เวน้แต่บริษัทจดัการ ผู้ดูแล

ผลประโยชน ์หรือตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทนุ (แลว้แต่กรณี) จะเห็นสมควร 

(2) สิทธิในการไดร้บัชาํระค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิไดร้บัชาํระค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงินไดใ้นกรณี

ท่ีกองทนุไม่สามารถชาํระค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ามท่ีกาํหนดในขอ้ 9 “การชาํระ

ค่ารบัซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน” ในส่วนรายละเอียดของ

โครงการจดัการกองทนุรวม 

13.8  อื่นๆ :  

ผูถื้อหน่วยลงทนุมีความรบัผิดจาํกดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทนุท่ียงัส่งใชแ้ก่บรษิัทจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีไ้ม่ว่าในทอดใด ๆ ให้

ถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวยอมรบัท่ีจะผกูพนัตามขอ้กาํหนดในขอ้ผกูพนัซึ่งลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชนท่ี์ไดร้บัการ

แต่งตัง้จากบรษิัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 
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ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชนต์อบแทนและคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่าส่วน

ของทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ ทัง้นีใ้นกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือ

การคืนเงินทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ๆ ดว้ย 

14.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ :  

14.1.  รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 

14.2.  เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

(1) นายทะเบียนหน่วยลงทนุ จะดาํเนินการบนัทึกชื่อผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึ่งในกรณี

ผูถื้อหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทนุรว่มกนั นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึก

ชื่อผูถื้อหน่วยลงทนุเหล่านัน้เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุรว่มกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ และจะถือเอาบคุคลท่ีมี

ชื่อแรกใน“แบบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน” เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดีหากผู้สั่งซือ้

ประสงคเ์ป็นอย่างอ่ืน บรษิัทจดัการอาจพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายหลังจาก

สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกและทกุครัง้ท่ีมีการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ เมื่อรายการขายและ

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุสมบูรณ ์เพ่ือเป็นการยืนยนัจาํนวนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วย

ลงทนุจะจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ พรอ้มใบยืนยนั/ใบเสรจ็รบัเงิน/ใบกาํกบัภาษี (ถา้มี) ใหแ้ก่ผู้

ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณียห์รือใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นผูม้อบให ้ภายใน 

15 วนัทาํการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือภายใน 5 วนัทาํการนบัตัง้แต่

วนัถดัจากวนัคาํนวณราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือบรษิัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทนุท่ีปรากฎในทะเบียน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนและในหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดส่้งใหผู้้ถือหน่วย

ลงทนุฉบบัล่าสดุเป็นรายการท่ีเป็นปัจจบุนัและถกูตอ้ง 

หากปรากฏขอ้ผิดพลาดในหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุและ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ ผูถื้อหน่วย

ลงทุนจะตอ้งทาํการทกัทว้งขอ้ผิดพลาด ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัท่ีไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิใน

หน่วยลงทนุและ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ  

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาํเนินการออกใบหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เฉพาะในกรณีท่ีผูถื้อหน่วย

ลงทุนรอ้งขอใหบ้ริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทุน เพ่ือนาํไปใชเ้ป็นหลกัประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบัน

การเงินหรือกรณีพิเศษอ่ืนๆ ทัง้นี ้ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทาํเมื่อบรษิัทจดัการเห็นสมควร

เท่านัน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

(4.1)  ผูถื้อหน่วยลงทนุกรอกคาํขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ซึ่งขอรบัไดจ้ากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  

(4.2) ผูถื้อหน่วยลงทนุยื่นคาํขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุน พรอ้มชาํระค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนต่อ

นายทะเบียนหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 15. “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน

รวมและผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ” 

(4.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาํเนินการออกใบหน่วยลงทุน แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามจาํนวนหน่วยลงทนุ

ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในคาํขอให้ออกใบหน่วยลงทุน สาํหรบักรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนกรอกจาํนวน

หน่วยลงทนุในคาํขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ มากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในรายการท่ีบนัทึกโดย

นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะให้ออกใบหน่วยลงทุน

สาํหรบัหน่วยลงทนุจาํนวนเท่าท่ีปรากฏในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
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(4.4) ใบหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการออกแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน จะมีรายการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด ซึ่งจะระบชุื่อผูถื้อหน่วยลงทนุ และในใบหน่วยลงทนุจะตอ้งมีลายมือชื่อกรรมการผูม้ี

อาํนาจลงนามผูกพันบริษัทจดัการและประทบัตราสาํคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน

หรือใชเ้คร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะ

อนญุาตใหท้าํได ้จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทนุถกูตอ้งและมีผลสมบรูณต์ามกฎหมาย  

(4.5) ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจาํนวนดังกล่าวจะตอ้งนาํใบหน่วย

ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพ่ือโอนหน่วยลงทุนนั้นเขา้ระบบไรใ้บหน่วยลงทุน 

(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวได ้ 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาํเนินการใหม้ีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ่งไดร้บัการ

ปรบัปรุงรายการใหเ้ป็นปัจจุบันอย่างนอ้ยเป็นรายไตรมาส โดยทางไปรษณียใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีชื่อ

ปรากฏในทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีออกรายงานดงักล่าว  

(6) บรษิัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

จากหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอ่ืนท่ีสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาต โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายทราบและจะติดประกาศ

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งล่วงหนา้ 7 วันก่อนวนัเปล่ียนแปลง ณ ท่ีทาํการของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ี

ติดต่อของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาํหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพ่ือให้ผูถื้อหน่วยลงทุน

สามารถใชอ้า้งอิงต่อบรษิัทจดัการกองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได ้

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจาํเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตอ้งจดัทาํใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ 

ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

15.  กาํหนดเวลา วิธีการ และขอ้จาํกัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีท่ีบรษิัทจดัการพิจารณาใหม้ีการจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงนิปันผล บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลู
เก่ียวกับการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุเพ่ือจ่ายเงินปันผล และอตัราเงินปันผลของหน่วยลงทนุชนิด
จ่ายเงินปันผล ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมดงัต่อไปนี ้

(1)  เปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะท่ีผูล้งทนุทั่วไปสามารถทราบได ้เช่น เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

(2)   แจง้ผูดู้แลผลประโยชน ์และผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือ

หน่วยลงทนุชนิดไม่ระบชุื่อผูถื้อเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ดว้ยวิธีการท่ี

ต่างกนัสาํหรบัหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผลท่ีขายในช่วงเวลาท่ีต่างกนัได ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก

สาํนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดาํเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครัง้ และจะถือปฏิบัติเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทนุไม่ใชสิ้ทธิขอรบัเงินปันผลจาํนวนใดภายในอายคุวามใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย ์บริษัทจดัการจะไม่นาํเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวไปใชเ้พ่ือการอ่ืนใด นอกจากเพ่ือประโยชนข์องหน่วยลงทุน

ของกองทนุเปิดนัน้ 

ทัง้นี ้เงินปันผลท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัถือเป็นเงินไดพึ้งประเมินท่ีตอ้งนาํไปรวมคาํนวณภาษีเงินไดป้ระจาํปี และเงินปัน

ผลท่ีจ่ายนีย้่อมส่งผลใหม้ลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วยลงทนุลดลงเท่าจาํนวนเงินปันผล 
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16.  วิธีการชาํระเงนิหรือทรัพยส์ินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนัดชาํระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่

สามารถชาํระหนีไ้ด ้บริษัทจดัการจะรบัชาํระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลกัประกันและมิใช่หลกัประกันเพ่ือกองทุน

รวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีท่ีผูอ้อกตราสาร

แห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัชาํระหนี ้ดงันี ้ 

16.1 กรณีท่ีบรษิัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 

16.1.1  เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีบรษิัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูย์

เป็นผูม้ีสิทธิในเงินไดส้ทุธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหนี ้ 

16.1.2  เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัชาํระหนี ้บริษัทจัดการจะไม่นาํทรพัยสิ์นดังกล่าวและเงินไดสุ้ทธิจาก

ทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหนี ้มารวมคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทนุรวม และจะจาํหน่าย

ทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหนีใ้นโอกาสแรกท่ีสามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถงึประโยชนข์องผูถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นสาํคญั เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดส้ทุธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระ

หนีต้กลงรบัชาํระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัท

จดัการลงทนุกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการยังไม่สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหนี ้บริษัทจัดการอาจ

จดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นนัน้ได ้และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยสิ์น บรษิัทจดัการจะ

จ่ายจากเงินสาํรอง รายไดห้รือ ผลประโยชนท่ี์ไดจ้ากการบรหิารทรพัยสิ์นนัน้  

16.1.3  เมื่อมีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นอ่ืนในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะ

เฉล่ียเงินไดส้ทุธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหนีค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดส้ทุธินัน้

ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีมีเงินไดส้ทุธิ และจะแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการเฉล่ียเงินคนืไปยงั

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีบริษัทจัดการไดเ้ฉล่ียเงินคืน เวน้แต่

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอย่างอ่ืน  

16.1.4  เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏว่ากองทนุรวมไดร้บั

ชาํระหนีต้ามตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบัติตามความในขอ้ 

16.1.3 โดยอนโุลม  

16.2  กรณีท่ีบรษิัทจดัการไม่ไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 

16.2.1  ก่อนการรบัชาํระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะตอ้งไดร้บัความ

เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุตามมติพิเศษ  

ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บริษัทจดัการจะระบุรายละเอียดเก่ียวกับ

ทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะไดจ้ากการรบัชาํระหนี ้มูลค่าของทรพัยสิ์น ประมาณการค่าใช้จ่าย พรอ้ม

เหตผุลและความจาํเป็นในการรบัชาํระหนี ้

16.2.2  เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัชาํระหนี ้บริษัทจัดการจะนาํทรพัยสิ์นดังกล่าวมารวมคาํนวณมูลค่า

ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวมโดยจะกาํหนดราคาทรพัยสิ์นนัน้เพ่ือใชใ้นการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ
ของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบ

จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาํเนินการกบัทรพัยสิ์นดงักล่าวดงันี ้ 

(1)  กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได ้บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่ง

ทรพัยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพ่ือเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุรวมก็ได ้ 
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(2)  กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการจะจาํหน่าย

ทรพัยสิ์นดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็น
สาํคญั และในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษัทจดัการอาจ

จดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นดงักล่าว  

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยสิ์น บรษิัทจดัการจะจ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 

16.3 กรณีท่ีมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถชาํระหนีไ้ด ้บริษัทจดัการ
 จะดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทุกรายท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตรา

 สารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถชาํระหนีไ้ด ้เป็นผูม้ีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอ่ืนท่ี
 ไดจ้ากการรบัชาํระหนีก้็ได ้ในการดาํเนินงานดงักล่าวบริษัทจดัการไม่ตอ้งนาํตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้ง

 นัน้มารวมคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 

เงือ่นไขเพิ่มเติม :  

ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษิัทจดัการมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่า เงินไดส้ทุธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้าก
การรบัชาํระหนีไ้ม่คุม้กับภาระค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจนาํเงินไดสุ้ทธิจาก

ทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหนีด้ังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กับ
ภาระค่าใชจ้่ายก็ได ้ทั้งนี ้หากไดม้ีการจาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหนีจ้นครบถว้นแลว้ และปรากฏว่าเงินได้

สทุธินัน้ไม่คุม้กับภาระค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจดัการอาจนาํเงินไดสุ้ทธิดังกล่าวมารวมคาํนวณเป็นมูลค่า
ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวมก็ได ้

16.4   วิธีการชาํระค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน  

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนแทน บรษิัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้าํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัย์
หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงินได ้

การชาํระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะชาํระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ี

ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ณ เวลาท่ีกาํหนด เท่านัน้ 

17.  การจัดทาํทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125 (5) แห่ง

พระราชบญัญัตหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถกูตอ้ง และการชาํระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืน รวมทัง้การใหสิ้ทธิหรือการจาํกัด

สิทธิใดๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีปรากฏรายชื่อในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน หากไดก้ระทาํตามขอ้กาํหนดในขอ้ผูกพนั

หรือตามกฎหมายแลว้ ใหถื้อว่าบรษิัทจดัการกองทนุรวมไดด้าํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีแลว้ 

บริษัทจดัการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจาํนาํหน่วยลงทุน ใน

กรณีดงันี ้

(ก)  การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทนุท่ีมิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทนุจะทาํให้

ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ีเงินลงทุนสูง ตามท่ีกาํหนดในโครงการจัดการ

กองทนุรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข)  การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ และการโอน

หน่วยลงทุนจะทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีกาํหนดในโครงการ

จดัการกองทนุรวมเวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

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

กองทนุรวมหุน้ระยะยาวท่ีจดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

      2.  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

      3.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของ

กองทนุ 

18. ข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุน : 

หากผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว  เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วย

ลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้

เต็มตามจาํนวนท่ีถืออยู ่

19.  หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

การดาํเนินการใดท่ีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัท
จดัการกองทนุรวมไดด้าํเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวง
เห็นชอบใหด้าํเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมต ิ

มติของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีใหด้าํเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมาย ใหถื้อว่ามตินัน้เสียไป 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแกไ้ขขอ้ผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนยัสาํคัญ ตอ้งไดร้บัมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจาํนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้
ถือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีท่ีกองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
การขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุนอกจากจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับการขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีกาํหนด
ไวใ้นขอ้ผูกพนั หรือท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามท่ีกาํหนดในประกาศนีแ้ลว้ ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

(1)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ
ไม่เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจาํนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมาก
หรือมติพิเศษของจาํนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหน่ึง ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษ
ของจาํนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนั : 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพันท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั และมีสาระสาํคญัท่ีเป็นไป

ตามและไม่ขดัหรือแยง้กับพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท่ี์ออกโดย

อาศยัอาํนาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถื้อว่าขอ้ผกูพนัส่วนท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญา 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผูกพันในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาํคัญตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถื้อ

หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสาํคญั ใหร้วมถึง 

(ก) ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัผลประโยชนต์อบแทนและการคืนเงินทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

(ข)  ข้อกําหนดเก่ียวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามข้อ 6 ของประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท่ี ทน.19/2554 

(ค)   ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการรบัชาํระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นอ่ืน  
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(ง)  ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท่ี ทน.19/2554 กรณีกองทนุ

รวมมีประกนั และขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาประกันในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสีย

ผลประโยชน ์

(จ)    เร่ืองท่ีผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสาํคญั 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผูกพันในลักษณะดงัต่อไปนี ้ใหม้ีผลผูกพันเมื่อไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน ์โดยไม่

ตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

(ก)  เป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัใหม้ีสาระสาํคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทนุรวมท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยไดร้บั

มติโดยเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. แลว้แต่กรณี หรือ 

(ข)  ผูดู้แลผลประโยชนแ์สดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผูกพนันัน้เหมาะสม มีความจาํเป็นหรือสมควร และไม่

กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสาํคญั 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด ตอ้งกระทาํเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัท

จดัการและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตราบรษิัท (ถา้มี)  

บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีขอ้ผูกพันเปิดเผยไว ้ณ ท่ีทาํการและเว็บไซตข์องบริษัทจดัการเพ่ือใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถ

ตรวจดไูด ้รวมทัง้จดัส่งสรุปการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตุผลและความจาํเป็นใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุพรอ้มกบัการ

ส่งรายงานประจาํปีของกองทนุรวม 

21.  การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1  การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : ไม่ม ี

21.2 รายละเอียดเพ่ิมเติม : ไม่ม ี

22.  การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

22.1.  เงือ่นไขในการเลิกกองทุน :  

บรษิัทจดัการจะดาํเนินการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเมื่อปรากฏกรณีดงัต่อไปนี ้ 

22.1.1 จาํนวนผูถื้อหน่วยลงทนุลดลงเหลือนอ้ยกว่า 35 รายในวนัทาํการใด  

22.1.2 เมื่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้รษิัทจดัการเลิกกองทนุ เน่ืองจากบรษิัทจดัการกระทาํการหรือ

งดเวน้กระทาํการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทนุ หรือไม่ปฏิบตัิตามหนา้ท่ีของตน  

22.1.3 เมื่อไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่าย

ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ  

22.1.4 สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมตัิใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทนุรวม ในกรณีท่ีมีเหตอุนั

ควรสงสยัว่าอาจมีการจัดตัง้ จัดการ หรือใชก้องทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทั่วไปเพ่ือการแสวงหาประโยชนจ์าก

การลงทนุของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบรหิารจดัการทรพัยสิ์น

หรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสาํนกังานไดด้าํเนินการแจง้ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมหรือ

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งทาํการชีแ้จง แสดงเหตผุล ขอ้เท็จจรงิ และหลกัฐาน ซึ่งในกรณีท่ีไม่มีการชีแ้จง หรือชีแ้จง

แลว้แต่ไม่อาจพิสจูนห์รือทาํใหเ้ชื่อไดว้่าการจดัตัง้กองทุนรวมเป็นการจดัตัง้กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทั่วไป

อย่างแทจ้ริง และสาํนักงานสั่งใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมทาํการแกไ้ข หรือดาํเนินการใดๆ และบรษิัท

จดัการกองทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการตามท่ีสาํนักงานสั่งได ้หรือดาํเนินการแลว้แต่ไม่สามารถทาํให้

กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไปอย่างแทจ้รงิ  
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22.1.5 บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทนุ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุทุกรายแลว้ 

หากเป็นกรณีท่ี  

(1) ผูจ้ัดการกองทุนพิจารณาแลว้เห็นว่าสถานการณก์ารลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ตลาดมี

ความผนัผวนอย่างรุนแรง เป็นตน้  

(2) กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกับวงเงินรบัอนุญาตใหน้าํเงินไปลงทุนใน

ต่างประเทศ ทาํใหก้องทนุไม่สามารถนาํเงินไปลงทนุในต่างประเทศตามวตัถปุระสงคโ์ครงการ  

            (3) กรณีท่ีไม่สามารถลงทุนในกองทุนหลักได้หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม

ต่างประเทศ ใด ๆ ท่ีมีนโยบายการลงทนุสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคห์รือนโยบายการลงทนุใกลเ้คียงกนั

กบัของโครงการไดอ้ย่างเหมาะสม 

            (4) กรณีท่ีกองทุนรวมมีจาํนวนเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้ 

กองทนุเพ่ือส่งเงินไปลงทนุในต่างประเทศไดอ้ย่างเหมาะสม  

 (5) กรณีมีเหตใุหเ้ชื่อไดว้่าเพ่ือเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม 

22.2  การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม  

เวน้แต่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะพิจารณาผ่อนผนั ประกาศ กาํหนด หรือ

สั่งการเป็นประการอ่ืน บรษิัทจดัการจะดาํเนินการเพ่ือเลิกกองทนุดงัต่อไปนี ้ 

22.2.1 กรณีท่ีบรษิัทจดัการทราบกาํหนดการเลิกกองทนุล่วงหนา้  

           กรณีท่ีทราบกาํหนดการเลิกกองทนุล่วงหนา้ บรษิัทจดัการจะดาํเนินการดงันี ้ 

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

รวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 วนัทาํการ  

           (2) ดาํเนินการดว้ยวิธีการใดๆ เพ่ือใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทั่วไปทราบเร่ืองดังกล่าวก่อนวันเลิก

กองทุนรวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 วนัทาํการ เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจัดการหรือ

ทางหนงัสือพิมพ ์หรือโดยจดัใหม้ีขอ้มลูเร่ืองดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง

ของบรษิัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เป็นตน้  

            (3) จาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยู่ของกองทุนเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงิน

ฝากประเภทออมทรพัย ์และตั๋วสญัญาใชเ้งินท่ีมีกาํหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเมื่อทวงถาม ใหเ้สร็จสิน้

ก่อนวนัเลิกกองทนุรวม  

22.2.2 กรณีท่ีบรษิัทจดัการไม่ทราบกาํหนดการเลิกกองทนุล่วงหนา้  

           กรณีท่ีไม่ทราบกาํหนดการเลิกกองทนุล่วงหนา้ บรษิัทจดัการจะดาํเนินการดงันี ้ 

(1)  ยตุิการรบัคาํสั่งซือ้และคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณต์ามขอ้ 22.1  

(2)  แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน 

รวมทั้งแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ดู้แลผลประโยชนแ์ละสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทัง้นี ้

ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณต์ามขอ้ 22.1  

(3)  จาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยู่ของกองทุนรวมดงักล่าวภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุการณ์

ตามขอ้ 22.1 เพ่ือรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทาํไดเ้พ่ือชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทนุโดยอตัโนมตั ิ
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(4)  ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัส่วนจาํนวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุภายใน 

10 วันทาํการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ตามขอ้ 22.1 และเมื่อไดด้าํเนินการชาํระค่าขายคืนหน่วย

ลงทนุแลว้ใหถื้อว่าเป็นการเลิกกองทนุรวมนัน้  

23. การชาํระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน : 

บริษัทจดัการจะจัดใหม้ีการชาํระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผูช้าํระบญัชีท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ

เพ่ือดาํเนินการรวบรวมทรพัยสิ์น จาํหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม ชาํระหนีสิ้น และค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกองทุนรวม 

รวมทั้งกระทาํการอ่ืนใดตามท่ีจาํเป็นเพ่ือชาํระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

สาํหรบัค่าใชจ้่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาํระบญัชีของกองทนุจะหกัจ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทุนและผูช้าํระบญัชี

จะดาํเนินการเฉล่ียคืนเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิคงเหลือตามสดัส่วนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วย

ลงทนุถืออยู่ตามหลกัฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงการ เมื่อไดช้าํระบญัชีเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ผู้

ชาํระบญัชีจะทาํการจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลงัการจดทะเบียนเลิกกองทุน

แล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชาํระบัญชีจะจัดการโอนทรัพยสิ์นดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการจะอา้งอิงท่ีอยู่ของ

บรษิัทจดัการเป็นภมูิลาํเนาเพ่ือการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายขอ้ผูกพันระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัท

จดัการกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุรวม 
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	18.2.  วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : 31 มีนาคม 2559
	18.3.  รายละเอียดเพิ่มเติม :
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