หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
Manulife Strength – India Equity FIF
(MS-INDIA)

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีท่ี 7 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
ระดับความเสี่ยงของกองทุน : ระดับ 6 เสี่ยงสูง
 เนื่องจากกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยง
ของกลุ่มประเทศที่กองทุนไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือข้อจํากัดอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทุนซึ่งอาจส่งผล
ต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้
 โดยปกติ ก องทุ น Manulife Global Fund - India Equity Fund (กองทุ น หลั ก ) และกองทุ น เปิ ด แมนู ไ ลฟ์ สเตร็ ง ค์ อิ น เดี ย อิ ค วิ ตี ้
เอฟไอเอฟ (กองทุนไทย) จะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) จึงอาจมีความเสี่ยง
สูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนไทยนําเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของกองทุนหลัก และ
กองทุนหลักนําเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นสกุลเงินรูปีอินเดีย และ/หรือสกุลเงินอืน่ ๆ ที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งอาจทําให้
ผูล้ งทุนได้รบั เงินต้นคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ทัง้ นี ้ ในอนาคตกองทุนไทยหรือกองทุนหลัก อาจใช้
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีตน้ ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดย
ทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้ ได้
 กองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund (กองทุนหลัก) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยพิจารณา
จากสภาวะตลาดและสภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนัน้ รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มราคาหลักทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบีย้
อัต ราแลกเปลี่ ยน เป็ น ต้น ทั้ง นี ้ การลงทุน ในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้า (Derivatives) อาจหมายถึง การลงทุน ในใบสําคัญแสดงสิทธิ
(Warrant) และ/หรือ การทําสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาออปชั่น และ/หรือสัญญาฟอร์เวิรด์ เป็ นต้น โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
กองทุนเป็ นสําคัญ โดยเฉพาะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุน เช่น ในบางขณะผูจ้ ดั การกองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) และปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ของพอร์ตฟอลิโอ ซึ่งทําให้ความเสี่ยงของกองทุนหลัก
ลดลง แม้ว่าโดยทั่วไปการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) มักจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทุน อย่างไรก็ตาม อาจมีความ
เสี่ยงในด้านอื่นเกิดขึน้ ด้วยเช่นกัน เช่น ความเสี่ยงด้านความผันผวนของตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์
(Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านการผิดนัดชําระหนี ้ (Credit Risk) เป็ นต้น ดังนัน้ กองทุนนีจ้ ึงอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนโดยทั่วไป
ซึ่งเหมาะสําหรับผูล้ งทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สงู กว่าผูล้ งทุนทั่วไป
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ เป็ นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า
และชนิดจ่ายเงินปั นผล ทั้งนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนนีไ้ ด้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
กําหนด
 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทาํ ให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน
ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
 มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลู ค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนแต่ละชนิด
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้
เอฟไอเอฟ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึน้ จากการลงทุนดังกล่าวได้
 ในกรณีท่มี ีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผูล้ งทุนอาจได้รบั ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
 ในกรณีท่กี องทุนนีไ้ ม่สามารถดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ ผูล้ งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคาํ สั่งไว้
 ผูล้ งทุนสามารถลงทุนในกองทุนนีใ้ นรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้ โดยผูล้ งทุนควรติดต่อบริษัทประกัน
ชีวิตที่เกี่ยวข้องและศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
 ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้ วนไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิงในอนาคต และผูล้ งทุนควรศึกษา
ข้อมูลและทําความเข้าใจเกี่ยวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรัพย์ท่ีจะลงทุน” “อัตราส่วนการลงทุน” “ความเสี่ยงในการลงทุน
ของกองทุนรวม” และ “คําเตือน/ข้อแนะนํา” ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ และ/หรือในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการโดย
ละเอียด และเมื่อมีขอ้ สงสัยให้สอบถามผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนซือ้ หน่วยลงทุน
 บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผูม้ ีสญ
ั ชาติอเมริกนั หรือ ผูม้ ี
ถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ่ีมี
หนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถ้ ือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้าง
หุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคําสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ
หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรือผูจ้ ดั การ ผูด้ ูแลผลประโยชน์
หรือทรัพย์สินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ตงั้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่าวตามข้อ 1-4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที่มีลกั ษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

2

ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนทีผ่ ู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน
ชื่อโครงการการจัดการ
ชือ่ โครงการการจัดการ (อังกฤษ)
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Manulife Strength – India Equity FIF
กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้แก่
 ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : MS-INDIA-A)
 ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : MS-INDIA-D)
ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนนิติบุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุก
ชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกําหนด บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุ ง
หรือเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดที่ยงั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุน และคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน โดยประกาศ ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ

อายุโครงการ

ไม่กาํ หนด

นโยบายการลงทุน

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ Manulife Global Fund India Equity Fund (กองทุ น หลั ก ) บริ ห ารจั ด การโดย Manulife Investment Management
(Hong Kong) Limited และเป็ นกองทุนที่จดทะเบียนจัดตัง้ และซือ้ ขายในประเทศลักเซมเบิรก์
ซึ่งอยู่ภายใต้ UCITS และการกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ้
ขายหลั ก ทรั พ ย์ ท่ี เป็ นสมาชิ กสามั ญ ของ International Organization of Securities
Commission (IOSCO)
บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class I2 (USD) ของกองทุนหลัก โดยจะนํา
เงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และกองทุนหลักนําเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นสกุลเงินรูปีอินเดีย อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class ประเภทอื่นๆ และ/หรือสกุลเงินอื่นใด หาก
มีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคตตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการดํารง
วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป็ นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชีช้ วนนี ้ ซึ่งไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทาํ ให้ผลตอบแทนและความเสี่ยง
ของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ว ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม
กองทุนหลักมีนโยบายเน้นการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุน หรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
ของบริษัทต่างๆ ครอบคลุมในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมของเศรษฐกิจประเทศอินเดีย ซึ่งเป็ น
หลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินเดีย หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ โดย
ปกติ ก องทุ น หลัก จะไม่ ใ ช้เ ครื่ อ งมื อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้า นอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่ า งประเทศ (FX hedging) จึ ง อาจมี ค วามเสี่ ย งสูง จากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น จากการที่
กองทุนไทยนําเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของกองทุนหลัก
และกองทุนหลักนําเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นสกุลเงินรูปีของประเทศ
อินเดีย และ/หรือสกุลเงินอื่นๆ ที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งอาจทําให้ผูล้ งทุนได้รบั เงินต้นคืนตํ่า
กว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ทั้งนี ้ ในอนาคตกองทุนหลัก
อาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจ
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มีตน้ ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้ ได้
นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะได้ โดย
ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เช่น การลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant)
และ/หรือการทําสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาออปชั่น และ/หรือสัญญาฟอร์เวิรด์ เป็ นต้น
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุน
นอกจากการลงทุนในต่างประเทศข้างต้นแล้ว ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือ
มี ไ ว้ ซ่ึ ง หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์สิ น อื่ น หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อื่ น ตามที่ ส ํา นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทัง้ ในและต่างประเทศ
นอกจากนี ้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารหนีท้ ่ีมีอนั ดับความน่าเชื่อถือ
ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) และตราสารหนีท้ ่ีไม่ได้รบั การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซ่งึ ตราสารหนีท้ ่ีมีอนั ดับความ
น่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหนีน้ ั้น
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่ อถื อที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่ กองทุน
ลงทุนเท่านัน้
โดยปกติกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ จะไม่ทาํ การป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) แต่ในอนาคตกองทุนอาจจะทําสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงก็ได้โดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งบริษัท
จัดการจะปฏิบัติให้เป็ นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดย
ปิ ดประกาศไว้ท่ีสาํ นักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
หรือแจ้งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ผลตอบแทนทีผ่ ู้ลงทุนจะได้จาก
เงินลงทุน

ชนิดสะสมมูลค่า (MS-INDIA-A) :
ผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ มากกว่าราคาที่
ผูล้ งทุนซือ้ หน่วยลงทุน และผูล้ งทุนขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผูล้ งทุนจะได้รบั “กําไรจากเงิน
ลงทุนในหน่วยลงทุน (capital gain)”
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (MS-INDIA-D) :
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผล (Dividend) ไม่เกินปี ละ 12 ครัง้
(2) การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมจะจ่ายจากกําไรสะสม และ/หรือ กําไรสุทธิเมื่อกองทุน
รวมมีกาํ ไรสะสม และ/หรือมีกาํ ไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะจ่ายเงินปั นผล ทัง้ นี ้ การ
จ่ ายเงิ นปั นผลดังกล่ าวจะต้องไม่ ท าํ ให้กองทุนรวมมี ผลขาดทุนสะสมเพิ่ มขึ น้ ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจ่ายเงินปั นผลนัน้
นอกจากนี ้ ผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ มากกว่า
ราคาที่ผลู้ งทุนซือ้ หน่วยลงทุน และผูล้ งทุนขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผูล้ งทุนจะได้รบั “กําไรจาก
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (capital gain)”

วันทีไ่ ด้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้งและจัดการ 18 มีนาคม 2558
กองทุนรวม
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุนรวม
9 เมษายน 2558
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับลักษณะทีส่ าํ คัญของกองทุน
1.

กองทุนมีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือ มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?


กองทุนเป็ นกองทุนเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้แก่
- ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : MS-INDIA-A) : สําหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่คาดหวังผลตอบแทนเป็ น
รายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
- ชนิ ด จ่ า ยเงิน ปั น ผล (ชื่ อ ย่ อ : MS-INDIA-D) : สําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/สถาบัน ที่
ต้องการรับรายได้สมํ่าเสมอจากเงินปั นผล

2.

กองทุนรวมนีม้ ีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่าใด?


1,600 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวน
เงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการขอวงเงินลงทุนจัดสรรเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจตามกฎหมายในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการ
นอกจากนี ้ ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมแล้ว กองทุนสามารถเพิ่มจํานวนเงิ นทุ น ของ
โครงการที่ จ ดทะเบี ย นไว้กั บ สํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยจะเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ท่ี ส ํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.

กองทุ น รวมนี้เ หมาะสมที่จ ะเป็ นทางเลื อ กสํา หรั บ เงิน ลงทุ น ลั ก ษณะใด? และควรลงทุ น ในกองทุ น นี้ เป็ น
ระยะเวลาเท่าใด ?


4.

ปั จจัยใดทีม่ ีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน?


5.

1)
2)
3)
4)

ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก “Manulife Global Fund - India Equity Fund”
ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ที่กองทุนหลักลงทุน
ปั จจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือการเปลีย่ นแปลงด้านนโยบายหรือกฎหมายในประเทศอินเดีย
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่
อย่างไร?


6.

กองทุนรวมนีจ้ ดั ตัง้ ขึน้ เพื่อให้เป็ นช่องทางในการกระจายการลงทุนของผูล้ งทุนไปยังต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยง
จากการกระจุกตัวของการลงทุนในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว และเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจาก
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ประเทศอินเดีย จึงเหมาะสมกับเงินลงทุนของผูล้ งทุนในส่วนที่สามารถรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทตราสารแห่งทุนในต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรับ
ความผันผวนได้

ไม่มีผปู้ ระกันเงินลงทุนและไม่ใช่กองทุนรวมคุม้ ครองเงินต้น

กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ?


วันที่สิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชี : ทุกวันที่ 31 เดือนมีนาคม

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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7.

การลงทุนในกองทุนรวมนีค้ วรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ัด (Benchmark) ใด?


เกณฑ์ท่ีใช้ในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน ได้แก่ ดัชนี MSCI India 10/40 Index อันเป็ นตัวชีว้ ดั ที่
กองทุ น หลั ก ใช้ ใ นการวั ด ผลการดํา เนิ น งานในปั จจุ บั น ซึ่ ง เป็ นดั ช นี ท่ี จั ด ทํา โดย Morgan Stanley Capital
International Inc. โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเทียบเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คาํ นวณ
ผลตอบแทน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่ง
อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กาํ หนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผ่านการ
ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือเปลี่ยนแปลงตามกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัดในการใช้
เปรียบเทียบในกรณี ท่ีผูอ้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ัดไม่ได้จัดทําหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

8.

ท่านสามารถซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ด้หรือไม่?


9.

ได้ ทั้งนี ้ การซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีขอ้ กําหนดและวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ ขาย
กองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของ
กรมธรรม์ได้ท่ีบริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็ นตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต

การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) คืออะไร?


การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน คือ การที่ผลู้ งทุนขอทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต
และบริษัทประกันชีวิตจะนําเงินค่าเบีย้ ประกันชีวิตส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผูล้ งทุนเลือก
จากรายชื่อกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบีย้ ประกันชีวิตที่จะนําไปลงทุนใน
กองทุนรวมจะเป็ นเท่าใดขึน้ อยู่กบั หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในกรมธรรม์ ทัง้ นี ้ เงินค่าเบีย้ ประกันชีวติ ที่นาํ ไป
ลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ย นแปลงเพิ่มขึ น้ หรือ ลดลงได้ต ลอดเวลาตามผลการดําเนินงานของกองทุน รวมที่
ผูล้ งทุนเลือกไว้ อนึ่ง ผลการดําเนินการจากการซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการ
ซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับข้อกําหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่วยลงทุน
1.

กองทุนรวมนีม้ ีวิธีการขาย และรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ?
 การสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
(1) วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
สําหรับผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ยงั ไม่มีบญ
ั ชีกองทุน
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการเปิ ดบัญชีกองทุน พร้อมกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในครัง้ แรกกับบริษัทจัดการ
ก่ อ น โดยผู้ ส่ ั ง ซื ้อ จะต้อ งกรอกรายละเอี ย ดต่ า งๆ และลงลายมื อ ชื่ อ ใน “แบบคํา ขอเปิ ดบั ญ ชี ก องทุ น ”
“แบบสอบถามข้อมูลพิสูจน์ทราบผูล้ งทุนและแบบการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของ
ผูซ้ ือ้ หน่วยลงทุน” “คําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน” และใบคําขอใช้บริการอื่นๆ ของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารอื่นใด
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการขอเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนดให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
สําหรับผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนแล้ว
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดใน “คําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน” และเอกสารการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดการกําหนด (ถ้ามี) พร้อมทั้งระบุชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และหน่วยลงทุนชนิด
จ่ายเงินปั นผล ให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ จํานวน โดยเป็ นจํานวนเงินไม่
น้อยกว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ที่กาํ หนดไว้ตามชนิดหน่วยลงทุน และนําส่งเอกสารหลักฐานได้ท่ีบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือทางโทรสาร หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ประกาศกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
(2) มูลค่าขั้นตํ่าในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
สําหรับการลงทุนครั้งแรก
(เท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
10,000 บาท

สําหรับการลงทุนครั้งถัดไป
(เท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
ไม่กาํ หนด

ทั้งนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลดมูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซือ้ ครัง้
ถัดไป มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืนและจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีขน้ั ตํ่าได้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการและถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทําการไว้ ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการ
หรือสถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(3) ช่องทางในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ผู้ส่ ังซือ้ หน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) หรือสั่งซือ้ ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และขัน้ ตอนวิธีการขอใช้บริการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกําหนด หรือผ่านช่องทางอื่นใด
ที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
บริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะเปิ ดรับคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทุกวันทําการซือ้
ขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาทําการถึงเวลา 15.30 น.
วันทําการซือ้ ขาย หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทําการของกองทุนหลัก รวมถึงประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการซือ้ ขายหรือชําระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
สงวนสิทธิ ท่ีจะกําหนดวันที่มิใช่วันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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ประกาศ ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ
(4) วิธีการชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
ผูส้ ่งั ซือ้ สามารถชําระค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ยอมรับ หรือขึน้ อยู่กับผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยเช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าวต้องลง
วันที่ส่งั ซือ้ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม โดยเข้าบัญชีดงั ต่อไปนี ้
“บัญชีซอื้ หน่วยลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์ ”
ชือ่ ธนาคาร
1. บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
2. บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
3. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
4. บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
5. บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
6. บมจ.ธนาคารกรุงไทย
7. บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน
8. บมจ.ธนาคารทิสโก้

ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน

สาขา
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สํานักงานใหญ่
ถนนศรีอยุธยา
อโศก
สํานักงานใหญ่

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

ประเภทบัญชี

สาขา

เลขทีบ่ ัญชี

กระแสรายวัน

กรุงเทพมหานคร

0-800516-331

หรือ “SUB AFTER IPO FOR MAMT”
ชื่อธนาคาร
ธนาคารซิตีแ้ บงก์

หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดให้เป็ นบัญชีท่ีรบั ชําระค่าซือ้ หน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี ้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีท่ีรบั ชําระค่าซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือ
ว่าปฏิบตั ิผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และจะแสดงข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
การชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้รบั อนุมตั ิจากธนาคารให้ใช้บริการคําสั่งหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สามารถชําระเงินค่าซือ้
หน่วยลงทุนโดยวิธีส่งั หักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารที่ให้บริการได้แก่
• ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
• ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
• ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
• ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
• ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
และ/หรือธนาคารอื่นตามที่บริษัทจัดการกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่เี ว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(www.manulife-asset.co.th)
 การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาทําการถึงเวลา
15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดในคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมระบุเป็ นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนที่
ประสงค์จะขายคืนอย่างใดอย่างหนึ่งให้ชดั เจน โดยจะต้องไม่ต่าํ กว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
พร้อมลงลายมือชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนส่งมายังบริษทั จัดการ ด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย ์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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บริษัทได้มีการพัฒนาขึน้ มาเพื่อรองรับการให้บริการแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5
วันทําการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่คาํ นวณมูลค่าหน่วยลงทุน
วันทําการซือ้ ขาย หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทําการของกองทุนหลัก รวมถึงประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการซือ้ ขายหรือชําระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ และสงวน
สิทธิท่จี ะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ที่ทาํ
การของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2. กรณีใดทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?


บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผูม้ ี
สัญชาติอเมริกันหรือ ผูม้ ีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถ้ ือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคําสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการหรือชําระ/
รับชําระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผูจ้ ัดการ ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ตงั้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กอง
ทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้อ 1-4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมสําหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น

3.

กองทุนรวมนีม้ ีข้อกําหนดเกีย่ วกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนตามคําสั่งทีร่ ับไว้แล้ว และการหยุดรับคําสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร?


การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1.

บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีท่ีเข้าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุท่ีทาํ ให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ
ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

2. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษทั จัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ที่ถกู ต้อง
ทัง้ นี ้ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตาม 1 หรือ 2 บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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(1) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วนั ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้
เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทัง้ จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน
และหลัก ฐานการได้รับ ความเห็ นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ 1 หรื อ การรับ รองข้อ มูล ของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์ดาํ เนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่งคําสั่งขายคืนก่อนหลัง


การไม่ขายหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้
ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1.1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซือ้ ขายได้ตามปกติ
(1.2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดังต่อไปนี ้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาํ เป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รบั ไว้แล้ว หรือ
จะหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ได้ไม่เกินหนึ่ง
วันทําการ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1.3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนีเ้ กิดขึน้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซือ้ ขายได้ตามปกติ ทัง้ นี ้ เฉพาะ
ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ท่ซี อื ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละ
สิบ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทาํ ให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถ
โอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุท่ีทาํ ให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูด้ ูแลผลประโยชน์
เห็นชอบด้วยแล้ว
(1.4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการ
หยุดรับคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง
ดังต่อไปนี ้
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(ก) บริษัทจัดการมีเหตุควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี ้
(1) การกระทํา ที่ เป็ น ความผิ ด มูล ฐานหรื อความผิ ดฐานฟอกเงิ นตามกฎหมายเกี่ ย วกับการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผกู้ อ่ การร้าย หรือ
(3) การกระทําที่เ ป็ น การปฏิ บัติตามคําสั่งเกี่ ยวกับ การยึดหรือ อายัดทรัพ ย์สิ นโดยบุคคลผู้มี
อํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ได้ในสาระสําคัญ
(1.5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
ของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และ
การค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
เมื่อปรากฏเหตุตามข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาํ สั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
ไม่ขาย หรือไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 1 (1.1) (1.2)
(1.3) หรือ (1.5) ข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั่งซือ้ หรือคําสั่ง
ขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของ
กองทุนเปิ ดนัน้ ให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่ได้รบั ไว้แล้ว หรือ
หยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1 (1.1) (1.2) (1.3) และ (1.5)
ข้างต้น เกินหนึ่งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน
หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิ ด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาํ สั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง
การเปิ ดขาย หรือรับซือ้ คืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่น
และผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิ ดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน
2.

บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว ในช่วง
ระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่าง
จากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง โดยแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาํ สั่งซือ้ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่น และผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคํา
สั่งซือ้ หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
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3.

ในกรณี ท่ีวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สาํ นักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็ น
วันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็ นกรณี พิเศษ ให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน และคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับ
คําสั่งในกรณีดงั กล่าวไม่นอ้ ยกว่าห้าวันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิ ดประกาศไว้ในที่
เปิ ดเผย ณ ที่ทาํ การทุกแห่งของบริษัทจัดการ รวมทัง้ จัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็ นสถานที่ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ก็ได้


การหยุดการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการสามารถหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่ง
ขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สาํ นักงานประกาศ ซึ่งไม่
เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคํา
สั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

4.

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร?


ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการและ
สามารถสับเปลี่ยนระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ทุกวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน โดย
สามารถติดต่อได้ท่บี ริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดที่
บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
ทั้งนี ้ จํานวนเงินที่ได้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการจะโอนเข้าบัญชีกองทุนปลายทางภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้
คํานวณราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป็ นมูลค่าที่ได้รบั การรับรอง
โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
วันทําการซือ้ ขาย หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทําการของกองทุนหลัก รวมถึงประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการซือ้ ขายหรือชําระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และสงวน
สิทธิท่ีจะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ที่
ทําการของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.

กองทุนรวมนีก้ าํ หนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดการโอนไว้อย่างไร?


ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องทําตามขัน้ ตอนการโอนหน่วยลงทุนและชําระค่าธรรมเนียมการ
โอนตามที่บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด



บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
สําหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(1) พลเมืองหรือผูม้ ีสัญชาติอเมริกันหรือ ผูม้ ีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือผูถ้ ือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
(2) นิติบคุ คล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
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(3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
(4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรื อส่งคําสั่งเกี่ ยวกับ หน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงิ น
เกี่ ย วกั บ หน่ ว ยลงทุน ดัง กล่ า วในประเทศสหรัฐ อเมริ ก า รวมถึ ง ผู้ล งทุ น ที่ ใ ช้ตัว แทนหรื อ ผู้จัด การ ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ตงั้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว
(5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้อ (1)-(4)
6.

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด?


บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ: www.manulife-asset.co.th
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นใดที่เหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
1.

กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?


2.

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจํากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงือ่ นไขอย่างไร?


3.

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายหลังจากสิน้ สุด
ระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก และทุกครัง้ ที่มีการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เมื่อรายการขายและรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนสมบูรณ์ เพื่อเป็ นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณียห์ รือให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นผูม้ อบให้ ภายใน 15 วันนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก และภายใน 5 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ : ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือ
หน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิท่แี ตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติท่ซี ือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่างเดียวอย่างไร?


ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนปกติท่ี
ซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่างเดียว ทั้งนี ้ ขึน้ อยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกําหนด
ดังนี ้
1. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด
ทัง้ สิน้
2. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินาํ หน่วยลงทุนไปจํานําเป็ นหลักประกัน
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3.

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ น
ผูด้ าํ เนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิต
จะทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการรวบรวมและนําส่งคําสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของ
บริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้จริงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รบั ข้อมูล
กองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รบั จากบริษัทจัดการโดยตรง เป็ นต้น
5. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบีย้ ประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
6. สิทธิในการขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
7. สิทธิในการได้รบั ทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รบั จัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอ
ขายโดยบริษัทประกันชีวิตนัน้
8. สิทธิ ในการรับทราบข้อมูลเกี่ ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลข
ประจําตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
9. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รบั คําแนะนําเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน
นัน้ ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
10. สิทธิในการได้รบั ข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดําเนินการเพื่อการควบ
กองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็ นต้น
11. สิทธิ ในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่
ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รบั จากการซือ้ กรมธรรม์ รวมทั้งการซือ้ หรือขายคืน
หน่วยลงทุน เป็ นต้น
4.

ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม?


5.

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีบริษัทจัดการ
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.manulife-asset.co.th

กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยนของผู้ ลงทุน และนโยบายการระงั บข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร?


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



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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

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

 จํานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
มีจาํ นวน 14 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท
5,471,259,980.94 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
 ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายไมเคิล รีด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
นายจิรศักดิ์ กีรติไพบูลย์
นายพีระสิษฐ์ ไตรรัตน์ผดุงผล
นายชุติพนธ์ อัศวธีระเกียรติ์

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายกฎหมายและกํากับดูแลกิจการ
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายตราสารทุน
เจ้าหน้าที่ ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ
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3. รายชื่อผู้จัดการกองทุน
รายชื่อ

ลําดับ
1

นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์

2

นายอุ่นฮ้ง แซ่ลิม้

3

นายพีระสิษฐ์ ไตรรัตน์ผดุงผล

หน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบ
- ปริญญาโท (M.Phil)
มีประสบการณ์ในธุรกิจการจัดการกองทุนมากว่า บริหารทีมงาน
สาขาเศรษฐศาสตร์
10 ปี โดยลําดับตัง้ แต่ปัจจุบนั ไปถึงอดีต ดังนี ้
สายงานการลงทุน
University of Oxford
1. รองประธานเจ้า หน้าที่ บริ หารและประธาน
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
เจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) University
(ประเทศไทย)
of Melbourne
2. รองประธานเจ้า หน้าที่ บริ หารและประธาน
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
เจ้าหน้าที่ การลงทุ น บลจ. เอ็ มเอฟซี จํากั ด
University of Melbourne
(มหาชน)
3. Country Head ประจําประเทศไทย
บจก. เทมเพิลตัน แอสเซท แมเนจเมนท์
ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทํางาน

มีประสบการณ์ในธุรกิจการจัดการกองทุนมากว่า
10 ปี โดยลําดับตัง้ แต่ปัจจุบนั ไปถึงอดีต ดังนี ้
1. ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)
2. นักจัดการลงทุนอาวุโส กองทุนประกันสังคม
3. Head of Fund Management Unit, CS-Pension
ฝ่ ายบริหารกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ บจก. เอไอเอ
(ประเทศไทย)
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
มีประสบการณ์ในธุรกิจการจัดการกองทุนมากว่า
สาขาการเงิน University of South 5 ปี โดยลําดับตัง้ แต่ปัจจุบนั ไปถึงอดีต ดังนี ้
Florida, USA
1. ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
2. ผู้ช่ วยผู้อ ํานวยการอาวุ โส บลจ. เอ็ มเอฟซี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จํากัด (มหาชน)
3. นักวิเคราะห์อาวุโส บจก. เทมเพิลตัน แอสเซท
แมเนจเมนท์
4. นักวิเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย

บริหารกองทุน
ตราสารหนี ้

บริหารกองทุน
ตราสารทุน

4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
รายชื่อ

โทรศัพท์

 ธนาคาร
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ลูกค้า Precious)
 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

0-2633-6000
0-2111-1111
0-2648-1111
02-633-6000 กด 5
0-2949-1999
0-2659-3456
0-2680-1000
0-2231-3777, 0-2618-1000
0-2638-5500
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รายชื่อ

โทรศัพท์

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)

0-2846-8689
0-2658-9500
0-2658-8888
0-2659-7000
0-2658-6300
0-2305-9000

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)

0-2635-1718
0-2862-9999

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

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

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์เมจิก จํากัด (เฉพาะซือ้ ขายออนไลน์เท่านัน้ )

0-2026-5100
0-2861-5508

หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการภายหลัง
5.

รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน


6.

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

รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (66) 2296-2625, (66) 2296-3582
นอกจากหน้าที่ตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมาย
ในการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย

7.

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวม


นางสาวสมใจ คุณปสุต หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง หรือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (66) 2264-9190 โทรสาร (66) 2264-0789-90

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับช่องทางทีผ่ ู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวม
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนผ่านช่องทางใด?


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

ปั จจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดย
มีสดั ส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ “Manulife Global Fund - India
Equity Fund” (Share Class I2) (“กองทุนหลัก” หรือ “Master Fund”) ซึ่งเป็ นกองทุนที่จดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศลักเซมเบิรก์ โดย
กองทุนหลักมีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุน หรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ครอบคลุมในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
ของเศรษฐกิจประเทศอินเดีย ซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินเดีย หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ทัง้ นี ้ มูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนอาจจะผันผวนได้ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทุนหลักหรือทรัพย์สินที่ลงทุนและภาวะตลาด ณ
ขณะนัน้ และเกิดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการสามารถอธิบายลักษณะความเสี่ยง แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
ของกองทุน โดยสรุปได้ดงั นี ้
1. ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ท่ีกองทุน
หลักเข้าไปลงทุนอาจปรับตัวเพิ่มขึน้ หรือลดลง เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ซึ่งเป็ นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทัง้ ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคา และจะพิจารณาการปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เงินสด และ/หรือตราสารหนี ้ ให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสมซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเดียว (Single Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่กองทุนมีฐานะ
การลงทุน (exposure) อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว ซึ่งอาจทําให้ความผันผวนของ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีเพิ่มมากขึน้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารที่มี
คุณภาพเพื่อให้สินทรัพย์ท่ีลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวอาจไม่
สามารถลดความเสี่ยงได้มากนัก เนื่องจากข้อจํากัดของนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์จะลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ประเทศใดประเทศหนึ่ง
3. ความเสี่ ย งของประเทศที่ล งทุ น (Country and Political Risk) คื อ ความเสี่ ยงในการลงทุน ที่ ขึน้ อยู่กับความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจหรือการเมืองของประเทศที่กองทุนนําเงินไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ
เช่น การเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริหาร การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนได้ตรงตามระยะเวลาที่กาํ หนด
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศที่กองทุนไปลงทุนอย่างสมํ่าเสมอ หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยังสามารถปรับ
สัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็ นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือการเพิ่มขึน้ หรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง
เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ออกเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะทําให้ผลตอบแทนที่ได้รบั จากการ
ลงทุนในต่างประเทศมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
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แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : โดยปกติกองทุนจะไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี บริ ษั ท จัด การอาจพิ จ ารณาใช้เ ครื่ อ งมื อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้า นอัต ราแลกเปลี่ ย นตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ เช่น สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงินมห
ภาคเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
5.

ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน : โดยปกติการทํา
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นการทําธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของค่าเงิน ซึ่ง
กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็ นไปตามที่กองทุน
คาดการณ์ไว้ และนอกจากนีก้ องทุนยังมีความเสี่ยงจากการที่ค่สู ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาที่ได้
ตกลงไว้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการอาจทําสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) โดยบริษัทจัดการจะทําการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจและแนวโน้มอย่างละเอียด
เพื่อให้ได้ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนที่จะทําการป้องกันความเสี่ยงที่อาจมีความใกล้เคียงกับที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตมากที่สดุ
และเพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้ของคู่สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยกองทุนจะเข้า
ทําธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 3 อันดับแรก จากสถาบันจัดอันดับที่ได้รบั การยอมรับ
จากสํานักงาน ก.ล.ต.

6.

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือตราสาร (Liquidity Risk) : เนื่องจากอาจจะมีหลักทรัพย์หรือตรา
สารที่กองทุนหลักลงทุนไว้บางตัวที่มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดสภาพคล่องได้ การขาดสภาพคล่องนัน้ ก็คือ การซือ้ ขายหลักทรัพย์
หรือตราสารนัน้ ๆ มีปริมาณไม่มาก หรือในบางช่วงอาจจะขายหลักทรัพย์หรือตราสารนัน้ ไม่ได้ หรือได้ในราคาที่ไม่เหมาะสม
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการได้มีการคัดเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มีสภาพ
คล่องสูง โดยสามารถทําการซือ้ ขายได้ทุกวันทําการ ซึ่งจะช่วยให้กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการรองรับการขายคืนหน่วย
ลงทุนของผูล้ งทุนภายในประเทศ

7.

ความเสี่ ย งของการนํ า เงิน ออกจากประเทศที่ล งทุ น (Repatriation Risk) คื อ ความเสี่ ยงที่ เกิดจากการเปลี่ ยนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการของทางการในประเทศเมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทําให้
กองทุนไม่สามารถนําเงินกลับเข้าประเทศได้ หรือสาเหตุอื่นใดอันทําให้ไม่สามารถชําระหนีไ้ ด้ตรงตามกําหนด หรืออาจส่งผลให้
ผูล้ งทุนไม่ได้รบั เงินคืนตามระยะเวลา
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : กองทุนจะพิจารณาลงทุนเฉพาะตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) เท่านั้น ทําให้ความเสี่ยงด้านนีอ้ ยู่ในระดับตํ่า รวมทั้งบริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์
ด้านนโยบายทางการเงินและข้อกฎหมายประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสมํ่าเสมอ

8.

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ (Credit Risk) คือ
ความเสี่ยงที่เกิดจากผูอ้ อกหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ประสบปั ญหาทางการเงินจนไม่สามารถชําระเงินต้นและ/
หรือดอกเบีย้ ตามที่ตกลงไว้ หรืออาจจะชําระไม่ได้ครบตามจํานวนที่ได้ตกลงไว้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงความสามารถในการชําระหนีข้ องผูอ้ อกตราสาร
ที่จะลงทุนอย่างละเอียดถี่ถว้ น โดยจะมีการกําหนดอันดับความน่าเชื่อถือขัน้ ตํ่าของตราสารที่สามารถลงทุนได้ตามที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด รวมทั้งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนีอ้ ย่างเคร่งครัด เช่นลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีมีลกั ษณะ
คล้ายเงินฝาก
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน
ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
1. ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จาํ กัดอัตราส่วน

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่าํ กว่า 2 อันดับแรก

ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%

3. หน่วย CIS

ไม่เกิน 10% (กรณีเป็ นหน่วย CIS
ต่างประเทศจะลงทุนโดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่
น้อยกว่า 80% ของ NAV)

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังนี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐั บาลเป็ นประกัน
5. ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาํ หนดวันชําระหนี ้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับ
แต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิ ช ย์ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เครดิ ต ฟองซิ เ อร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาํ หนดวันชําระหนีม้ ากกว่า 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

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

อัตราส่วน (% ของ NAV)

อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
6. ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
6.1.1 เป็ นตราสารหนี ้ ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์
ในประเทศไทย)
6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
6.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลัก ทรัพย์
ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผู้อ อกมีการเปิ ดเผยข้อ มูล เป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาํ หนดวันชําระหนีน้ อ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 397
วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้
มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1-5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่ างประเทศที่มีลัก ษณะทํา นองเดี ย วกับ
บุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1-6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาํ หนดวันชําระหนีม้ ากกว่า 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.2 ธุรกรรมดังนี ้ ที่ค่สู ญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.2.1 ธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
6.2.2 OTC derivatives (Derivatives ซึ่งซือ้ ขายนอกศูนย์ซือ้ ขาย derivatives)
7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํา้ หนักของทรัพย์สินใน benchmark
+ 5%

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสาร หรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) *
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญา ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี ้ แล้วแต่
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%
*หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
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ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

อัตราส่วนทีค่ าํ นวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **
1. เงินฝากหรือ ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติ รวมกัน ไม่ เ กิ น 45% เฉลี่ ย ในรอบปี บัญ ชี
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผู้ เว้น แต่ เ ป็ น กองทุ น รวมที่ มี อ ายุ โ ครงการ
สั่งจ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี ้
น้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ
securities lending หรือ derivatives)
2. ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี ้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนีท้ ี่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนของ “อัตราส่วนการลงทุนที่
คํานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)”
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 25%

3. ธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse repo)

ไม่เกิน 25%

4. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending)

ไม่เกิน 25%

5. หน่วย CIS ในประเทศ
6. total SIP ซึ่งได้แก่
6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนของ “อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit)”
6.2 ตราสารหนี ้ ที่มีอันดับความน่ าเชื่อ ถื อ ที่ ตัวตราสารและ/หรือ ผู้อ อกตราสารตํ่า กว่ า
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (unrated)
7. Derivatives ดังนี ้
hedging limit : การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 20%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

**หมายเหตุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับ product limit
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ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
1. ตราสารหนี ้ ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย หรือตราสารหนีภ้ าครัฐ
ต่างประเทศ)

2. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน (financial liability)* ของผูอ้ อกตรา
สารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้ นี ้
ในกรณีที่ผูอ้ อกตราสารมีหนีส้ ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ.อาจนํามูลค่าหนีส้ ินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนีส้ ินทางการเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทั่วไป
และในกรณีที่ผอู้ อกตราสารไม่มีหนีส้ ินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด** ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้ องผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณี
ที่ผอู้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณี ที่กองทุน ลงทุน ในตราสารตามข้อ นีโ้ ดยเป็ น ตราสารที่อ อกใหม่ แ ละมี
credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณี
ที่ผอู้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) บริษัทหลักทรัพย์
(10) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
(11) สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม (1) – (9)
หมายเหตุ :
* หนีส้ ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็ นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่กาํ หนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับ
ในระดั บ สากล เช่ น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ
United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
** รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อกตราสาร
ไม่ เ กิ น 1 ใน 3 ของจํา นวนหน่ ว ย CIS ทั้ ง หมดของกองทุ น รวมหรื อ กองทุ น CIS
ต่างประเทศที่ออกหน่วยนัน้
อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนีโ้ ดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

ทัง้ นี ้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน (1)
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (ทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
รายการทีเ่ รียกเก็บ (2)

ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อัตราตาม
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
โครงการ
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
%ต่อปี ของ NAV

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดทีป่ ระมาณ
การได้

2.9336

2.7541

2.4291

• ค่าธรรมเนียมการจัดการ

1.8725

1.8678

1.8725

1.8718

• ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์

0.0642*

1.0018

0.8174

0.4931

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

0.1070

0.0640

0.0642

0.0642

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
1.0700

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

-

0.0013

-

0.2985
0.2813

0.2613
0.2317

0.3447
0.1382

0.0016

0.0041
0.0005

0.1821
0.0008

0.0156
0.0094

0.0097
0.0139

• ค่าที่ปรึกษาการลงทุน
• ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผปู้ ระกัน
• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ

ส่งเสริมการขายภาย
- ช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการไม่ได้
• ค่าตรวจสอบบัญชี
• ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ / ประกาศ NAV
• ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ รายงานประจําปี รายงาน 6 เดือน ฯลฯ

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

• ค่าอากรแสตมป์ และค่าไปรษณียากร

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

• ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ตามที่จ่ายจริง

0.0108
0.0048

6.4200

3.2321

3.0167

2.7738

ตามที่จ่ายจริง

-

-

-

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด (3)
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Trading Costs)

* เป็ นอัตราตามโครงการตามที่ กองทุนมี ก ารเปลี่ย นผู้ดูแ ลผลประโยชน์ใหม่ โดยมีผ ลตั้งแต่วันที่ 1 มิ. ย. 64 เป็ นต้นไป ค่าธรรมเนียมผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ที่เรียกเก็บจริงย้อนหลังตัง้ แต่ปี 2561-2563 (ทัง้ สองชนิดหน่วยลงทุน) เป็ นค่าธรรมเนียมก่อนหน้าซึ่งเรียกเก็บอยู่ในระหว่างอัตราไม่
เกิน 0.1070% - 1.0700% ตามมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตัง้ แต่ 30 - 300 ล้านบาท
ทั้งนี ้ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ขา้ งต้นจะไม่รวม ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศทั้งในรูปแบบค่าธรรมเนียมรายปี และ
ค่าธรรมเนียมการปฏิบตั ิงานในธุรกรรมตามคําสั่งของบริษัทจัดการ (Transaction Fees) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการงานผูร้ บั ฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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 ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายการทีเ่ รียกเก็บ

(2)

อัตราตามโครงการ

เรียกเก็บจริง
ปี 2563

เรียกเก็บจริง
ปี 2562

เรียกเก็บจริง
ปี 2561

ไม่เกิน 1.50%
ไม่เกิน 1.50%

ไม่เกิน 1.50%
ไม่เกิน 1.50%

ไม่เกิน 1.50%
ไม่เกิน 1.50%

ไม่เกิน 1.50%
ไม่เกิน 1.50%

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
ไม่เกิน 200 บาท
ต่อรายการ
ตามที่ธนาคารพาณิชย์
เรียกเก็บ

ไม่มี
ไม่เกิน 200 บาท
ต่อรายการ
ตามที่ธนาคาร
พาณิชย์เรียกเก็บ
ตามที่บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียน
เรียกเก็บ

ไม่มี
ไม่เกิน 200 บาท
ต่อรายการ
ตามที่ธนาคาร
พาณิชย์เรียกเก็บ
ตามที่บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียน
เรียกเก็บ

ไม่มี
ไม่เกิน 200 บาท
ต่อรายการ
ตามที่ธนาคาร
พาณิชย์เรียกเก็บ
ตามที่บริษัท
จัดการหรือนาย
ทะเบียนเรียกเก็บ

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

กรณีซอื ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียง
อย่างเดียว(4)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
กรณีซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน (Unit-Link)
 ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
กรณีซอื ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียง
อย่างเดียว
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
กรณีซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน (Unit-Link)
 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน(4)
 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
 ค่ า ธรรมเนี ย มกรณี ที่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ร้อ ง

ขอให้น ายทะเบี ย นดํา เนิ น การใดๆ ให้ก รณี
พิเศษ

ตามที่บริษัทจัดการหรือ
นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ :
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ โดยอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
(2) เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
(3) ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมการขายขาเข้า (ถ้ามี) ของกองทุน
ในกรณีทเี่ ป็ นการสับเปลี่ยนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุน) ภายในกองทุนเดียวกัน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
ของรอบระยะเวลา ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
-ไม่มี หมายเหตุ: กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซือ้ หรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซือ้ หรือไถ่ถอน
หน่วยลงทุนของผูล้ งทุน

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมื เงินและการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ชื่อหลักทรัพย์

จํานวนหน่วย
(พันหน่วย)

มูลค่าตามราคา
ตลาด
(พันบาท)

ร้อยละของ
NAV

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทีจ่ ะซือ้ หน่วยลงทุน
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
Manulife Global fund - India Equity Fund
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) กรุงเทพฯ
สินทรัพย์อื่น และหนีส้ นิ อืน่
สินทรัพย์อื่น
หนีส้ นิ อื่น
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

630.65

630.65

35,992.76

93.58

2,787.15

7.25

71.00
389.62

0.18
1.01

38,461.29

100.00
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ผลการดําเนินงานย้อนหลัง (%)

% ต่อปี ของ NAV

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีว้ ดั ย้อนหลังตามปี ปฏิทนิ
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%
-10.00%
-15.00%

30.93% 30.93%
26.30%

-0.31%
-0.32% -1.55%
-4.13%-4.13%
-5.23%

2558

2559

MS-INDIA-A
MS-INDIA-D
Benchmark

16.95%
12.40% 12.48%

-0.73% -0.77% -1.63%
-7.27%
-9.56% -9.61%

2560

2561

2562

2563

หมายเหตุ: ผลการดําเนินงานย้อนหลังของปี 2558 เริ่มตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนถึงวันทําการสุดท้ายของปี ปฏิทิน
31/03/2564
MS-INDIA-A
MS-INDIA-D
ชื่อกองทุน /
เกณฑ์มาตรฐาน
MS-INDIA-A
Standard Deviation ของกองทุน
MS-INDIA-D
Standard Deviation ของกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน*
Standard Deviation
ของเกณฑ์มาตรฐาน
Maximum Drawdown^

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน (บาท)
27,777,588.57
10,683,701.30

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
14.1626
8.7023

%ตามช่วงเวลา

%ต่อปี

ตั้งแต่
ต้นปี

3
เดือน

6
เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

12.25
19.82
12.22
19.82
9.70

12.25
19.82
12.22
19.82
9.70

26.82
17.37
26.79
17.37
28.32

60.36
20.92
60.44
20.92
70.10

8.15
20.79
8.13
20.79
9.45

9.12
18.02
9.11
18.02
8.87

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ตั้งแต่จดั ตั้ง
กองทุน
(9 เม.ย. 58)
6.01
18.03
6.00
18.03
5.53

21.33

21.33

17.82

22.69

22.79

19.52

N/A

19.35

ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึน้ จริง 5 ปี

MS-INDIA-A

MS-INDIA-D

-29.93%

-30.00%

^ แสดงผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนย้อนหลัง

ที่มา: Morningstar
หมายเหตุ: การนําเสนอผลการดําเนินงานที่เกิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตํ่ากว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็ นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
* MSCI India 10/40 Index จัดทําขึน้ โดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็ นดัชนีท่ีใช้วดั ผลการดําเนินงานในกลุ่มหุน้
ขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดอินเดีย ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็ นสกุลบาท
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ ด้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
โปรดทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีต/ ผลการ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเ่ กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต การลงทุนใน
กองทุนรวมทีล่ งทุนในต่างประเทศมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ซึ่งอาจทําให้เกิดกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นและอาจ
ได้รบั เงินคืนสูงกว่าหรือตํ่ากว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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ประวัติการจ่ายเงินปั นผล (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล MS-INDIA-D)
Q1

Q2

Q3

Q4

ปี

วันทีป่ ิ ดสมุด
ทะเบียน

อัตราเงิน
ปั นผล
บาท/หน่วย

วันทีป่ ิ ดสมุด
ทะเบียน

อัตราเงิน
ปั นผล
บาท/หน่วย

วันทีป่ ิ ดสมุด
ทะเบียน

อัตราเงิน
ปั นผล
บาท/หน่วย

วันทีป่ ิ ดสมุด
ทะเบียน

อัตราเงิน
ปั นผล
บาท/หน่วย

รวม

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

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

4.40
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คําเตือน / ข้อแนะนํา
• กองทุนรวมเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด จึงไม่
มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ ทั้งนี ้ ผลการดําเนินงานของ
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ ไม่ได้ขึน้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษั ท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ท่ีสาํ นักงานกําหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผูท้ ่ีสนใจจะลงทุนที่ตอ้ งการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการ
ในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้ มูลการได้ท่บี ริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วนให้เข้าใจก่อนซือ้ หน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิงในอนาคต หากต้องการ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผูล้ งทุนสามารถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน
• ผูล้ งทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูข้ ายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและ
ดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
• ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
• ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีทาํ การของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ www.manulife-asset.co.th
• หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมนี ้ เป็ นเพียงการสรุปใจความสําคัญของหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการเพื่อความกระชับและ
เข้าใจง่ายเท่านัน้ ผูล้ งทุนจึงควรศึกษาหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมนีป้ ระกอบกับหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการด้วย ทัง้ นี ้
ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่ได้รบั การอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เท่านัน้
• บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
เพิ่มเติมจากผูส้ นใจสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูล้ งทุนตามคําจํากัดความของ
กฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอาํ นาจกําหนด ทั้งก่อนและ/หรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนีเ้ พื่อให้เป็ นไปตาม
กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิ
หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจ ทั้งนี ้ บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนมี
หน้าที่ตอ้ งทําความรูจ้ กั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสจู น์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดย
ผูส้ นใจสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู จ้ ักตัวตนของลูกค้า
(KYC) และการพิสจู น์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตาม
แนวทางปฏิบตั ิของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
จําเป็ นต้องดําเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทําธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวน
ข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นระยะ ๆ รวมทัง้ การดําเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจกําหนดแนวทาง
• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
หนังสือชีช้ วนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2564
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ภาคผนวก
กองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund มีลกั ษณะสําคัญดังต่อไปนี้
ชื่อกองทุน

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

จดทะเบียนจัดตั้งที่

ประเทศลักเซมเบิรก์

วันทีจ่ ัดตั้งกองทุน

15 มกราคม 2558 (Share Class I2)

ประเภทกองทุน

ตราสารทุน

วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละนโยบายการ กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาวสําหรับผูท้ ่ีสามารถลงทุนใน
ลงทุน
ระยะยาวและยอมรับความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนได้อย่างมีนยั สําคัญ
พอร์ตการลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการลงทุน (อย่างน้อยร้อยละ 70 ของ
มูล ค่ า ทรัพ ย์สิ น สุท ธิ ) ในตราสารทุน และหลัก ทรัพ ย์ท่ีอ้างอิง กับ ตราสารทุน ของบริษัทซึ่ง
ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ต่างๆ ของเศรษฐกิจในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็ นตราสาร
ทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในอินเดียหรือตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ โดยตราสารทุน
และหลักทรัพย์ท่ีอา้ งอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุน้ สามัญ หุน้ บุริมสิทธิและใบสําคัญแสดง
สิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง สําหรับทรัพย์สินส่วนที่เหลือของกองทุนอาจ
รวมถึงพันธบัตรและเงินฝาก ทั้งนี ้ การลงทุนในตลาดอินเดียอาจทําผ่าน Foreign Portfolio
Investor หรือ “FPI” ซึ่งจดทะเบียนกับหน่วยงานกํากับดูแลของประเทศอิ นเดีย โดย FPI
ดังกล่าวนีส้ ามารถเป็ นได้ทงั้ Manulife Global Fund หรือผูจ้ ดั การการลงทุน
กองทุนจะลงทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายและ
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ ยวข้อง ทั้งนี ้ อาจจะลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือกลุ่มอุตสาหกรรม
(sector) ใดกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งและในหลักทรัพย์ของผูอ้ อกที่มีขนาดมูลค่าตามราคาตลาด
เท่าใดก็ได้โดยไม่จาํ กัดสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดังนัน้ กองทุนอาจลงทุนมากกว่าร้อยละ
30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กโดยอาจจะ
ลงทุนในสกุลเงินใดก็ได้ อย่างไรก็ตามจะลงทุนในสกุลเงินรูปีเป็ นหลัก
ทัง้ นี ้ กองทุนจะไม่ลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ท่ีออกหรือ
รับประกันโดยภาครัฐใดภาครัฐหนึ่ง (รวมถึงรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐบาล
ท้องถิ่น) ซึ่งมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (เช่น ตํ่ากว่าอันดับ
Baa3 ของ Moody’s หรือ BBB- ของ S&P หรือ Fitch)
ปั จจัยความเสี่ยงหลัก

(1) ค ว า ม เ สี่ ยง ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ม ห ภ า ค ( Macroeconomic Risk Factors) : การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงหรือการเพิ่มขึน้ ของอัตราดอกเบีย้ อาจส่งผล
กระทบต่อราคาหุน้ ในพืน้ ที่ทางภูมิศาสตร์ท่ีเฉพาะเจาะจงหรือตลาดซึ่งกองทุนหลักอาจ
เข้าลงทุน
(2) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ัวโลก (Global Commodity Prices) : พืน้ ที่ทางภูมิศาสตร์ท่ี
เฉพาะเจาะจงหรือตลาดซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุน อาจเป็ นผูน้ าํ เข้าสินค้าโภคภัณฑ์ราย
ใหญ่ แ ละการเพิ่ ม ขึน้ ของราคาสิ น ค้า ดังกล่ าวอาจส่ งผลต่ อ กํา ไร (margins) สํา หรับ
บริษัทที่อยู่ในพืน้ ที่นนั้
(3) ความเสี่ยงด้านราคานํ้ามัน (Oil Price Risks) : พืน้ ที่ทางภูมิศาสตร์ท่ีเฉพาะเจาะจง
หรือตลาดซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุนอาจเกิดการขาดแคลนด้านพลังงานอย่างหนัก และ
ราคานํา้ มันอาจปรับตัวสูงขึน้ อย่างฉับพลันและต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อการค้าและสถานะในการแข่งขัน
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(4) ความเสี่ ย งด้ า นนโยบายรั ฐ บาล (Government Policy Risks) : ในบางรัฐ บาล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุนอาจรับเอานโยบายทางเศรษฐกิจ
แบบเสรีและแบบผ่อนคลายมาใช้ ซึ่งในทางกลับกัน การปล่อยเสรีนีอ้ าจส่งผลให้ความ
เสี่ยงในภูมิภาคเพิ่มขึน้ ได้
(5) ความเสี่ ย งด้ า นการควบคุ ม ราคา (Risk of Price Controls) : ในบางรั ฐ บาล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุนมีการควบคุมราคาสินทรัพย์
บางอย่างและอาจทําหน้าที่ควบคุมราคาสินค้าหรือบริการโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าใน
อนาคต ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อกําไรส่วนต่างของบริษัทผูร้ บั การลงทุนได้
(6) ความเสี่ยงด้านการควบคุมตลาดหุ้น (Risk of Stock Market Controls) : กฎเกณฑ์
ของตลาดหุน้ ที่กาํ ลังค่อยๆ พัฒนาในบางตลาดหรือเขตเศรษฐกิจนัน้ มีความเสี่ยงว่า
กฎระเบียบดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึน้ จนส่งผลกระทบต่อราคาซือ้ ขายหรือเสรีภาพในการ
ซื ้อ ขายหุ้ น ซึ่ ง จํา กั ด ความสามารถในการเข้ า ทํา ราคาของเงิ น ลงทุ น ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพต่อกองทุนหลัก
(7) ความเสี่ ย งจากตลาดเกิ ด ใหม่ (Emerging Market Risks) : นอกเหนือจากความ
เกี่ยวพันในบางตลาดหรือเขตเศรษฐกิจที่เพิ่มขึน้ ในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง
เป็ นวงกว้างซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุนอยู่ ในบางตลาดหรือบางเขตเศรษฐกิจอาจถูกมอง
โดยทั่วไปว่าเป็ นตลาดเกิดใหม่ ทัง้ นี ้ ในบางระดับ ความไม่มีเสถียรภาพในตลาดการเงิน
โลกอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดเกิดใหม่และส่งผลต่อภูมิภาคซึ่งถือเป็ น
ตลาดเกิดใหม่ดว้ ยเช่นกัน
(8) ความเสี่ ย งด้ า นภู มิ ศ าสตร์การเมื อ ง (Geopolitical Risks) : นอกเหนือจากความ
เกี่ยวพันในบางตลาดหรือเขตเศรษฐกิจที่เพิ่มขึน้ ในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง
เป็ นวงกว้างซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุนอยู่ ในบางภูมิภาคในอดีตเคยถูกพิจารณาว่าเป็ น
ส่วนที่ไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโลก จึงอาจเกิดความขัดแย้งระดับภูมิภาคได้ในบาง
โอกาส เช่นเดียวกับผลกระทบจากภัยคุกคามของผูก้ ่อการร้ายทั่วโลก ซึ่งเป็ นความเสี่ยง
ที่ไม่น่าจะเกิดขึน้ แต่ความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์การเมืองสามารถส่งผลกระทบต่อ
ราคาหุน้ ของตลาดในภูมิภาคได้
(9) ความเสี่ยงจากการปรั บลดความน่ าเชื่อถือ (Credit Downgrades) : การปรับลด
อันดับความน่าเชื่อถือใดๆ ของบางตลาดในภูมิภาคอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยง
เพิ่มขึน้ ต่อหุน้ ส่วนการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืน้ ที่ทางภูมิศาสตร์หรือตลาดซึ่งกองทุน
หลักอาจลงทุนอยู่
(10) ความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risks) :
ในพืน้ ที่ทางภูมิศาสตร์ท่ีเฉพาะเจาะจงหรือตลาดซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุนอาจเป็ นทัง้ ผู้
นําเข้าหนักของวัตถุดิบและผูส้ ่งออกที่สาํ คัญของทรัพยากรมนุษย์ สินค้า และบริการ
ความผันผวนใดๆ ของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจึงอาจส่งผลกระทบต่อ
มูลค่าเงินลงทุนที่กองทุนหลักเข้าลงทุนได้
(11) ความเสี่ยงด้านตลาดแรงงาน (Labour Market Risks) : ค่าแรงงานที่ต่าํ เป็ นปั จจัย
สําคัญต่อการได้เปรียบในการแข่งขันสําหรับหลายบริษัทในเขตเศรษฐกิจหรือตลาดเกิด
ใหม่ และเป็ นแรงผลักดันต่อกระแสเงินทุน การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎหมายค่าแรงจึง
อาจส่งผลกระทบต่อกําไรของบริษัทเหล่านัน้ รวมถึงราคาหุน้ ของบริษัทเหล่านัน้ ด้วย
(12) ความเสี่ ย งกฎเกณฑ์ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Regulation Risks):
กฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ถูกพิจารณาว่าค่อนข้างหละหลวมในตลาดหรือเขต
เศรษฐกิจเกิดใหม่เป็ นส่วนใหญ่ การเพิ่มขึน้ ใดๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจึง
อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในตลาดหรือเขตเศรษฐกิจเหล่านีไ้ ด้
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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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 การลงทุน ที่ ผ่ า นสถานะของ FII ดัง กล่ า วอาจถูกจํากัดให้เป็ น ไปตาม
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีถูกกําหนดในขณะนัน้ โดยผูม้ ีอาํ นาจของอินเดียหรือคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อินเดีย ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนควรรับทราบความเสี่ยงใดๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ดงั กล่าว
สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)

อายุโครงการ

ไม่กาํ หนด

Benchmark

MSCI India 10/40 Index

ขนาดกองทุน

303.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 64)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

1.8201 เหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 64)

มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซือ้ ครั้งแรก

ไม่กาํ หนด

มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซือ้
ครั้งถัดไป

ไม่กาํ หนด

มูลค่าขัน้ ตํ่าการถือหน่วยลงทุน
(Minimum Holding)

ไม่กาํ หนด

ผู้จัดการกองทุน

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

วันทีเ่ สนอขายและรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน

ทุกวันทําการ ภายในเวลา 13.00 น. ของประเทศลักเซมเบิรก์

ผู้จัดจําหน่ายทั่วไป

Manulife Investment Management International Holdings Limited

ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้ปฏิบตั ิการ
ด้านกองทุน นายทะเบียนกองทุน
และตัวแทนการชําระเงิน

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch

ผู้สอบบัญชีกองทุน

PricewaterhouseCoopers Société Coopérative

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก:
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรก (Initial Charge)

ไม่มี *

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Redemption Charge)

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Charge)
ไม่เกิน 1% ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

0.90% **

ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน

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

ค่าธรรมเนียมผูป้ ฏิบตั ิการด้านกองทุน นายทะเบียนกองทุนและ
ตัวแทนการชําระเงิน (Administrator, Registrar, Listing Agent,
Paying Agent and Transfer Agent)

ไม่เกิน 0.5% ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั เงื่อนไขอื่นๆ 2

ค่าธรรมเนียมการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing)

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

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (Other Expenses)

ขึน้ กับเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4

แหล่งข้อมูล : อ้างอิงข้อมูลใน Prospectus ของ Manulife Global Fund
*

**

กองทุนหลักได้มีการปรับปรุงหนังสือชีช้ วน โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรก (initial charge) สําหรับ Share
Class I2 โดยให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2564 เป็ นต้นไป
กองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund (Share Class I2) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ ในอัตราร้อยละ 0.42 ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund
(Share Class I2) โดยเก็บเข้าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ ทั้งนี ้ การคืนค่าธรรมเนี ยม
ดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนยั สําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
_______________________________
1

กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สินโดยคํานวณอ้างอิงกับทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมดของกองทุนหลัก ณ วันที่เกี่ยวข้องในแต่ละวันและจะจ่ายในแต่ละเดือน
ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินและกองทุนหลักจะตกลงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็ นครัง้ คราวตามแต่อตั ราของตลาดในประเทศลักเซมเบิรก์ นอกจากนี ้ ยังมีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือ
และเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน ซึ่งกองทุนหลักมีหน้าที่ผกู พันค่าใช้จ่ายตามสมควรที่เกิดขึน้ จากผูร้ บั ฝากทรัพย์สินหรือธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สินโดยปกติจะรวมถึงค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมในการ
ดําเนินการธุรกรรมบางประการของธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในส่วนนีท้ ี่
จะจ่ายให้กบั ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในแต่ละรอบปี บญ
ั ชีนนั้ จะเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของกองทุนหลัก
ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผูแ้ ทนที่ได้รบั การแต่งตัง้ ในเขตภูมิภาคอื่นๆ
ทัง้ นี ้ กองทุนหลักได้แต่งตัง้ Citibank Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิรก์ ) เป็ นผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน ตามสัญญาแต่งตัง้ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน
2548 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 16 ธันวาคม 2548) โดยผูร้ บั ฝากทรัพย์สินของกองทุนหลักจะเป็ นผูถ้ ือเงินสด หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทุนหลักในนาม
ของกองทุนหลัก ทัง้ นี ้ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินโดยการอนุมัติของกองทุนหลักอาจแต่งตัง้ ธนาคารและสถาบันการเงินแห่งอื่น ๆ ให้ถือสินทรัพย์ของกองทุนหลักแทนตนเองได้
อนึ่ง ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินเป็ นบริษัทย่อย (subsidiary) ของ Citigroup Inc.
ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สินอาจมีอัตราแตกต่างกัน ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับตลาดที่สินทรัพย์ของกองทุนหลักถูกนําไปลงทุนและรักษาไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีอัตราตัง้ แต่
0.003% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่กองทุนหลักมีอยู่ในตลาดที่พัฒนาแล้ว (developed market) ถึง 0.40 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่กองทุน
หลักมีอยู่ในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) ทัง้ นี ้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมในการดําเนินการธุรกรรมบางประการ (transaction charges)
ค่าใช้จ่ายตามสมควร (reasonable disbursement) และค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket)
ค่าธรรมเนียมการชําระเงินหรือส่งมอบในแต่ละธุรกรรม (Settlement charges) คิดโดยคํานวณจากธุรกรรมแต่ละธุรกรรมเป็ นคราว ๆ ไป ซึ่งอาจจะแตกต่างกัน ทัง้ นี ้
ขึ น้ อยู่กับ ประเทศที่ หลักทรัพย์นั้นถูก ส่งมอบหรือมีการชํา ระหนี ้ โดยค่ า ธรรมเนี ย มดังกล่ าวนี ้ จะมี อัตราตั้งแต่ 6 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อธุ รกรรมในตลาดที่ พัฒนาแล้ว
(developed market) ถึง 130 ดอลลาร์สหรัฐต่อธุรกรรมในตลาดเกิดใหม่ (emerging market)
2
กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับตัวแทนการชําระเงินในอัตราที่ ตกลงกันระหว่ างคู่สัญ ญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ที่เกิดขึน้ ในการ
ดําเนินงานในหน้าที่ตามทีก่ าํ หนดไว้ในสัญญาตามสมควร
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผูป้ ฏิบตั ิการด้านกองทุน นายทะเบียนกองทุน ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนการชําระเงินและตัวแทนการ
โอนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามที่ปรากฎด้านล่างนี ้
ภายใต้สญ
ั ญาบริการบริหารกองทุนหลัก ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 16 ธันวาคม 2548) กองทุนหลักแต่งตัง้ Citibank Europe plc
(สาขาประเทศลักเซมเบิรก์ ) เป็ นผูป้ ฏิบตั ิการด้านกองทุน นายทะเบียนกองทุน ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนการชําระเงินและตัวแทนการโอนหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลัก โดย Citibank Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิรก์ ) เป็ นผูด้ าํ เนินการจอง การรับซือ้ คืน การสับเปลี่ยน และการโอนหน่วยลงทุน รวมถึง ลงทะเบียน
ธุรกรรมดังกล่าวในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
นอกจากนี ้ Citibank Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิรก์ ) ยังให้บริการกองทุนหลักในการดําเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บรักษาบัญชีของกองทุน การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ณ วันคํานวณ (valuation date) จ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื ปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
การเตรียมและแจกจ่ายรายงานผูถ้ ือหน่วยลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหลักอื่น ๆ
กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมสําหรับการบริการบริหารดังกล่าวที่อตั ราตลาด (Commercial rate) ซึ่งคู่สญ
ั ญาจะตกลงกําหนดเป็ นคราว ๆ บวกด้วยค่าใช้จ่ายตามจริง
(out-of-pocket) ตามสมควร โดยค่าธรรมเนียมสูงสุดสําหรับการบริการเหล่านีเ้ ท่ากับ 0.5 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ซึ่งอัตรานีไ้ ม่รวมค่าใช้จ่ายตามจริง
(out-of-pocket) ตามสมควร
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3 นโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing Policy)
เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนย่อย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปกป้องผูถ้ ือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนย่อยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์มีมลู ค่าเงินลงทุนสุทธิ
เข้าหรือออกอย่างมีนยั สําคัญ บริษัทอาจมีการปรับปรุงการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนย่อยใดๆ ในแต่ละวันทําการตามนโยบาย Swing Price ตัง้ แต่
วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป ซึ่งจะกําหนดไว้ในหนังสือชีช้ วนฉบับแก้ไข ดังต่อไปนี ้
"บริษัทอาจจําเป็ นต้องใช้เครื่องมือในการรองรับมูลค่าเงินลงทุนสุทธิไหลเข้าหรือไหลออกอย่างมีนยั สําคัญอันเป็ นผลมาจากการที่ผลู้ งทุนทํารายการซือ้ ขายคืน และ/หรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนมากจนส่งผลให้มีตน้ ทุนการทําธุรกรรมที่สูงขึน้ จากการซือ้ ขายทรัพย์สินในพอร์ตการลงทุนของกองทุนย่อย ด้วยเหตุนี้ กองทุนย่อยจึง
อาจมีการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (“Dilution”) ดังนัน้ เพื่อเป็ นการลดผลกระทบจากการปรับลดลงดังกล่าวและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลง
ทุนเดิมที่อยู่ในกองทุน บริษัทจะนํานโยบายการปรับมูลค่ าหน่ว ยลงทุน ("Swing Pricing Policy”) มาเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายการประเมิ นมูลค่ ารายวัน (Daily
Valuation Policy) โดยนโยบาย Swing Price ดังกล่าวจะนํามาใช้กบั กองทุนย่อยทุกกองทุน
หากในวันทําการใด ผลรวมสุทธิจากการทํารายการของผูล้ งทุนในกองทุนย่อยเกินกว่าระดับที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้า โดยคํานวณจากเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องหรือจากจํานวนเงินในฐานสกุลเงิน (base currency) ของกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้อง (ตามที่คณะกรรมการหรือผูม้ ีอาํ นาจที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกําหนดและทบทวนเป็ นครัง้ คราว) โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของกองทุนย่อยอาจมีการปรับขึน้ หรือลงเพื่อสะท้อนต้นทุน (รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายและประมาณการส่วนต่างของราคาซือ้ / ขายคืน) จากมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิและมูลค่าเงินลงทุนไหลออกสุทธิตามลําดับ ("การปรับปรุ ง
มูลค่าหน่วยลงทุน" [“Adjustment”]) หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผูล้ งทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดังนี ้
(1) ผลรวมสุทธิจากการทํารายการของผูล้ งทุนในกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องจะถูกกําหนดโดยบริษัทตามข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ ณ เวลาที่ทาํ การคํานวณ NAV
(2) มูลค่าของการปรับปรุงฯ (Adjustment) ขึน้ อยู่กบั ต้นทุนการซือ้ ขายในอดีตและสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องนัน้ ๆ
(3) มูลค่าของการปรับปรุงฯ สําหรับกองทุนย่อยแต่ละกองทุนจะได้รบั การทบทวนอย่างน้อยปี ละสองครัง้ เพื่อสะท้อนถึงต้นทุนประมาณการของการซือ้ ขายทรัพย์สินที่
ถือครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องและสภาวะตลาดในขณะนัน้ โดยขัน้ ตอนในการประมาณการสําหรับมูลค่าของการปรับปรุงฯ จะคํานึงถึงปั จจัยหลักต่างๆ ที่ทาํ
ให้เกิดต้นทุนในการซือ้ ขาย (เช่น ส่วนต่างราคาเสนอซือ้ /ขาย (bid/ask spreads) ภาษีหรืออากรที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรม ค่าธรรมเนียมนายหน้า (brokerage
fees) เป็ นต้น) การปรับปรุ งมูลค่าหน่ วยลงทุนดังกล่าวนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละกองทุนย่อย โดยจะไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิต่อ
หน่วยเดิม (NAV per Share) (“อัตราสูงสุดในการปรับปรุ งมูลค่าหน่ วยลงทุน”) ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ กรรมการอาจพิจารณาเพิ่มอั ตรา
สูงสุดในการปรับปรุ งมูลค่าหน่วยลงทุนจากที่ระบุไว้ข้างต้นเป็ นการชั่วคราวเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ทัง้ นี ้ มูลค่าของการปรับปรุงฯ จะถูกกําหนดขึน้ โดยคณะกรรมการหรือผูม้ ีอาํ นาจที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) ของกองทุนย่อยจะถูกคํานวณแยกต่างหากจากกัน แต่การปรับปรุงฯ ใดๆ ในรู ปของเปอร์เซ็นต์
จะมีผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนย่อยเหมือนกัน
(5) อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่อิงกับผลการดําเนินงาน (Performance fee) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่คิดจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV-based fee) จะคํานวณ
ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ก่อนการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนใดๆ"
จากผลของการใช้นโยบาย Swing Price นี ้ กองทุนย่อยจะต้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของนโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing Risk) ซึง่ สรุปได้ดงั นี ้ :
 ขนาดของผลกระทบจากการปรับปรุ งมูลค่าหน่วยลงทุนจะถูกกําหนดโดยต้นทุนประมาณการของทรัพย์สินที่ซือ้ ขายแต่ละประเภทที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่
เกี่ยวข้องและสภาวะตลาดในขณะนัน้ โดยมูลค่าของการปรับปรุงฯ นีส้ ะท้อนถึงต้นทุนการซือ้ ขายโดยประมาณของกองทุนย่อยที่ถกู กําหนดโดยต้นทุนการซือ้ ขาย
ในอดีตและสภาวะตลาดซึ่งอาจไม่ใช่ตน้ ทุนการซือ้ ขายที่เกิดขึน้ จริง
 การเคลื่อนไหวของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในส่วนของกองทุนย่อยอาจไม่สะท้อนถึงผลการดําเนินงานของพอร์ตการลงทุนที่แท้จริงอันเป็ นผลมาจากการใช้
นโยบาย Swing Price โดยปกติ การปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนที่เกิดจากนโยบาย Swing Price จะทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) เพิ่มขึน้
เมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสุทธิ จาํ นวนมากไหลเข้ากองทุนย่อยและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยจะลดลงเมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสุทธิไหลออกจํานวนมาก ซึ่งการ
ปรับปรุ งฯ เดียวกันนีจ้ ะถูกนํามาใช้กบั ทุกชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนย่อย ดังนัน้ ผูล้ งทุนที่ทาํ ธุรกรรมทัง้ หมดในกองทุนย่อยไม่ว่าจะทํารายการซือ้ หรือขายคืนจะ
ได้รบั ผลกระทบจากการปรับปรุงฯ ดังกล่าว
 เนื่องด้วยการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจากนโยบาย Swing Price เกี่ยวข้องกับการไหลเข้าและการไหลออกของเงินจากกองทุนย่อยจึงไม่สามารถคาดการณ์
แน่นอนได้ว่าจะเกิดการปรับลดในช่วงเวลาใดในอนาคต ดังนัน้ จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยําเช่นกันว่าบริษทั จะมีความจําเป็ นที่ตอ้ งใช้นโยบาย Swing
Price มากน้อยเพียงใด
4
กองทุนหลักจะจ่ายค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกิดขึน้ และเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการของกองทุนหลัก รวมถึงค่าธรรมเนียมผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอื่น ๆ
ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารหนังสือชีช้ วนฉบับปั จจุบันของกองทุนหลัก และเอกสารหนังสือชีช้ วนอื่นใดภายหลัง ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารรายงานประจําปี และรายงานผลการดําเนินการรอบหกเดือน นอกจากนี ้ กองทุนหลักจะรับผิดชอบในบรรดา
ค่าใช้จ่ายนายหน้า ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการหรือผูบ้ ริหารกองทุนหลักบางท่านและค่าใช้จ่ายตามจริง
(out-of-pocket) ที่เกิดขึน้ ในการดําเนินงานในหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ กองทุนหลักจะไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับการขายหรือตัวแทนการตลาดและกองทุนหลักจะไม่มีสิทธิท่ีจะได้รบั ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการขายหรือตัวแทนการตลาดไม่ว่าทัง้ หมด
หรือบางส่วน
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

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

ที่มา: ข้อมูลจาก Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.manulife.com.hk

การลงทุนในกองทุนรวมทีล่ งทุนในต่างประเทศมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ซึ่งอาจทําให้ได้รบั เงินคืนสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเงิน
ลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดําเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิ่ง
ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปั นส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวนั แรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทงั้ หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนัน้ ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุนและรายการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็ นต้น) และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หลังหัก
ค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คาํ นวณ จะต้องมีมลู ค่าไม่ต่าํ กว่าศูนย์ การปั นส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามแต่
ละชนิดหน่วยลงทุน
ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที่ 1 : มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีจาํ หน่ายได้ทงั้ หมดในช่วง IPO 500,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท (แบ่งเป็ น 1. ชนิดจ่ายปั น
ผล 200,000 บาท และ 2. ชนิดสะสมมูลค่า 300,000 บาท) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันแรก 60,000 บาท และมียอดซือ้ หน่วยลงทุนชนิด
จ่ายปั นผล 100,000 บาท ยอดขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 20,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จาํ หน่ายได้หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)
ผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ ในวันแรก 60,000 บาท
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ชนิดจ่ายปันผล = 60,000 x 200,000/500,000 = 24,000
- ชนิดสะสมมูลค่า = 60,000 x 300,000/500,000 = 36,000
รายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

กองทุนรวม
ชนิดจ่ายปั นผล
500,000.00
200,000.00

ชนิดสะสมมูลค่า
300,000.00

60,000.00

24,000.00

36,000.00

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.873%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
- ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.064%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)

560,000.00

224,000.00

336,000.00

(28.74)

(11.50)

(17.24)

(0.98)

(0.39)

(0.59)

(1.64)

(0.66)

(0.98)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

559,968.64

223,987.45

335,981.19

50,000.0000

20,000.0000

30,000.0000

11.1993

11.1993

11.1993

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

หมายเหตุ : การคํานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทัง้ นี ้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนของกองทุน (ถ้ามี)

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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วันที่ 2 : ทําการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซือ้ หน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดที่จ่าย
ปั นผล 100,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 20,000 บาท) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันที่สอง 100,000 บาท และใน
วันนีม้ ียอดขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล 20,000 บาท และยอดซือ้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 200,000 บาท
กองทุนรวม

ชนิดจ่ายปั นผล

ชนิดสะสมมูลค่า

559,968.64

223,987.45

335,981.19

100,000.00
(20,000.00)
639,968.64

100,000.00
323,987.45

(20,000.00)
315,981.19

ผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ ในวันที่ 2 จํานวนเงิน 100,000 บาท
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ชนิดจ่ายปันผล = 100,000 x 323,987.45 / 639,968.64 = 50,625.52
- ชนิดสะสมมูลค่า = 100,000 x 315,981.18 / 639,968.64 = 49,374.48

100,000.00

50,625.52

49,374.48

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

739,968.64

374,612.97

365,355.67

(37.97)

(19.22)

(18.75)

(1.30)

(0.66)

(0.64)

(2.17)

(1.10)

(1.07)

739,927.20

374,591.99

365,335.21

50,000.0000

20,000.0000
8,929.0497

30,000.0000

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า
1) ขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล (+100,000 บาท)
2) รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (-20,000บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.873%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
- ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.064%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
จํานวนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (หน่วย)
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ จากการขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล
= 100,000 / 11.1994 (ราคาขาย) = 8,929.0497 หน่วย
- หน่วยลงทุนลดลงจากการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
= 20,000 / 11.1993 (ราคาซือ้ ) = 1,785.8259 หน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

(1,785.8259)
57,143.2238

28,929.0497

28,214.1741

12.9486

12.9486

12.9486

หมายเหตุ : การคํานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี ้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนของกองทุน (ถ้ามี)

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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วันที่ 3 : ทําการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซือ้ หน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 200,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดปั นผลมูลค่า 20,000 บาท) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันที่สาม 120,000 บาท ในวันนีม้ ี
การจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล 20,000 บาท
กองทุนรวม

ชนิดจ่ายปั นผล

ชนิดสะสมมูลค่า
365,335.21

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)

739,927.20

374,591.99

ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วลงทุนของวันทําการก่อนหน้า
1) รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล (-20,000 บาท)
2) ซือ้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (+200,000 บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

(20,000.00)
200,000.00
919,927.20

(20,000.00)
354,591.99

200,000.00
565,335.21

ผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ ในวันที่ 3 จํานวนเงิน 120,000 บาท
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ชนิดจ่ายปั นผล = 120,000 x 354,591.99 / 919,927.20 = 46,254.79
- ชนิดสะสมมูลค่า = 120,000 x 565,335.20 / 919,927.20 = 73,745.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

120,000.00

46,254.79

73,745.21

1,039,927.20

400,846.78

639,080.41

จ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล (-20,000 บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

(20,000.00)
1,019,927.20

(20,000.00)
380,846.78

639,080.42

(52.33)

(19.54)

(32.79)

(1.79)

(0.67)

(1.12)

(2.99)

(1.12)

(1.87)

1,019,870.09

380,825.45

639,044.64

57,143.2238

28,929.0497
(1,544.5685)

28,214.1741

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.873%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
- ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.064%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
จํานวนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (หน่วย)
- หน่วยลงทุนลดลงจากการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนชนิดปั นผล
= 20,000 / 12.9486 (ราคาซือ้ ) = 1,544.5685 หน่วย
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ จากการขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
= 200,000 / 12.9487 (ราคาขาย) = 15,445.5659 หน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

15,445.5659
71,044.2212
14.3554

27,384.4812
13.9066

43,659.7400
14.6369

หมายเหตุ : การคํานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี ้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนของกองทุน (ถ้ามี)

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
Manulife Strength – India Equity FIF
(MS-INDIA)

หนังสือชีช้ วนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2564

สารบัญ
หน้า
คําจํากัดความ / คํานิยาม
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : ............................................................................................... 1
2.
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คําจํากัดความ / นิยาม :

โครงการ

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

กองทุนรวม / กองทุน

หมายถึง กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

กองทุนหลัก

หมายถึง กองทุนต่างประเทศที่กองทุนนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน

หน่วยลงทุน

หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า

หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
(ชื่อย่อ : MS-INDIA-A)

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล

หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผลของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้
เอฟไอเอฟ (ชื่อย่อ : MS-INDIA-D)

บริษัทจัดการ

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ผู้แนะนําการลงทุน

หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ได้รบั ความเห็นชอบตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการติดต่อ การชักชวน การให้คาํ แนะนํา หรือ
การวางแผนการลงทุนให้ผลู้ งทุนเพื่อการซือ้ ขายหรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้า

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน

หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทาํ หน้าที่ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มูลค่าหน่วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด
เมื่ อ สิ น้ วัน ทํา การที่ ค ํา นวณ โดยคํา นวณตามหลัก สากล เป็ น ตัว เลขทศนิ ย ม 5
ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที่ 5 ทิง้

มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คาํ นวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิง้ และปั ดทศนิยมตําแหน่งที่ 4 ขึน้

ราคาขายหน่วยลงทุน
(Subscription Price)

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่คาํ นวณเป็ นราคาขายของวันทําการขายหน่วยลงทุน บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(Redemption Price)

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่คาํ นวณเป็ นราคารับซือ้ คืนของวันทําการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

วงเงินลงทุน

หมายถึง วงเงินลงทุนที่ได้รบั การจัดสรรให้นาํ ไปลงทุนยังต่างประเทศ

วันทําการ

หมายถึง วันเปิ ดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ / ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

วันทําการซือ้ ขาย

หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทําการของกองทุนหลัก รวมถึงประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการซือ้ ขายหรือชําระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

คําเสนอซือ้

หมายถึง คําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการเป็ นการทั่วไปที่ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํา
กิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง

หมายถึง การแก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไข
ราคาย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องจนถึงปั จจุบนั

การชดเชยราคา

หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อื ้ หรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องแทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุน

เงินสํารอง

หมายถึง จํานวนเงินที่ตงั้ สํารองเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระ
หนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น ๆ

บัญชีกองทุน

หมายถึง บัญชีกองทุนเปิ ดที่บนั ทึกจํานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน

สิทธิเรียกร้อง

หมายถึง สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน

กิจการ

หมายถึง บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซือ้ ขายในศูนย์ซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือบริษัท
มหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน

สมาคม

หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีได้รบั อนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อ ทํา การส่ ง เสริม และพัฒ นาธุ ร กิ จ
หลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน

มติพิเศษ

หมายถึง มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจํานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ
ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก

หมายถึง มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวน
หน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

บริษัทประกันชีวิต

หมายถึง บริษัทประกันชีวิตที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบการประกันภัยประเภทประกันชีวิตใน
ประเทศไทยตามความในกฎหมายว่าด้วยการประกอบการประกันภัย

กรมธรรม์ประกันชีวิต

หมายถึง กรมธรรม์ป ระกันชี วิตที่ ไ ด้รับ การอนุมัติ จากสํา นัก งานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

กรมธรรม์ประกันชีวติ
ควบหน่วยลงทุน

หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับผลการดําเนินงานของกองทุน

ผู้ลงทุนทีซ่ อื้ กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุน

หมายถึง ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับผลการดําเนินงานของ
กองทุน

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

คําอธิบายศัพท์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ทปี่ รากฏในหัวข้ อประเภท
ของหลั กทรั พย์ หรื อ ทรั พย์ สิ นอื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธี อ่ืนที่จะลงทุนและอัตราส่ วนการลงทุนในหลั กทรั พย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม
“กลุ่มกิจการ”

บริษทั ใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีกาํ หนดให้จดั ทํางบการเงินรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ”

กองทุ น ที่ จั ด ตั้ง ขึ ้น ตามกฎหมายต่ า งประเทศซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ นโครงการลงทุ น แบบกลุ่ ม
(collective investment scheme) ทัง้ นี ้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่ น ใดแต่ ไ ม่ ร วมถึ ง กองทุ น property กองทุ น infra กองทุ น private equity ที่ จั ด ตั้ง ขึ ้น ตาม
กฎหมายต่างประเทศ

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ จากการลงทุ น โดยการเข้า เป็ น คู่ สัญ ญาใน derivatives ที่ มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี ้
1. ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ตอ้ งการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี ้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ท่อี อกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี ้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกกู หรือหุน้ กู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื ้ นฟูเป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รฐั บาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง
ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็ นผูอ้ อกหรือ
ผูค้ าํ้ ประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนัน้
“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั การอนุญาตให้ทาํ การซือ้ ขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทําและเปิ ดเผยล่าสุด ทัง้ นี ้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือ
หุน้ ที่ปรากฎในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
ที่มีการจัดทําและเปิ ดเผยล่าสุด ทัง้ นี ้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่
ปรากฎในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด

“แบบ filing”

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่เี กิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงซึ่งกําหนดให้เป็ นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท้ ่ีมีภาระผูกพันในการชําระหนีต้ ามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั
อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ าํ้ ประกัน แล้วแต่กรณี

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

“หน่วย CIS”

“หน่วย property”

“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่จี ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT
หุน้ กูท้ ่ีมกี าํ หนดเวลาชําระหนีไ้ ม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ที่ออกหุน้ กู้

“concentration limit”

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

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่ค่สู ญ
ั ญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จดั ทําโดย Credit Rating Agency ซึ่งเป็ นการประเมินความสามารถใน
การชําระหนีต้ ามตราสารหรือสัญญา

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาํ้ โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผูม้ ีภาระผูกพันในฐานะผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ าํ้ ประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“national scale”

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็ นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตรา
สารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงใน
ทรัพย์สินนัน้

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซือ้ ขายนอกศูนย์ซอื ้ ขาย derivatives

“regulated market”

ศูน ย์ก ลางที่ จัดช่ องทางการสื่ อ สารระหว่ างผู้คา้ เพื่อ ให้เกิด การเจรจาต่อ รองซือ้ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การ
กํา กับ ดูแ ลของทางการหรื อหน่ ว ยงานที่ ท าํ หน้าที่ ก ํากับ ดูแ ลด้านหลัก ทรัพ ย์ห รื อ ตราสารที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้ งอิง

“CIS operator”

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

โครงการจัดการ “กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ”

1.

ชื่อบริษัทจัดการ

:

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด

ทีอ่ ยู่บริษทั จัดการ

:

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

ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1

ชื่อโครงการจัดการ

:

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

1.2

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)

:

Manulife Strength - India Equity FIF

1.3

ชื่อย่อ

:

MS-INDIA

1.4

ประเภทโครงการ

:

กองทุนเปิ ด

1.5

ประเภทการขาย

:

ขายหลายครัง้

1.6

การกําหนดอายุโครงการ

:

ไม่กาํ หนด

1.7

อายุโครงการ

:

ปี -เดือน-วัน

1.8

อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาํ หนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : ไม่กาํ หนด

1.9

เงื่อนไข (อายุโครงการ)

:

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รบั อนุมตั ิสิน้ สุดลงโดยจะไม่นาํ
กองทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการโดยไม่ตอ้ งขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ น
สําคัญ
(1) กรณีกองทุนรวมระดมเงินมีจาํ นวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้ กองทุน
เพื่อส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นาํ เงินไปลงทุนยังต่างประเทศ เช่นกองทุนไม่
สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ทงั้ หมดหรือบางส่วนที่เป็ นสาระสําคัญ เป็ นต้น
(3) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เ หมาะสม เช่น ภัยพิบัติ
สภาวะการลงทุนในต่างประเทศผันผวนอย่างมาก ทําให้ผลตอบแทนที่อาจได้รบั จากการลงทุนในอนาคต
ไม่คุม้ ค่ากับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ และ/หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็ นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของ
กองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุน
1.10 ลักษณะโครงการ

:

กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป

1.11 ลักษณะการขาย

:

เสนอขายในไทย
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หน้า 1

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ ราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขาย :
2.1

จํานวนเงินทุนของโครงการ

:

2.2

เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ)
:
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการขอวงเงินลงทุนจัดสรรเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และหรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจตามกฎหมายในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการ
นอกจากนี ้ ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมแล้ว กองทุนสามารถเพิ่มจํานวนเงินทุนของ
โครงการที่จดทะเบียนไว้กับสํา นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสาํ นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

:

10 บาท

2.4

จํานวนหน่วยลงทุน

:

160,000,000 หน่วย

2.5

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก

:

10 บาท

2.6

มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก
ชื่อย่อ
1. MS-INDIA-A
2. MS-INDIA-D

:

2.7

มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป
ชื่อย่อ
1. MS-INDIA-A
2. MS-INDIA-D

:

2.8

มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน
ชื่อย่อ
1. MS-INDIA-A
2. MS-INDIA-D

:

2.9

จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน
ชื่อย่อ
1. MS-INDIA-A
2. MS-INDIA-D

:

2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ตํ่า
ชื่อย่อ
1. MS-INDIA-A
2. MS-INDIA-D

:

2.11 จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ตํ่า
ชื่อย่อ
1. MS-INDIA-A
2. MS-INDIA-D

:

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

1,600 ล้านบาท

รายละเอียด
10,000.00 บาท
10,000.00 บาท
รายละเอียด
ไม่กาํ หนด
ไม่กาํ หนด
รายละเอียด
ไม่กาํ หนด
ไม่กาํ หนด
รายละเอียด
ไม่กาํ หนด
ไม่กาํ หนด
รายละเอียด
ไม่กาํ หนด
ไม่กาํ หนด
รายละเอียด
ไม่กาํ หนด
ไม่กาํ หนด
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2.12 รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลดยกเว้น หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 - 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี ้
บริษัทจัดการจะประกาศให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทําการไว้ ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการหรือ
สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3.

วั ต ถุ ป ระสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิ ด กองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีจ่ ะลงทุน :
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ :
โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินลงทุนจากผูล้ งทุนประเภทประชาชนทั่วไป และ/หรือสถาบันไปลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ประเทศอินเดีย โดยเหมาะสําหรับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ และสามารถยอมรับ
ความเสี่ยงหรือความผันผวนที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนในต่างประเทศได้
3.2

ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารทุน

3.3

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Manulife Global Fund - India Equity Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซือ้ ขายในประเทศ :

ลักเซมเบิรก์ (LUXEMBOURG)

3.4

ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยง
ต่างประเทศ

3.5

นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพ ย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้ คืน หรือธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6

การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า : เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)

3.7

การลงทุนในตราสารทีม่ ีลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

3.8

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่นๆ
1. กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุน
หลัก (passive management)
2. Manulife Global Fund-India Equity Fund (กองทุ น หลั ก ) มี ก ลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารแบบเชิ ง รุ ก (active
management)

3.9

ดัชนีชีว้ ัด/อ้างอิง (Benchmark) :
เกณฑ์ท่ใี ช้ในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน ได้แก่ ดัชนี MSCI India 10/40 Index อันเป็ นตัวชีว้ ดั
ที่ ก องทุ น หลัก ใช้ใ นการวัด ผลการดํา เนิ น งานในปั จ จุบัน ซึ่ ง เป็ น ดัช นี ท่ี จัด ทํา โดย Morgan Stanley Capital
International Inc. โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเทียบเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คาํ นวณ
ผลตอบแทน

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กาํ หนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชีว้ ัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั
ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัดเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกําหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือเปลี่ยนแปลงตามกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั
ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผูอ้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทําหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป
โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
(1) กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อย
กว่ า ร้อ ยละ 80 ของมู ล ค่ า ทรัพ ย์สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น คื อ Manulife Global Fund – India Equity Fund
(กองทุ น หลัก ) บริ ห ารจัด การโดย Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited และเป็ น
กองทุนที่จดทะเบียนจัดตัง้ และซือ้ ขายในประเทศลักเซมเบิรก์ ซึ่งอยู่ภายใต้ UCITS และการกํากับดูแลของ
หน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่ีเป็ นสมาชิกสามัญของ International
Organization of Securities Commission (IOSCO)
บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class I2 (USD) ของกองทุนหลัก โดยจะนําเงินบาทไป
ลงทุน ในหน่ ว ยลงทุน ในสกุล เงิ น ดอลลาร์ส หรัฐ ฯ และกองทุน หลัก นํา เงิ น ดอลลาร์ส หรัฐ ฯ ไปลงทุน ใน
หลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นสกุลเงินรู ปีอินเดีย อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกลงทุนใน
Share Class ประเภทอื่นๆ และ/หรือสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคตตาม
ความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการดํารงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป็ นไปตามที่ได้ระบุ
ในหนังสือชีช้ วนนี ้ ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทาํ ให้ผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
แล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และ/หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม
กองทุนหลักมีนโยบายเน้นการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุน หรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทต่างๆ
ครอบคลุมในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมของเศรษฐกิจประเทศอินเดีย ซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ประเทศอินเดีย หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ โดยปกติกองทุนหลักจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินจากการที่กองทุนไทยนําเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของกองทุนหลัก และ
กองทุนหลักนําเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ึงเป็ นสกุลเงินรู ปีของประเทศอินเดีย และ/หรือ
สกุลเงินอื่นๆ ที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งอาจทําให้ผลู้ งทุนได้รบั เงินต้นคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ หรือขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ทัง้ นี ้ ในอนาคตกองทุนหลัก อาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึน้ อยู่
กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของบริ ษั ท จัด การ ซึ่ ง อาจมี ต ้น ทุ น สํา หรับ การทํา ธุ ร กรรมป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง โดยทํา ให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้ ได้
นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะได้ โดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ ัดการ
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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กองทุน เช่น การลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) และ/หรือการทําสัญญาสวอป และ/หรือสัญญา
ออปชั่น และ/หรือสัญญาฟอร์เวิรด์ เป็ นต้น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุน
(2) นอกจากการลงทุ น ในต่ า งประเทศข้า งต้น แล้ว ส่ ว นที่ เ หลื อ กองทุน อาจพิ จ ารณาลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ซ่ึง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือ
เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทัง้ ในและต่างประเทศ
นอกจากนี ้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ ขาย
ล่ ว งหน้า แฝง (Structured Notes) สัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้า เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริห ารกองทุ น
(Efficient Portfolio Management) ตราสารหนีท้ ่ีมีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non –
investment grade) และตราสารหนีท้ ่ีไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตรา
สารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมี
ไว้ซ่งึ ตราสารหนีท้ ่มี ีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non– investment grade) เฉพาะกรณี
ที่ตราสารหนีน้ นั้ ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุน
ลงทุนเท่านัน้
(3) โดยปกติกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ จะไม่ทาํ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) แต่ในอนาคตกองทุนอาจจะทําสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงก็ได้โดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งบริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง้ นี ้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดยปิ ดประกาศไว้ท่สี าํ นักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือแจ้งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(4) ในภาวะปกติ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน อย่างไรก็ดี การดํารงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น จะ
ไม่นาํ มาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตัง้ แต่วันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุน ดังนัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กําหนดไว้ขา้ งต้นได้
(5) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น เมื่อผลตอบแทนของ
กองทุนหลักตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายในการบริหารจัดการใกล้เคียง
กันติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายในการ
บริหารจัดการใกล้เคียงกันอย่างเห็นได้ชดั และ/หรือ เมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนหลัก ไม่เป็ นไป
ตามที่ระบุไว้หรือที่สัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือเมื่อกองทุนหลักดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดย
หน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั้นๆ ให้ความเห็นว่าได้กระทําความผิดดังกล่าวจริง และ/หรือเมื่อเกิด
เหตุการณ์หรือสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุน
ในกองทุนหลัก เป็ นภาระต่อผูล้ งทุนเกินความจําเป็ น และ/หรือกองทุนหลักปิ ดหรือยกเลิกไม่ว่าด้วยใจสมัคร
หรือด้วยเหตุตามกฎหมายก็ตาม เป็ นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งอาจเป็ นกองทุนต่างประเทศที่บริหารจัดการโดยผูจ้ ดั การกองทุนกลุ่มอื่น ๆ
ที่มิใช่ผูจ้ ดั การกองทุนหลักในปั จจุบันก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ดําเนินการในครัง้ เดียวหรือทยอยโอนย้ายเงินทุนซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซ่ึง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
แล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมี
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
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(6) ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสาร SIP (Specific Investment Products) เกินกว่าอัตราส่วนการ
ลงทุนตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจัดการจะทําการปรับลดสัดส่วนการลงทุนใน
กองทุนหลักเพื่อให้การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวมีอตั ราส่วนการลงทุนรวมกันทัง้ หมดไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ ดังนี ้
บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก “Manulife Global Fund - India Equity Fund”
(Share Class I2) ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ที่รบั ทราบเหตุการณ์ดงั กล่าว ยกเว้นกรณีท่เี กิดจากปั จจัยที่
ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาํ เป็ นและสมควรที่ทาํ ให้ไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิน้ โดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี ้ เพื่อไม่ให้อตั ราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวเกิน
กว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
ทั้งนี ้ หากการดําเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักข้างต้น ส่งผลให้การลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหน่วย
ลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีนอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเปลี่ยนกองทุนหลักใหม่โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการทํานองเดียวกับที่
กําหนดไว้ในข้อ (5) ข้างต้น
หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทาํ ให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่
แทนกองทุน เดิมได้ บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ท่ี จะดําเนิน การเลิ กกองทุน โดยจะดํา เนิ น การจําหน่าย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อคืนเงินตามจํานวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและ
สํารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายแล้วทัง้ หมด
(7) ในกรณีท่กี องทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักนัน้
หากปรากฏว่ากองทุนหลักดังกล่าวมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้ บริษัท
จัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(7.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(7.2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน
คิดเป็ นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื่อ นไข ในกรณี ท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดําเนินการ
ดังต่อไปนี ้
(1) แจ้งเหตุท่กี องทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ท่ีดี
ที่สดุ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สาํ นักงานและผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่
วันที่ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สาํ นักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วนั ที่ดาํ เนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ (1) ต่อผูท้ ่สี นใจจะลงทุนเพื่อให้ผทู้ ่ีสนใจ
จะลงทุนรับรูแ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บคุ ลากรที่เกี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี ้ ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
(8) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นบั ช่วง
ระยะเวลาดังนีร้ วมด้วย ทัง้ นี ้ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
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(2) ช่ ว งระยะเวลาที่ ต ้อ งใช้ใ นการจํา หน่ า ยทรัพ ย์สิ น ของกองทุน เนื่ อ งจากได้รับ คํา สั่ง ขายคื น หรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี ้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
กองทุน Manulife Global Fund – India Equity Fund มีลักษณะสําคัญดังต่อไปนี้
ชื่อกองทุน

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

จดทะเบียนจัดตั้งที่
วันทีจ่ ัดตั้งกองทุน

ประเทศลักเซมเบิรก์

ประเภทกองทุน

ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน

กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาวสําหรับ
ผูท้ ่สี ามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุน
ได้อย่างมีนยั สําคัญ
พอร์ตการลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการลงทุน (อย่างน้อย
ร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ท่อี า้ งอิงกับ
ตราสารทุนของบริษัทซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ต่างๆ ของ
เศรษฐกิ จ ในประเทศอิ น เดี ย ซึ่ ง เป็ น ตราสารทุ น ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ทั้งในอิ นเดี ยหรื อตลาดหลั กทรัพย์อื่ นๆ โดยตราสารทุ น และ
หลักทรัพย์ท่ี อ้างอิ งกับตราสารทุนนั้นรวมถึ งหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิ ทธิ และ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ท่ี เกิ ดจากหลักทรัพย์อ้างอิ ง สําหรับ
ทรัพย์สินส่วนที่เหลือของกองทุนอาจรวมถึงพันธบัตรและเงินฝาก ทั้งนี ้ การ
ลงทุนในตลาดอินเดียอาจทําผ่าน Foreign Portfolio Investor หรือ “FPI” ซึ่ง
จดทะเบียนกับหน่วยงานกํากับดูแลของประเทศอินเดีย โดย FPI ดังกล่าวนี ้
สามารถเป็ นได้ทงั้ Manulife Global Fund หรือผูจ้ ดั การการลงทุน
กองทุนจะลงทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุนซึง่ อยูภ่ ายใต้
กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ อาจจะลงทุนในประเทศใดประเทศ
หนึ่ ง หรื อ กลุ่ม อุ ต สาหกรรม (sector) ใดกลุ่ม อุ ต สาหกรรมหนึ่ ง และใน
หลักทรัพย์ของผูอ้ อกที่มีขนาดมูลค่าตามราคาตลาดเท่าใดก็ได้โดยไม่จาํ กัด
สัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดังนัน้ กองทุนอาจลงทุนมากกว่าร้อยละ 30
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาด
เล็ก โดยอาจจะลงทุนในสกุลเงินใดก็ได้ อย่างไรก็ตามจะลงทุนในสกุลเงิน
รูปีเป็ นหลัก
ทั้งนี ้ กองทุนจะไม่ลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ใน
หลักทรัพย์ท่ีออกหรือรับประกันโดยภาครัฐใดภาครัฐหนึ่ง (รวมถึงรัฐบาลที่
เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่น) ซึ่งมีการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (เช่น ตํ่ากว่าอันดับ Baa3 ของ
Moody’s หรือ BBB- ของ S&P หรือ Fitch)
(1) ความเสี่ ย งด้ า นเศรษฐกิ จ มหภาค (Macroeconomic Risk
Factors) : การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ช ะลอตัว ลงหรื อ การ
เพิ่มขึน้ ของอัตราดอกเบีย้ อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ ในพืน้ ที่ทาง
ภูมิศาสตร์ท่เี ฉพาะเจาะจงหรือตลาดซึ่งกองทุนหลักอาจเข้าลงทุน
(2) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ัวโลก (Global Commodity Prices): พืน้ ที่
ทางภูมิศาสตร์ท่ีเฉพาะเจาะจงหรือตลาดซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุน
อาจเป็ นผูน้ าํ เข้าสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่และการเพิ่มขึน้ ของราคา
สินค้าดังกล่าวอาจส่งผลต่อกําไร (margins) สําหรับบริษัทที่อยู่ใน
พืน้ ที่นนั้

ปั จจัยความเสี่ยงหลัก
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(3) ความเสี่ยงด้านราคานํ้ามัน (Oil Price Risks) : พืน้ ที่ทางภูมิศาสตร์
ที่เฉพาะเจาะจงหรือตลาดซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุนอาจเกิดการขาด
แคลนด้านพลังงานอย่างหนัก และราคานํา้ มันอาจปรับตัวสูงขึน้ อย่าง
ฉับพลันและต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการค้า
และสถานะในการแข่งขัน
(4) ความเสี่ยงด้านนโยบายรัฐบาล (Government Policy Risks) : ใน
บางรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุน
อาจรับเอานโยบายทางเศรษฐกิจแบบเสรีและแบบผ่อนคลายมาใช้
ซึ่งในทางกลับกัน การปล่อยเสรีนีอ้ าจส่งผลให้ความเสี่ยงในภูมิภาค
เพิ่มขึน้ ได้
(5) ความเสี่ยงด้านการควบคุมราคา (Risk of Price Controls) : ใน
บางรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุนมี
การควบคุมราคาสินทรัพย์บางอย่างและอาจทําหน้าที่ควบคุมราคา
สินค้าหรือบริการโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าในอนาคต ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อกําไรส่วนต่างของบริษัทผูร้ บั การลงทุนได้
(6) ความเสี่ ย งด้ า นการควบคุ ม ตลาดหุ้ น (Risk of Stock Market
Controls) : กฎเกณฑ์ของตลาดหุน้ ที่กาํ ลังค่อยๆ พัฒนาในบางตลาด
หรื อ เขตเศรษฐกิ จนั้น มี ค วามเสี่ ยงว่ากฎระเบีย บดังกล่ าวอาจจะ
เพิ่มขึน้ จนส่งผลกระทบต่อราคาซือ้ ขายหรือเสรีภาพในการซือ้ ขายหุน้
ซึ่งจํากัดความสามารถในการเข้าทําราคาของเงินลงทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อกองทุนหลัก
(7) ความเสี่ ย งจากตลาดเกิ ด ใหม่ (Emerging Market Risks):
นอกเหนือจากความเกี่ยวพันในบางตลาดหรือเขตเศรษฐกิจที่เพิ่มขึน้
ในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องเป็ นวงกว้างซึ่งกองทุนหลักอาจ
ลงทุนอยู่ ในบางตลาดหรือบางเขตเศรษฐกิจอาจถูกมองโดยทั่วไปว่า
เป็ นตลาดเกิดใหม่ ทัง้ นี ้ ในบางระดับ ความไม่มีเสถียรภาพในตลาด
การเงินโลกอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดเกิดใหม่และ
ส่งผลต่อภูมิภาคซึ่งถือเป็ นตลาดเกิดใหม่ดว้ ยเช่นกัน
(8) ความเสี่ ย งด้ า นภู มิ ศ าสตร์ ก ารเมื อ ง (Geopolitical Risks):
นอกเหนือจากความเกี่ยวพันในบางตลาดหรือเขตเศรษฐกิจที่เพิ่มขึน้
ในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องเป็ นวงกว้างซึ่งกองทุนหลักอาจ
ลงทุนอยู่ ในบางภูมิภาคในอดีตเคยถูกพิจารณาว่าเป็ นส่วนที่ไม่มี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโลก จึงอาจเกิดความขัดแย้งระดับภูมิภาค
ได้ ใ นบางโอกาส เช่ น เดี ย วกั บ ผลกระทบจากภั ย คุ ก คามของ
ผูก้ ่อการร้ายทั่วโลก ซึ่งเป็ นความเสี่ยงที่ไม่น่าจะเกิดขึน้ แต่ความไม่
แน่นอนทางภูมิศาสตร์การเมืองสามารถส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ ของ
ตลาดในภูมิภาคได้
(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): การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือใดๆ ของบางตลาด
ในภูมิภาคอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึน้ ต่อหุน้ ส่วนการ
ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืน้ ที่ทางภูมิศาสตร์หรือตลาดซึ่งกองทุน
หลักอาจลงทุนอยู่
(10) ความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Exchange Risks) : ในพืน้ ที่ทางภูมิศาสตร์ท่เี ฉพาะเจาะจงหรือตลาด
ซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุนอาจเป็ นทั้งผูน้ าํ เข้าหนักของวัตถุดิบและผู้
ส่งออกที่สาํ คัญของทรัพยากรมนุษย์ สินค้า และบริการ ความผันผวน
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ใดๆ ของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อมูลค่าเงินลงทุนที่กองทุนหลักเข้าลงทุนได้
(11) ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น ต ล า ด แ ร ง ง า น ( Labour Market Risks) :
ค่ า แรงงานที่ ต่ าํ เป็ น ปั จ จัย สํา คัญ ต่ อ การได้เ ปรี ย บในการแข่ ง ขัน
สํา หรับ หลายบริษั ท ในเขตเศรษฐกิ จ หรื อ ตลาดเกิ ด ใหม่ และเป็ น
แรงผลัก ดัน ต่ อ กระแสเงิ น ทุน การเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกับ กฎหมาย
ค่าแรงจึงอาจส่งผลกระทบต่อกําไรของบริษัทเหล่านั้น รวมถึงราคา
หุน้ ของบริษัทเหล่านัน้ ด้วย
(12) ความเสี่ยงกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Regulation
Risks) : กฎระเบี ยบเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมได้ถูกพิ จารณาว่าค่อนข้าง
หละหลวมในตลาดหรือเขตเศรษฐกิจเกิดใหม่เป็ นส่วนใหญ่ การเพิ่มขึน้
ใดๆ ของกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้อ มจึ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ภาคอุตสาหกรรมในตลาดหรือเขตเศรษฐกิจเหล่านีไ้ ด้
กองทุ น หลั ก จะลงทุ น ในตลาดอิ น เดี ย ผ่ า น FII (Foreign Institutional
Investors) ซึ่งควบคุมโดย The Securities and Exchange Board of India
Foreign Institutional Investors Regulation, 1995 ก า ร ล ง ทุ น ที่ ผ่ า น
สถานะของ FII ดังกล่าวอาจถูกจํากัดให้เป็ นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ที่ถูกกําหนดในขณะนัน้ โดยผูม้ ีอาํ นาจของอินเดียหรือคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อินเดีย ทั้งนี ้ ผู้ลงทุนควรรับทราบความ
เสี่ยงใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ดงั กล่าว
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
อายุโครงการ
ไม่กาํ หนด
Benchmark
MSCI India 10/40 Index
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครั้งแรก ไม่กาํ หนด
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครั้ง
ไม่กาํ หนด
ถัดไป
มูลค่าขัน้ ตํ่าการถือหน่วยลงทุน
ไม่กาํ หนด
(Minimum Holding)
ผู้จัดการกองทุน
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
วันที่เสนอขายและรับซื้อคืน
ทุกวันทําการ ภายในเวลา 13.00 น. ของประเทศลักเซมเบิรก์
หน่วยลงทุน
ผู้จัดจําหน่ายทั่วไป
Manulife Investment Management International Holdings Limited
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้ปฏิบัตกิ าร
Citibank Europe plc. (Luxembourg Branch)
ด้านกองทุน นายทะเบียนกองทุน
และ ตัวแทนการ
ชําระเงิน
ผู้สอบบัญชีกองทุน
PricewaterhouseCoopers Société coopérative
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก :
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรก
ไม่มี*
(Initial Charge)
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
(Redemption Charge)
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ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 1% ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(Switching Charge)
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
0.90%**
ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
ประมาณ 0.003% ถึง 0.40% ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขอื่นๆ (1)
ค่าธรรมเนียมผูป้ ฏิบตั ิการด้านกองทุน นายทะเบียน ไม่เกิน 0.5% ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั เงื่อนไขอื่นๆ (2)
กองทุนและตัวแทนการชําระเงิน (Administrator,
Registrar, Listing Agent, Paying Agent and
Transfer Agent)
ค่าธรรมเนียมการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน
สูงสุดไม่เกิน 2.00% ของ NAV ต่อหน่วย
(NAV per Share) (3)
(Swing Pricing)
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (Other Expenses)
ขึน้ อยูก่ บั เงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (4)
แหล่งข้อมูล : อ้างอิงข้อมูลใน Prospectus ของ Manulife Global Fund
*

กองทุนหลักได้มีการปรับปรุ งหนังสือชีช้ วน โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรก (initial
charge) สําหรับ Share Class I2 โดยให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2564 เป็ นต้นไป
** กองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund (Share Class I2) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจั ด การ
ให้แก่กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ ในอัตราร้อยละ 0.42 ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนใน
กองทุน Manulife Global Fund – India Equity Fund (Share Class I2) โดยเก็บเข้าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
แมนูไ ลฟ์ สเตร็ง ค์ อิ น เดี ย อิ ค วิ ตี ้ เอฟไอเอฟ ทั้ง นี ้ การคื น ค่ า ธรรมเนี ย มดัง กล่ า วอาจปรับ เปลี่ ย นได้ต ามการ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)
ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
หมายเหตุ :
(1) กองทุน หลักจะจ่ ายค่าธรรมเนียมผูร้ ับฝากทรัพย์สินโดยคํา นวณอ้างอิ งกับทรัพย์สินสุท ธิ ท้งั หมดของกองทุนหลัก ณ วัน ที่
เกี่ยวข้องในแต่ละวันและจะจ่ายในแต่ละเดือน ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินและกองทุนหลักจะตกลงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็ นครัง้
คราวตามแต่อตั ราของตลาดในประเทศลักเซมเบิรก์ นอกจากนี ้ ยังมีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือและเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมผูร้ บั
ฝากทรัพย์สิน ซึ่งกองทุนหลักมีหน้าที่ผูกพันค่าใช้จ่ายตามสมควรที่เกิดขึน้ จากผูร้ บั ฝากทรัพย์สินหรือธนาคารและสถาบัน
การเงิ น อื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการเก็ บรัก ษาทรัพย์สิน ของกองทุน ทั้งนี ้ ค่ า ธรรมเนี ย มผูร้ ับฝากทรัพย์สินโดยปกติจะรวมถึง
ค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมในการดําเนินการธุรกรรมบางประการของธนาคารและสถาบันการเงิน
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในส่วนนีท้ ี่จะจ่ายให้กับผูร้ บั ฝาก
ทรัพย์สินในแต่ละรอบปี บญ
ั ชีนนั้ จะเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของกองทุนหลัก
ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ของผูแ้ ทนที่ได้รบั การแต่งตัง้ ในเขตภูมิภาคอื่นๆ
ทั้งนี ้ กองทุนหลักได้แต่งตัง้ Citibank Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิรก์ ) เป็ นผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน ตามสัญญาแต่งตัง้ ผูร้ บั
ฝากทรัพย์สิน ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2548) โดยผูร้ บั ฝากทรัพย์สินของ
กองทุนหลักจะเป็ นผูถ้ ือเงินสด หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทุนหลักในนามของกองทุนหลัก ทัง้ นี ้ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
โดยการอนุมตั ิของกองทุนหลักอาจแต่งตัง้ ธนาคารและสถาบันการเงินแห่งอื่น ๆ ให้ถือสินทรัพย์ของกองทุนหลักแทนตนเองได้
อนึง่ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินเป็ นบริษัทย่อย (subsidiary) ของ Citigroup Inc.
ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สินอาจมีอตั ราแตกต่างกัน ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับตลาดที่สินทรัพย์ของกองทุนหลักถูกนําไปลงทุนและ
รักษาไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีอตั ราตัง้ แต่ 0.003% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่กองทุนหลักมีอยู่ในตลาดที่พฒ
ั นาแล้ว
(developed market) ถึง 0.40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่กองทุนหลักมีอยู่ในตลาดเกิดใหม่ (emerging market)
ทัง้ นี ้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมในการดําเนินการธุรกรรมบางประการ (transaction charges) ค่าใช้จ่าย
ตามสมควร (reasonable disbursement) และค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket)
ค่าธรรมเนียมการชําระเงินหรือส่งมอบในแต่ละธุรกรรม (settlement charges) คิดโดยคํานวณจากธุรกรรมแต่ละธุรกรรมเป็ น
คราวๆ ไป ซึ่งอาจจะแตกต่างกัน ทั้งนี ้ ขึ น้ อยู่กับประเทศที่หลัก ทรัพย์นั้นถูก ส่งมอบหรื อมีก ารชํา ระหนี ้ โดยค่ า ธรรมเนียม
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ดังกล่าวนี ้ จะมีอตั ราตัง้ แต่ 6 ดอลลาร์สหรัฐต่อธุรกรรมในตลาดที่พฒ
ั นาแล้ว (developed market) ถึง 130 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ธุรกรรมในตลาดเกิดใหม่ (emerging market)
(2) กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับตัวแทนการชําระเงินในอัตราที่ตกลงกันระหว่างคู่สญ
ั ญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายตามจริง
(out-of-pocket) ที่เกิดขึน้ ในการดําเนินงานในหน้าที่ตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาตามสมควร
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผูป้ ฏิบตั ิการด้านกองทุน นายทะเบียนกองทุน ตัวแทนจดทะเบียนหน่วย
ลงทุน ตัวแทนการชําระเงินและตัวแทนการโอนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามที่ปรากฎด้านล่างนี ้
ภายใต้สัญญาบริการบริหารกองทุนหลัก ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2548)
กองทุนหลักแต่งตัง้ Citibank Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิรก์ ) เป็ นผูป้ ฏิบตั ิการด้านกองทุน นายทะเบียนกองทุน ตัวแทน
จดทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนการชําระเงินและตัวแทนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดย Citibank Europe plc (สาขา
ประเทศลักเซมเบิรก์ ) เป็ นผูด้ าํ เนินการจอง การรับซือ้ คืน การสับเปลี่ยน และการโอนหน่วยลงทุน รวมถึงลงทะเบียนธุรกรรม
ดังกล่าวในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
นอกจากนี ้ Citibank Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิรก์ ) ยังให้บริการกองทุนหลักในการดําเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บ
รักษาบัญชีของกองทุน การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ณ วันคํานวณ (valuation date)
จ่ายเงินปั นผลให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน การเตรียมและแจกจ่ายรายงานผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหลักอื่นๆ
กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมสําหรับการบริการบริหารดังกล่าวที่อัตราตลาด (commercial rate) ซึ่งคู่สัญญาจะตกลง
กําหนดเป็ นคราว ๆ บวกด้วยค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ตามสมควร โดยค่าธรรมเนียมสูงสุดสําหรับการบริการเหล่านี ้
เท่ากับ 0.5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ซึ่งอัตรานีไ้ ม่รวมค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ตามสมควร
(3) นโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing Policy)
เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนย่อย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปกป้องผูถ้ ือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนย่อยใน
กรณีที่เกิดเหตุการณ์มีมลู ค่าเงินลงทุนสุทธิเข้าหรือออกอย่างมีนัยสําคัญ บริษัทอาจมีการปรับปรุ งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (NAV) ของกองทุนย่อยใดๆ ในแต่ละวันทําการตามนโยบาย Swing Price ตัง้ แต่วนั ที่ 18 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป ซึ่งจะ
กําหนดไว้ในหนังสือชีช้ วนฉบับแก้ไข ดังต่อไปนี ้
"บริษัทอาจจําเป็ นต้องใช้เครื่องมือในการรองรับมูลค่าเงินลงทุนสุทธิไหลเข้าหรือไหลออกอย่างมีนัยสําคัญอันเป็ นผลมาจาก
การที่ผลู้ งทุนทํารายการซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนมากจนส่งผลให้มีตน้ ทุนการทําธุรกรรมที่สูงขึน้
จากการซือ้ ขายทรัพย์สินในพอร์ตการลงทุนของกองทุนย่อย ด้วยเหตุนี ้ กองทุนย่อยจึงอาจมีการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วย (“Dilution”) ดังนัน้ เพื่อเป็ นการลดผลกระทบจากการปรับลดลงดังกล่าวและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนเดิมที่อยู่ในกองทุน บริษัทจะนํานโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน ("Swing Pricing Policy”) มาเป็ นส่วนหนึ่งของ
นโยบายการประเมินมูลค่ารายวัน (Daily Valuation Policy) โดยนโยบาย Swing Price ดังกล่าวจะนํามาใช้กับกองทุนย่ อย
ทุกกองทุน
หากในวันทําการใด ผลรวมสุทธิจากการทํารายการของผูล้ งทุนในกองทุนย่อยเกินกว่าระดับที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้า โดยคํานวณ
จากเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องหรือจากจํานวนเงินในฐานสกุลเงิน (base currency) ของ
กองทุนย่อยที่เกี่ยวข้อง (ตามที่คณะกรรมการหรือผูม้ ีอาํ นาจที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการกําหนดและทบทวนเป็ นครัง้
คราว) โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของกองทุนย่อยอาจมีการปรับขึน้ หรือลงเพื่อสะท้อนต้นทุน (รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายและประมาณการส่วนต่างของราคาซือ้ / ขายคืน) จากมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิและมูลค่าเงินลงทุน
ไหลออกสุทธิตามลําดับ ("การปรับปรุ งมูลค่าหน่วยลงทุน" [“Adjustment”]) หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อผูล้ งทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดังนี ้
(1) ผลรวมสุทธิจากการทํารายการของผูล้ งทุนในกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องจะถูกกําหนดโดยบริษัทตามข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ ณ
เวลาที่ทาํ การคํานวณ NAV
(2) มูลค่าของการปรับปรุ งฯ (Adjustment) ขึน้ อยู่กับต้นทุนการซือ้ ขายในอดีตและสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ถือครองโดย
กองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องนัน้ ๆ
(3) มูลค่าของการปรับปรุ งฯ สําหรับกองทุนย่อยแต่ละกองทุนจะได้รบั การทบทวนอย่างน้อยปี ละสองครัง้ เพื่อสะท้อนถึง
ต้นทุนประมาณการของการซือ้ ขายทรัพย์สินที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องและสภาวะตลาดในขณะนั้น โดย
ขัน้ ตอนในการประมาณการสําหรับมูลค่าของการปรับปรุ งฯ จะคํานึงถึงปั จจัยหลักต่างๆ ที่ทาํ ให้เกิดต้นทุนในการซือ้ ขาย
(เช่น ส่วนต่างราคาเสนอซือ้ /ขาย (bid/ask spreads) ภาษี หรืออากรที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรม ค่าธรรมเนียมนายหน้า
(brokerage fees) เป็ นต้น) การปรับปรุ งมูลค่าหน่ วยลงทุนดังกล่าวนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละกองทุนย่ อย
โดยจะไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่ วยเดิม (NAV per Share) (“อัตราสูงสุดในการปรับปรุ ง
มูลค่าหน่วยลงทุน”) ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ กรรมการอาจพิจารณาเพิ่มอัตราสูงสุดในการปรับปรุง
มูลค่าหน่ วยลงทุ นจากที่ระบุไว้ ข้างต้ นเป็ นการชั่ วคราวเพื่ อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุ นเป็ นสําคัญ โดย
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จะต้ องแจ้ งให้ ผู้ ถื อหน่ วยลงทุ นและผู้ ลงทุ นทราบล่ วงหน้ า ทั้งนี ้ มูลค่าของการปรับปรุ งฯ จะถูกกําหนดขึน้ โดย
คณะกรรมการหรือผูม้ ีอาํ นาจที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) ของกองทุนย่อยจะถูกคํานวณแยกต่างหากจากกัน
แต่การปรับปรุ งฯ ใดๆ ในรู ปของเปอร์เซ็นต์จะมีผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วย (NAV per Share) ของแต่ละชนิด
หน่วยลงทุนของกองทุนย่อยเหมือนกัน
(5) อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่อิงกับผลการดําเนินงาน (Performance fee) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่คิดจากมูลค่า
ทรัพย์สิน สุท ธิ (NAV-based fee) จะคํา นวณตามมูล ค่า ทรัพย์สิน สุท ธิ ต่ อหน่ว ย (NAV per Share) ก่ อนการปรับ ปรุ ง
มูลค่าหน่วยลงทุนใดๆ"
จากผลของการใช้นโยบาย Swing Price นี ้ กองทุนย่อยจะต้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของนโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน
(Swing Pricing Risk) ซึ่งสรุปได้ดงั นี ้ :
 ขนาดของผลกระทบจากการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจะถูกกําหนดโดยต้นทุนประมาณการของทรัพย์สินที่ซือ้ ขายแต่
ละประเภทที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องและสภาวะตลาดในขณะนัน้ โดยมูลค่าของการปรับปรุงฯ นีส้ ะท้อนถึง
ต้นทุนการซือ้ ขายโดยประมาณของกองทุนย่อยที่ถูกกําหนดโดยต้นทุนการซือ้ ขายในอดีตและสภาวะตลาดซึ่งอาจไม่ใช่
ต้นทุนการซือ้ ขายที่เกิดขึน้ จริง
 การเคลื่อนไหวของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในส่วนของกองทุนย่อยอาจไม่สะท้อนถึงผลการดําเนินงานของพอร์ตการ
ลงทุนที่แท้จริงอันเป็ นผลมาจากการใช้นโยบาย Swing Price โดยปกติ การปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนที่เกิดจากนโยบาย
Swing Price จะทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) เพิ่มขึน้ เมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสุทธิจาํ นวนมาก
ไหลเข้ากองทุนย่อยและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยจะลดลงเมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสุทธิไหลออกจํานวนมาก ซึ่งการ
ปรับปรุงฯ เดียวกันนีจ้ ะถูกนํามาใช้กบั ทุกชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนย่อย ดังนัน้ ผูล้ งทุนที่ทาํ ธุรกรรมทัง้ หมดในกองทุน
ย่อยไม่ว่าจะทํารายการซือ้ หรือขายคืนจะได้รบั ผลกระทบจากการปรับปรุงฯ ดังกล่าว
 เนื่องด้วยการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจากนโยบาย Swing Price เกี่ยวข้องกับการไหลเข้าและการไหลออกของเงินจาก
กองทุนย่อยจึงไม่สามารถคาดการณ์แน่น อนได้ว่า จะเกิดการปรับลดในช่ว งเวลาใดในอนาคต ดังนั้น จึงไม่สามารถ
คาดการณ์ได้อย่างแม่นยําเช่นกันว่าบริษัทจะมีความจําเป็ นที่ตอ้ งใช้นโยบาย Swing Price มากน้อยเพียงใด
(4) กองทุนหลักจะจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึน้ และเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการของกองทุนหลัก รวมถึงค่าธรรมเนียมผูส้ อบบัญชี
ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอื่น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารหนังสือชีช้ วนฉบับ
ปั จจุบนั ของกองทุนหลัก และเอกสารหนังสือชีช้ วนอื่นใดภายหลัง ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ และแจกจ่าย
เอกสารรายงานประจําปี และรายงานผลการดําเนินการรอบหกเดือน นอกจากนี ้ กองทุนหลักจะรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่าย
นายหน้า ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการหรือผูบ้ ริหารกองทุนหลัก
บางท่านและค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ที่เกิดขึน้ ในการดําเนินงานในหน้า ที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้
กองทุนหลักจะไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับการขายหรือตัวแทน
การตลาดและกองทุนหลักจะไม่มีสิทธิที่จะได้รบั ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการขายหรือตัวแทนการตลาดไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน

3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามวงเงินที่ได้รบั อนุมตั ิให้นาํ ไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั ิวงเงินเพิ่มเติม
3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีจ่ ะลงทุน :
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีผอู้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญาเป็ นกิจการที่
จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ดังนี ้
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารแห่งหนีใ้ นประเทศ ได้แก่
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตั๋วเงินคลัง
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1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

หุน้ กู้ (ไม่รวมหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
ตั๋วแลกเงิน (B/E)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ กู้
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุน้ กู้
ตราสารหนีอ้ ่ืนที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนีต้ าม 1.1.1 - 1.1.7
ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ่มเติม

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ท่ีครบถ้วน ดังนี ้
2.1 ไม่มีขอ้ กําหนดหรือเงื่อนไขที่ทาํ ให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีท่ีเป็ น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาํ เนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการ
ที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
2.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนํามาประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสมํ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซ่ึงจัดทําตาม
หลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณี ท่ีเป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชําระหนี ้
การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี ้
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม
2.4.1 - 2.4.7
ทัง้ นี ้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ ่งั จ่าย
หรือผูอ้ อกตั๋ว ทัง้ จํานวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N
ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็ นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายไทย ต้องมีคณ
ุ สมบัติและหลักเกณฑ์ใน
การลงทุน ดังนี ้

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

หน้า 13

1. มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตรา
สารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีท่กี องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมดังกล่าว ต้องมี
นโยบายการลงทุนดังนี ้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที่
ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุน สามารถลงทุนได้
2.2 มี ก ารลงทุน ในทรัพ ย์สิ น เมื่ อ ใช้วิธี คาํ นวณตามสัด ส่ วน (pro rata) แล้ว ได้ผ ล
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุน นัน้
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคาํ นวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับทรัพย์สินที่เป็ น SIP ของกองทุน นัน้
2.4 มี ก ารลงทุ น ใน derivatives ที่ เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ Global exposure limit
ของกองทุน นัน้
3. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวม
ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ดเดอร์
ส่วนที่ 3 :

ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝาก ดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 9

ส่วนที่ 4 :

ธุรกรรมประเภทการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. คู่สัญญา ต้องเป็ นนิติบุคคลดังนีท้ ่ีสามารถเข้าเป็ นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตาม
กฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื ้ นฟู
1.8 นิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
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1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็ นตราสารดังนี ้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็ นตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ที่ธนาคารพาณิชย์
บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน ซึ่งมี
อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกาํ หนดวันใช้เงินตามตั๋ว
ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั๋ว และเป็ นตั๋วที่ถึงกําหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือ
เมื่อได้เห็น
2.4 ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit
rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณี ท่ีเป็ น issuer
rating ต้องเป็ น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซ้ ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึน้ ทะเบียนในตลาดซือ้ ขายตราสารหนี ้
หรือที่มีขอ้ มูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่งึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดย
ตราสารหนีด้ งั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรื อ credit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซ้ ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึน้ ทะเบียนในตลาดซือ้ ขาย ตราสาร
หนี ้ หรือที่มีขอ้ มูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่งึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
โดยตราสารหนีด้ งั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรื อ credit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชําระหนีข้ อง reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกําหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบตั ิสาํ หรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กาํ หนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซอื ้ ไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี ้
4.2.1 เป็ นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ น การขายตาม repo ที่ เ ป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการกํา กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การกูย้ ืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม
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4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็ นไป
ตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี ้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ อื ้ > (ราคาซือ้ x (1 + discount rate))
ทั้ง นี ้ ราคาซื ้อ = ราคาที่ก องทุ น ชํา ระให้แ ก่ คู่ ส ัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง เป็ นค่ า ซื อ้
หลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดํา รงมู ล ค่ า ของหลั ก ทรัพ ย์ห รื อ ตราสารที่ ซื ้อ ณ สิ ้น วั น ให้เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
4.4.1 มูล ค่ า ของหลัก ทรัพ ย์ห รื อ ตราสารที่ ซื อ้ > (มูล ค่ า reverse repo x (1 +
discount rate))
4.4.2 ในกรณี ท่ี มูล ค่ า หลัก ทรัพ ย์ห รื อ ตราสารที่ ซื อ้ ณ สิ น้ วัน ไม่ เ ป็ น ไปตาม
สมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน
หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื่อให้มลู ค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ และทรัพย์สินที่
โอนมาดังกล่าวเป็ นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที่
มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็ น
กรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์
หรือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้ วัน มีมลู ค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 +
discount rate) เป็ นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคา
ซื อ้ แล้ว แต่ จ ํา นวนใดจะตํ่า กว่ า และมี ก ารกํา หนดเรื่ อ งดัง กล่ า วไว้ใ น
สัญ ญาซึ่ ง ได้ก ํา หนดโดยพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จัย ความเสี่ ย งของคู่ สั ญ ญา
(counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดาํ เนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คาํ นวณดังนี ้
4.5.1 คํานวณจากราคาซือ้ รวมกับผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รบั จาก reverse
repo จนถึงวันที่มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็ นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ reverse repo
ทุ ก ธุ ร กรรมที่ ก องทุ น มี อ ยู่ กั บ คู่ สั ญ ญารายเดี ย วกั น และมี ข้ อ ตกลง
กํา หนดให้ส ามารถบั ง คั บ ชํา ระหนี ้ต ามธุ ร กรรมใดธุ ร กรรมหนึ่ ง จาก
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ หรือ ทรัพย์สิ นที่ โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ
ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่ น ํา มาใช้ในการคํานวณ ต้อ งเป็ น การกําหนดขึ น้ โดยคํานึงถึง
ปั จจัยความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซือ้ แล้ว
ส่วนที่ 5 :

ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี ้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดย
ในกรณีท่ีค่สู ญ
ั ญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผูย้ ืม ผูย้ ืมต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
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1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

กองทุนฟื ้ นฟู
ธนาคารเพื่อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
บริษัทเงินทุน
บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทประกันชีวิต
กองทุนส่วนบุคคลที่มีมลู ค่าทรัพย์สินของผูล้ งทุนแต่ละรายตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
นิติบคุ คลอื่นตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม

2. หลักทรัพย์ท่ีให้ยืม ต้องเป็ นหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รบั ฝาก
หลัก ทรัพ ย์ หรื อ หลัก ทรัพ ย์ท่ี ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยทํา หน้า ที่ เ ป็ น นายทะเบี ย น
หลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ้
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผูย้ ืมเพื่อเป็ นประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์ โดยต้องเป็ นหลักประกันดังนี ้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ี
ภาระผูกพัน
3.1.4 ตั๋วแลกเงินหรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกาํ หนดวันใช้เงิน
ตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั๋วและเป็ นตั๋วที่ถึงกําหนดใช้เงินเมื่อ
ทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี
credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีท่ี
เป็ น issuer rating ต้อ งเป็ น credit rating ที่ ไ ด้ม าจากการจัด
credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนีท้ ่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนัง สื อ คํา้ ประกัน ที่ ธ นาคารพาณิ ช ย์เ ป็ น ผู้อ อกให้แ ก่ ก องทุน เพื่ อ เป็ น
ประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้น จดทะเบี ย นใน SET ที่ มี ร ายชื่ อ อยู่ ใ นดัช นี SET50 ทั้ ง นี ้ ในกรณี ท่ี
กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกัน
ดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดํา เนิ น การให้ก องทุน มี ก รรมสิ ท ธิ์ ห รื อ ครอบครองหลัก ประกัน ตาม 3.1 หรื อ
ดําเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนีเ้ อาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
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3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่
สามารถบังคับตามหลักประกันนัน้ ได้ เว้นแต่เป็ นการบังคับชําระหนีต้ ามข้อตกลง
ในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นนั้ เอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิน้ วัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ท่ใี ห้ยมื
3.5 ในกรณี ท่ี ห ลัก ประกัน เป็ น เงิ น สด ให้น ํา เงิ น สดดัง กล่ า วไปลงทุ น โดยทัน ที ใ น
ทรัพย์สินดังนี ้
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี ้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ ธนาคารพาณิ ชย์ บริษัท
เงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้ เป็ นผู้มีภาระ
ผูกพัน
3.5.2.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกาํ หนดวันใช้เงินตามตั๋ว
ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็ นตั๋วที่ถึงกําหนดใช้เงิน
เมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 ตั๋ว สัญ ญาใช้เ งิ น ที่ มี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 90 วัน นับ แต่ วัน ที่ อ อก ซึ่ ง มี
credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี ้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยู่ ใ นอั น ดั บ แรก
โดยกรณีท่ีเป็ น issuer rating ต้องเป็ น credit rating ที่
ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสําคัญของ
สัญญาตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยข้อกําหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันใน
ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน ดังนี ้
1. ประเภท underlying
Derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ตอ้ งมี underlying เป็ นอัตราแลกเปลีย่ นเงิน
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อา้ งอิงดังกล่าว
ต้องเป็ นราคาปั จจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (future price)
เท่านัน้ ทัง้ นี ้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบ
ของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กองทุ น รวมได้ร ะบุ เ กี่ ย วกั บ การลงทุ น ใน derivatives และ underlying ของ
derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
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2.2.1 Derivatives on organized exchange
2.2.2 กรณี เป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
เป็ นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ตัวแทนซือ้ ขาย
derivatives หรือผูค้ า้ derivatives
2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการชําระหนีด้ ว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้ สุดลง
สินค้านัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี ้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผู้
มีสิทธิรบั มอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชําระหนีต้ ามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวน
ที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชําระหนีต้ ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้ สุดลงไว้
ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็ นไปตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่
จะลดความเสี่ ย ง การลงทุ น ใน derivatives ดัง กล่ า วต้อ งเป็ น ไปตามที่ ส ํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
5.1 ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัท
จัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี ้ ในกรณีท่วี นั ดังกล่าว
เป็ นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คาํ นวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่สี ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยั สําคัญ
ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัท
จัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้อง
ขอได้
3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ื่นทีจ่ ะลงทุนใน
ต่างประเทศ :
บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีผอู้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญาเป็ นกิจการที่
จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ ทัง้ นี ้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือ
สัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็ นการทําสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์
แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ท่ี เ ป็ น ส ม า ชิ ก ส า มั ญ ข อ ง International Organization of Securities
Commissions (IOSCO) หรือที่มีการซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ
World Federation of Exchanges (WFE) หรือเป็ นตราสารของบริษัทที่จดั ตัง้ และเสนอขายในประเทศ
กลุ่มอนุภมู ิภาคลุ่มแม่นาํ้ โขง (GMS)
ส่วนที่ 1 :

ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
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1.1 ตราสารแห่งหนีต้ ่างประเทศ ได้แก่
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตั๋วเงินคลัง
1.1.3 หุน้ กู้ (ไม่รวมหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.1.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ กู้
1.1.7 ตราสารหนีอ้ ื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนีต้ าม 1.1.1 - 1.1.6
ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1 ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ท่คี รบถ้วน ดังนี ้
2.1 ไม่มีขอ้ กําหนดหรือเงื่อนไขที่ทาํ ให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีท่ีเป็ น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ
แต่กองทุนได้ดาํ เนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
2.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนํามาประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจลงทุน ได้อย่างสมํ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่ส ะท้อนมูล ค่ า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซ่งึ จัดทําตาม
หลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณี ท่ีเป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชํา ระหนี ้
การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี ้
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบัน การเงิ น ต่า งประเทศที่ มีลัก ษณะทํานองเดีย วกับ ผู้รับ ฝากตาม
2.4.1 - 2.4.7

ส่วนที่ 2 :

ทัง้ นี ้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ ่งั จ่าย
หรือผูอ้ อกตั๋ว ทัง้ จํานวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ
กรณี เ ป็ น หน่ ว ยที่ ก ารออกอยู่ภ ายใต้บัง คับ กฎหมายต่ า งประเทศ ต้อ งมี คุณ สมบัติ แ ละ
หลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี ้
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1. มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตรา
สารทางการเงินทั่วไปที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 – 2.3 ด้วย
2. เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลกั ษณะดังนี ้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่
กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือเป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซือ้ ขายในตลาดซือ้
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับ
ดูแลที่เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO
2.3 ในกรณีท่ีกองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS
ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอ
ขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื่อผูล้ งทุนรายย่อยของประเทศนัน้
3. ประเทศที่กาํ กับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุน
อย่างเพียงพอ ทัง้ นี ้ ตามรายชื่อประเทศที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4. ในกรณีเป็ นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการ
จํากัดการกูย้ ืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจาํ เป็ นในการบริหารสภาพคล่องเป็ นการชั่วคราว
เท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี ้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS
ต่างประเทศซึ่งเป็ นกองทุนรวมทองคําที่ลงทุนในทองคําแท่ง)
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม สามารถ
ลงทุ น ได้ใ นสั ด ส่ ว นมากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 80% ของ NAV ของกองทุ น CIS
ต่างประเทศนัน้
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคาํ นวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนรวมนัน้ ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ไม่ใช้กบั กรณีทรัพย์สนิ ที่เป็ น SIP
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคาํ นวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับทรัพย์สินที่เป็ น SIP ของกองทุนรวม นัน้
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
กองทุนรวมนัน้
5. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน
CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ด
เดอร์ เว้นแต่เป็ นกรณีท่ีมีความจําเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยก่อนการลงทุนบริษัท
จัดการต้องจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็ น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชีช้ วนด้วย
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก
ของผูร้ บั ฝากดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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2. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
3. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตามข้อ 1 – 2
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้
1. ประเภท underlying
derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ตอ้ งมี underlying เป็ นอัตราแลกเปลีย่ นเงิน
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อา้ งอิงดังกล่าว
ต้องเป็ นราคาปั จจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (future price)
เท่านัน้ ทัง้ นี ้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบ
ของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กองทุ น รวมได้ร ะบุ เ กี่ ย วกั บ การลงทุ น ใน derivatives และ underlying ของ
derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
2.2.1 Derivatives on organized exchange
2.2.2 กรณี เป็ น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
เป็ นนิติบุคคลที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้
การกํา กั บ ดู แ ลโดยหน่ ว ยงานกํา กั บ ดู แ ลด้า นหลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ท่เี ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการชําระหนีด้ ว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้ สุดลง
สินค้านั้นต้องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี ้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ น
ผูม้ ีสิทธิรบั มอบหรือมีหน้าที่สง่ มอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชําระหนีต้ ามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวน
ที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชําระหนีต้ ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้ สุดลงไว้
ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็ นไปตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่
จะลดความเสี่ ย ง การลงทุ น ใน derivatives ดัง กล่ า วต้อ งเป็ น ไปตามที่ ส ํา นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
5.1 ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัท
จัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี ้ ในกรณีท่วี นั ดังกล่าว
เป็ นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คาํ นวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
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5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยั สําคัญ
ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัท
จัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้อง
ขอได้
3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ:
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้
ประเภททรัพย์สนิ
อ
1 ตราสารภาครัฐไทย
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
แต่ต่าํ กว่า 2 อันดับแรก
3 หน่วย CIS
4

5

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

ไม่เกิน 10% (กรณีเป็ นหน่วย CIS
ต่างประเทศจะลงทุนโดยเฉลี่ยรอบปี
บัญชีไม่นอ้ ยกว่า 80% ของ NAV)
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตรา ไม่ เ กิ น 20% (หรื อ ไม่ เ กิ น 10% เมื่ อ
สารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
เป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรือผูม้ ี
ภ า ร ะ ผู ก พั น มี ภู มิ ลํ า เ น า อ ยู่
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่ ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale)
รัฐบาลเป็ นประกัน
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย หรือ
สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้อ อกมี ก ารเปิ ด เผยข้อ มูล เป็ น การทั่ว ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณี ท่ี เ ป็ น ตราสารที่ มี ก ํา หนดวั น ชํา ระหนี ้
น้อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กับ 397 วัน นับ แต่ วัน ที่ ล งทุ น
และไม่ ไ ด้มี ลัก ษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคล
ดังนี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิ ช ย์ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํา้ หนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
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5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณี ท่ี เ ป็ น ตราสารที่ มี ก ํา หนดวัน ชํา ระหนี ้ม ากกว่า
397 วัน นับ แต่ วัน ที่ ล งทุ น ต้อ งขึ น้ ทะเบี ย นหรื อ อยู่ใ น
ระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
6.1.1 เป็ นตราสารหนี ้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึน้ ตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารนัน้ ในต่างประเทศหรือ
ผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมสาขาของธนาคารพาณิ ช ย์ต่ า งประเทศที่
ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย)
6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
6.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ
ในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็ นตราสารที่มีกาํ หนดวันชําระ
หนีน้ ้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่
วั น ที่ ล งทุ น และไม่ ไ ด้ มี ลั ก ษณะตาม
6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.15.2.3.9
6.1.3.3.2 ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศที่ ป ระเทศไทยเป็ น
สมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่
มี ลั ก ษณะทํ า นองเดี ย วกั บ
บุ ค ค ล ต า ม ข้ อ 6.1.3.3.16.1.3.3.2

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํา้ หนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%
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6.1.4 ในกรณี ท่ี เ ป็ น ตราสารที่ มี ก ํา หนดวั น ชํา ระหนี ้
มากกว่ า 397 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ล งทุ น ต้ อ งขึ ้น
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.2 ธุ ร กรรมดั ง นี ้ ที่ คู่ สั ญ ญามี credit rating อยู่ ใ นระดั บ
investment grade
6.2.1 ธุ ร กรรมการซื ้อ โดยมี สั ญ ญาขายคื น (Reverse
Repo)
6.2.2 OTC derivatives (Derivatives ซึ่ ง ซื ้อ ขายนอก
ศูนย์ซอื ้ ขาย derivatives)
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสาร
หรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) *
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่ม ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้วแต่
กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทาง อัตราใดจะสูงกว่า
การเงินกับบริษัทดังกล่าว
(1) 25% หรือ
(2) นํา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%
*หมายเหตุ: ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี ้ ไม่มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี
หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมาย
เว้น แต่ เ ป็ น กองทุน รวมที่ มี อ ายุ โ ครงการ
ไทย (ไม่ ร วมถึ ง สาขาในต่ า งประเทศของนิ ติ บุ ค คล
น้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
ดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี ้
- อัต ราข้า งต้น ไม่ ใ ช้กั บ กองทุน รวมที่ อ ายุ
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ
กองทุ น คงเหลื อ น้อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 6
จัดตัง้ ขึน้
เดื อ น ทั้ ง นี ้ เฉพาะกองทุ น รวมที่ มี อ ายุ
โครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มา
จ า ก คู่ สั ญ ญา ตาม reverse repo ห รื อ securities
lending หรือ derivatives)
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มี
เงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาํ เนินการให้
มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตาม
วิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
รวมสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี
ระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี ้ แต่ไม่รวมถึงตรา
สารหนีท้ ่ีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6
ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณ
ตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (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

รวมกันไม่เกิน 25%

(ข้อนีไ้ ม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน
buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบ
การลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)
3

ธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse repo)

ไม่เกิน 25%

4

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending)

ไม่เกิน 25%

5

หน่วย CIS ในประเทศ

6

total SIP ซึ่งได้แก่
6.1 ทรัพ ย์สิ น ตามข้อ 7 ในส่ ว นที่ 1 : อัต ราส่ วนการ
ลงทุนที่คาํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา
(single entity limit)
6.2 ตราสารหนี ้ ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสาร
และ/หรือผู้ออกตราสารตํ่ากว่าอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตรา
สารที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
(unrated)
Derivatives ดังนี ้
hedging limit : การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง

7

ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 20%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

**หมายเหตุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มี
ข้อกําหนดเกี่ยวกับ product limit

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน
1 ตราสารหนี ้ ของผูอ้ อกรายใดรายหนึง่ 1.1 ไม่ เ กิ น 1 ใน 3 ของมูล ค่ า หนี ้สิ น ทางการเงิ น (financial
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้ าครัฐไทย หรือ
liability)* ของผูอ้ อกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบ
ตราสารหนีภ้ าครัฐต่างประเทศ)
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีผู้
ออกตราสารมีหนีส้ ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด
บลจ. อาจนํามูลค่าหนีส้ ินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนีส้ ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดย
ข้ อ มู ล หนี ้สิ น ทางการเงิ น นั้ น จะต้อ งเป็ นข้ อ มู ล ที่ มี ก าร
เผยแพร่เ ป็ น การทั่ว ไป และในกรณี ท่ี ผู้อ อกตราสารไม่ มี
หนีส้ ินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้ องผู้ออก
รายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผอู้ อกตราสารได้มีการ
ยื่ น แบบ filing ในลัก ษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ ดยเป็ นตราสาร
ที่ อ อ ก ใ หม่ และมี credit rating อ ยู่ ใ น ระดั บ ตํ่ ากว่ า
investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุน
เพื่ อ กองทุ น ภายใต้ก ารจัด การของ บลจ. รายเดี ย วกั น
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผอู้ อกตราสารได้มี
การยื่ นแบบ filing ในลั ก ษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
อัต ราส่ ว นตาม 1.2 ไม่ ใ ช้กับ กรณี เป็ น ตราสารที่อ อกโดย
บุคคลดังนี ้
(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
เครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) บริษัทหลักทรัพย์
(10) สถาบัน การเงิน ระหว่า งประเทศที่ ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
(11) สถาบั น การเงิ น ต่ า งประเทศที่ มี ลั ก ษณะทํา นอง
เดียวกับบุคคลตาม (1) – (9)
หมายเหตุ :
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* หนี ้สิ น ทางการเงิ น (financial liability) ให้ พิ จ ารณาตาม
มาตรฐานการบัญ ชี ท่ี ผู้อ อกตราสารดัง กล่ า วได้จัด ทํา งบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็ นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ที่ ก ํา หนดโดยคณะกรรมการกํา หนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล เช่ น International Financial Reporting Standards
(IFRS) ห รื อ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
** รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้ แรก
ของผูอ้ อกตราสาร
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เ กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั้ง หมดของกองทุนรวม
หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น
อัต ราข้า งต้น ไม่ใ ช้กับ การลงทุน ในหน่ว ย CIS ของกองทุน ที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

ทัง้ นี ้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 : การดําเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน
1. ในกรณี ท่ี ก องทุ น มี ก ารลงทุน เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ท่ี ก ํา หนด แต่ ต่ อ มาทรัพ ย์สิ น ที่ ล งทุน มี
คุณสมบัติท่ีเปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถ
ลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัด ทํา รายงานโดยระบุร ายละเอีย ดเกี่ ย วกับ ชื่ อ จํา นวน อัต ราส่ ว นการลงทุน และวัน ที่
ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ท่บี ริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ น
สําคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณี
ตามข้อ 5 ในส่วนนี ้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ
มีคณ
ุ สมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้
จําหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณี
และจะจัด ส่ ง รายงานต่ อ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วัน ทํา การนับ แต่ วัน ที่ เ กิ ด กรณี
ดังกล่าว
ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็ นไปตาม (2)
บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุท่ีไม่สามารถจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
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2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาํ หนด แต่ตอ่ มา
การลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการ
ลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่
การลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ท่ี
บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาํ หนด
(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาํ หนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์
ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญแต่ตอ้ งไม่เกินระยะเวลาดังนี ้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 5 ในส่วนนี ้
(ก) 30 วันนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ไี ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตรา
สารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม
(3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาํ หนดแล้ว บริษัท
จัด การต้อ งจัด ทํา รายงานข้อ มูล เกี่ ย วกับ ชื่ อ จํา นวน อัต ราส่ ว นการลงทุน ในทรัพ ย์สิ น
ดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนแล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่สามารถแก้ไข
ให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาํ หนดตาม (3)
(ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุท่ีไม่สามารถ
แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
3. ในกรณีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ท่ีได้รบั อนุมัติให้จัดตัง้ ก่อนวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัท
จัดการดําเนินการดังต่อไปนี ้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่
การลงทุ น ไม่ เ ป็ น ไปตามอั ต ราส่ ว นการลงทุ น และจั ด ส่ ง รายงานดั ง กล่ า วต่ อ ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ท่บี ริษัทจัดการ
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมฟี ดเดอร์ดงั กล่าวที่ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุน รวมหรื อ หน่ วยของกองทุน ต่างประเทศจะเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กําหนด
(3) ในกรณีท่ีมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มี
ผูร้ บั ผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวเป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับ
บริษัทจัดการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟี ดเดอร์หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนในลักษณะที่ซาํ้ ซ้อนกับ
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กองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็ นใน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนัน้ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณี ท่ีอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟี ดเดอร์เป็ นไปตามที่กาํ หนดแล้วให้จัดทํา
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่
อัตราส่วนเป็ นไปตามที่กาํ หนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วนั ที่อตั ราส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่กาํ หนด
4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาํ หนดแต่ต่อมามีกรณีดงั ต่อไปนี ้
จนเป็ นเหตุให้ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อ 2 หรือ
3 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนัน้
(2) กรณีท่ีกองทุนได้รบั ทรัพย์สินมาจากการบริจาค
5. ในกรณีท่ีมีเหตุสดุ วิสยั หรือเหตุจาํ เป็ นอื่นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อให้
การลงทุน เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ท่ี ก ํา หนดในข้อ 1(2) หรื อ ข้อ 2(3) (ข) หรื อ บริ ษั ท จัด การมี
ความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดลุ ย
พินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ และต้อง
ส่งรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนและผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ตอ้ งแก้ไขให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทัง้ นี ้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : การดําเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลที่ทาํ ให้มี
การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่ไม่เป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจัดการ
(2) ดํา เนิ น การแก้ไ ขให้สัด ส่ ว นการลงทุ น ของกองทุ น เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุ น หรื อ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดในข้อ 2 ในส่วนนี ้
2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการ
ลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการ
ให้สิทธิแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผู้
ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
แล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกราย
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จนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีท่ีครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษทั จัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เพิ่มเติม
4.

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
 สิทธิท่จี ะได้รบั เงินปั นผล

4.3

รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
กองทุนรวมมีการแบ่งหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิดได้แก่
1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : MS-INDIA-A) : เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ด
โอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
(Total return)
2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : MS-INDIA-D) : เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา/นิติ
บุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจากเงินปั นผล
ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนนิติบุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่
กองทุนกําหนด บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิด
ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน โดยประกาศ ณ ที่ทาํ การของบริษทั
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1

ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
 บริษัทจัดการ
 อินเตอร์เน็ต (internet)

5.2

 ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
 ช่องทางอื่นใดที่บริษทั จัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต

รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
บริษัทจัดการจะเปิ ดให้มีการจองซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรกตามวันและเวลาที่ระบุไว้หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูล
สําคัญ ทัง้ นี ้ กรณีท่ีมีการจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนเงินทุนโครงการก่อนสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิ ดประกาศแจ้งให้ผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนทราบที่
สํานักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมูล และเวลาทํารายการของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่
ปรากฎอยู่ท่ีบริษัทจัดการเป็ นหลักฐานอ้างอิงเท่านัน้
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน ใบคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้ส่ ัง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ที่ ส นใจลงทุน ในหน่ ว ยลงทุน ของ “กองทุน เปิ ด แมนูไ ลฟ์ สเตร็ง ค์ อิ น เดี ย อิ ค วิตี ้
เอฟไอเอฟ” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และแบบคํา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุน (ใช้สาํ หรับผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ยงั ไม่มบี ญ
ั ชีกองทุน) ได้ ณ ที่ทาํ การของบริษทั จัดการ
และ/หรือ ณ ที่ทาํ การของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษั ท
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จัดการ ในวันและเวลาทําการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจ
แจ้งเพิ่มเติมในอนาคต โดยสามารถทําการจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ในราคาหน่วยลงทุนละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามวัน เวลา และเงื่อนไขการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
5.2.2 วิธีการเปิ ดบัญชีกองทุน
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ยงั ไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดการ จะต้องดําเนินการเปิ ดบัญชีกองทุน พร้อมกับ
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในครัง้ แรกกับบริษัทจัดการก่อน โดยการเปิ ดบัญชีกองทุนผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ และลงลายมือชื่อใน “แบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน” “แบบสอบถามข้อมูลพิสูจน์
ทราบผูล้ งทุนและแบบการประเมินระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผูซ้ ือ้ หน่วยลงทุน” “ใบ
คําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน” และใบคําขอใช้บริการอื่นๆ ของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัท
จัดการกําหนดให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน โดยมีเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีดงั นี ้ เว้นแต่บริษัท
จัดการยินยอมผ่อนผันให้เป็ นกรณีไป โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน
อื่นๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่เห็นสมควร
กรณีผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง
(2) สําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง (เฉพาะกรณีบคุ คลต่างด้าว)
(3) สําเนาสมุดเงินฝากที่มีช่ือและเลขที่บญ
ั ชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษทั จัดการอาจกําหนดเพิ่มเติม/ทดแทน
กรณีผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นนิติบคุ คล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากร พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
(3) สําเนาหนังสือรับรองของบริษัท หนังสือมอบอํานาจ ประกาศ คําสั่ง ระเบียบภายใน หรือเอกสาร
หลักฐานในการแต่งตัง้ บุคคลผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลนัน้ ๆ พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
(4) สําเนาหนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีท่ีมีการมอบอํานาจให้ผอู้ ื่นกระทําการแทน พร้อม
สําเนาบัตรประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ อนึ่งหากหนังสือมอบอํานาจเป็ นฉบับ
สําเนา ฉบับสําเนาดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองโดยผูม้ อบอํานาจด้วย
(5) สําเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริษัทจํากัด หรือหลักฐานอื่นที่แสดงรายชื่อผูเ้ ป็ น
หุน้ ส่วนหรือผูเ้ ป็ นเจ้าของนิติบุคคล ทั้งนี ้ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
(6) ตัวอย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบคุ คล และเงื่อนไขการลงนาม
(7) สําเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบคุ คล
(8) สําเนาสมุดเงินฝากที่มีช่ือและเลขที่บญ
ั ชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษทั จัดการอาจกําหนดเพิ่มเติม
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กรณีเป็ นบุคคล และ/หรือนิติบคุ คลประเภทอื่นๆ เช่น คณะบุคคล ห้างหุน้ ส่วนไม่จดทะเบียน นิติบคุ คลที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือองค์กรอิสระฯลฯ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอื่นใดเพิ่มเติม/
ทดแทนตามที่เห็นสมควร
อนึ่ง การให้ขอ้ มูลในส่วนของ “แบบสอบถามข้อมูลพิสูจน์ทราบผูล้ งทุน” บริษัทจัดการมีความจําเป็ นที่
จะต้องให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันการใช้การลงทุนในกองทุนเพื่อการฟอก
เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามมาตรการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็ น
ช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด สําหรับส่วนของ “แบบการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผูล้ งทุน” ผูซ้ ือ้
หน่วยลงทุนทุกรายจะต้องทําแบบสอบถามนีต้ ามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อ
ประเมินระดับความเสี่ยงและรับทราบถึงความเสี่ยงที่ตนเองสามารถรับได้ก่อนตัดสินใจลงทุน ในกรณีท่ี
ผูล้ งทุนปฏิเสธการทําแบบประเมินนี ้ บริษัทจัดการจะไม่สามารถให้คาํ แนะนําการลงทุนแก่ผลู้ งทุนได้และ
จะทําให้ผลู้ งทุนไม่สามารถทํารายการซือ้ หน่วยลงทุน รวมถึงการสับเปลี่ยนหรือโอนกองทุนใดๆ ได้
นอกจากนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาใช้เป็ นหลักฐานในการซือ้ ขายหน่วยลงทุน หรือเป็ น
หลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทําธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือ เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบลายมือชื่อของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสาํ หรับการขอมติใดๆ จากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน
5.2.3 วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดใน “คําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน” และ
เอกสารการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ระบุชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูล ค่า และหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั น ผล ให้ครบถ้วน ถูกต้องและ
ชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ จํานวน โดยเป็ นจํานวนเงินไม่นอ้ ยกว่ามูลค่าขัน้ ตํ่า
ของการสั่งซือ้ ครัง้ แรกที่กาํ หนดไว้ตามชนิดหน่วยลงทุน และนําส่งเอกสารหลักฐานได้ท่ีบริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือทางโทรสาร หรือช่องทางอื่น
ใดที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติมในอนาคตได้ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วน
สรุปข้อมูลสําคัญ
บริษัทจัดการยินยอมให้ผสู้ ่งั ซือ้ ส่งคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้นนั้ จะต้องเป็ นผูส้ ่งั ซือ้
ที่มีบัญชีกองทุนอยู่ก่อนหน้านี ้ และได้เคยทําแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Profile) ของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการไว้แล้ว กรณี ท่ีมีบัญชีกองทุนแต่ไม่เคยทําแบบ
ประเมินระดับความเสี่ยงดังกล่าว จะต้องตอบแบบประเมินเพื่อรับทราบระดับความเสี่ยงของผู้
ถื อ หน่ ว ยลงทุน ก่ อ น จึ ง จะสามารถส่ ง คํา สั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน มาพร้อ มสํา เนาบัต รประจํา ตัว
ประชาชน หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) หรือ
เอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคตที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ด้วยตนเอง
ทัง้ นี ้ เมื่อบริษัทจัดการได้รบั คําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน พร้อมทัง้ เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ จํานวนจากผู้
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะส่งสําเนาคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนไว้
เป็ นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีท่ีผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนส่งคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารหรือ
ช่องทางอื่นใดที่บริษทั จัดการกําหนดเพิ่มเติม
5.2.3.2 การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(1) การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet)
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บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนอาจจัดให้มีการบริการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
(Internet) เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีบัญชีผูถ้ ือหน่วยลงทุนและสมัครใช้บริการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถส่งคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริการอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนวิธีการขอใช้บริการ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกําหนด โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ื
(2) การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่น
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการซือ้ หน่วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท์ หรือผ่านเครื่องฝากถอน
เงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทํานองเดียวกัน เพื่อเป็ นการอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ ทัง้ นี ้ เมื่อ
บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข ขัน้ ตอนวิธีการใช้บริการและกําหนดเวลาในการใช้บริการให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ
และปฏิบตั ิตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สาํ นักงานของบริษัทจัดการและ/
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ
อนึ่ง บริษัทจัดการยินยอมให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทําการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นั้น จะต้องเป็ นผูส้ ่ ังซือ้ ที่มีบัญชีกองทุนอยู่ก่อนหน้านี ้ และได้เคยทําแบบ
ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการไว้แล้ว
กรณี ท่ี มี บัญชีก องทุนแต่ไ ม่เคยทําแบบประเมิ นระดับความเสี่ย งดังกล่ าว จะต้อ งตอบแบบ
ประเมินเพื่อรับทราบระดับความเสี่ยงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนก่อน จึงจะสามารถส่งคําสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวข้างต้นได้
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษี
อากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อินเตอร์เน็ต หรือผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืน่ ๆ (ถ้ามี) จากผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่
ใช้บริการตามที่จา่ ยจริง
5.2.4 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ซือ้
สามารถชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์
หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่ง
ยอมรับ โดยเช็คหรือดราฟต์สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทาํ การของ
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ภายในวันเดียวกับวันที่ส่ ังซือ้
เท่านั้น โดยเช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าวจะต้องลงวันที่ท่ีส่ ังซือ้ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
“บั ญ ชี จ องซื้อ หน่ ว ยลงทุ น บลจ. แมนู ไ ลฟ์ ” ประเภทบัญ ชี ก ระแสรายวัน โดยเข้า บัญ ชี
ดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขาสยามสแควร์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

152-3-11759-4
038-3-08296-7
026-1-10270-6
123-0-04007-7
หน้า 34

5. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักงานใหญ่ 001-1-54915-1
6. ธนาคารแห่งประเทศจีน จํากัด
สาขาสํานักงานใหญ่ 609482-2312-000
หรือ สั่งจ่ายในนาม “SUB IPO FOR MAMT” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เข้าบัญชี
ธนาคารซิตีแ้ บงก์

สาขากรุงเทพมหานคร 0-800516-358

หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดให้เป็ นบัญชีท่ีรบั ชําระค่าซือ้ หน่วยลงทุนในอนาคต ทัง้ นี ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีท่ีรบั ชําระค่าซือ้ หน่วย
ลงทุนดังกล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยจะแสดงข้อมูลที่เป็ น
ปั จจุบนั ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปสาระสําคัญ
โดยในการชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ผู้ส่ ังซือ้ หน่วยลงทุนโปรดระบุ ชื่อ
ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูส้ ่ ังซือ้ หน่วยลงทุนไว้ดา้ นหลังเช็คหรือดราฟต์นั้น เพื่อความ
สะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุน
5.2.4.2 หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
ผู้ส่ ัง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ที่ ไ ด้รับ อนุมัติ จากธนาคารให้ใ ช้บ ริก ารคํา สั่งหัก บัญ ชีเงิ น ฝากอัตโนมัติ
สามารถชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน โดยวิธีส่งั หักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารที่ให้บริการได้แก่
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย
จํา กัด (มหาชน) ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุธ ยา จํา กัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จํา กัด
(มหาชน) และ/หรือธนาคารอื่นตามที่บริษัทจัดการกําหนด ทัง้ นี ้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ท่เี ว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.manulife-asset.co.th)
เงือ่ นไขเพิ่มเติม :
(1) ในการชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน ผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็ม
จํานวนโดยจะหักกลบลบหนีก้ บั บริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผถู้ ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหนึ่งเพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการ
บริษัทจัดการอาจดําเนินการให้มีการหักกลบลบหนีก้ นั ก็ได้
(2) ในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินตามคําสั่งหักบัญชีธนาคาร
เช็คหรือดราฟต์ และได้รบั เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่ระบุไว้ในคําสั่งซือ้ หากการชําระ
เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนไม่ว่าจะเป็ นคําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ตามคําสั่งจากธนาคารของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงับการขายหน่วย
ลงทุนแก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นนั้ คืนแก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี ้ หากมีดอกเบีย้ รับเกิดขึน้ ในบัญชี
จองซือ้ หน่วยลงทุนที่ระบุไว้ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็ นผลประโยชน์ของกองทุน
(3) ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ทาํ การสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และได้ชาํ ระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มตามจํานวน
แล้วจะเพิกถอนการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั
อนุมตั ิจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
5.2.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนทุกรายจะได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ส่งั ซือ้ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รบั ชําระ
เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีท่ีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้จาํ นวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการที่ได้รบั อนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ โดยใช้หลักการ “สั่งซือ้ ก่อนได้ก่อน” ซึ่งพิจารณาตามวันที่
ได้รบั คําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและได้รบั ชําระค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
อนึ่ง ในกรณีท่ีมีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการ
จะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่จองซือ้ (pro rata) ให้แก่ผูส้ ่ ังซือ้ หน่วยลงทุน ทั้งนี ้
บริษัทจัดการสงวนสิทธิ ท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้นก็ได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า
ในกรณีท่ีจาํ นวนเงินที่ระบุไว้ในใบคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชําระ
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผลู้ งทุนตามจํานวนเงินที่ได้รบั ชําระเป็ นเกณฑ์
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุ น แต่
บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ ถ้าหากพบว่าจะเกิดผลเสียต่อกองทุน โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า
หากการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะทําให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนให้ทงั้ หมดตามคําสั่งจองซือ้ แต่จะจัดสรรให้เท่าที่ไม่เกินสัดส่วนหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุน
ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็ นกรณีขอ้ ยกเว้นเพื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซือ้ หน่วย
ลงทุนของผูส้ ่งั ซือ้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน
โดยทางไปรษณีย ์ ภายใน 15 วันนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
5.2.6 การคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ ตามที่อยู่ท่ีระบุในแบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
หรือโดยให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นผูม้ อบให้ หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชีเงินฝาก
ของผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่บญ
ั ชีท่ีผูส้ ่ งั ซือ้ ได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี ้ ในกรณีต่างๆ ภายใต้
เงื่อนไขที่กาํ หนดดังต่อไปนี ้
5.2.6.1 กรณีท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้ แรก บริษทั จัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
บริษัทจัดการจะรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมตั ิจดั ตัง้ กองทุนรวมสิน้ สุดลง
ในวันที่แจ้งให้สาํ นักงานทราบ
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้ จากเงิน
ที่ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซือ้ หน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าซือ้ หน่วย
ลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่การอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมสิน้ สุดลงตามวรรคสอง และหาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบีย้ ในอัตราไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นบั แต่วนั ที่ครบกําหนดเวลานัน้ จนถึงวันที่ชาํ ระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนจน
ครบถ้วน
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5.2.6.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมหลังจากสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หากเกิดกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื่อนไข (อายุโครงการ)”
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้ จากเงินดังกล่าว
(ถ้ามี) ให้แก่ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนนัน้ ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน โดยในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่
สามารถคื น เงิ น ค่ า จองซื ้อ และผลประโยชน์ (ถ้า มี ) ให้แ ก่ ผู้จ องซื ้อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ภ ายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบีย้ ในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 7.5
ต่อปี นบั แต่วนั ที่ครบกําหนดเวลานัน้ จนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระเงินจํานวนดังกล่าว
ได้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่
ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์
5.2.6.3 กรณีท่ีบริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรก หากปรากฎกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนได้ไม่ถึง 35 ราย
(2) มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จํา นวนหน่ ว ยลงทุน ที่ จ ํา หน่ า ยได้แ ล้ว ทั้ง หมด เว้น แต่ เ ข้า ข้อ ยกเว้น ตามที่ ส ํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และจะคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วย
ลงทุน และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้ จากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) ให้แก่ผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุนภายใน
1 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือ้
หน่วยลงทุน โดยในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ และผลประโยชน์
(ถ้ามี) ให้แก่ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนได้ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ชําระดอกเบีย้ ในอัตราไม่ต่ าํ กว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่
บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระเงินจํานวนดังกล่าวได้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการคํานวณ
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์
ในกรณีมีเหตุจาํ เป็ นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิน้ สุดลง
ของการอนุมตั ิให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมได้
5.2.7 เงือ่ นไขในการขายหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทาํ การศึกษาเข้าใจ และยินดีท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ
ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ/หรือหนังสือชีช้ วนนีแ้ ล้ว
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ทาํ การสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และได้ชาํ ระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
จะเพิกถอนการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุมัติ
จากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
(3) ผู้ส่ ัง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ที่ มี ถ่ิ น ฐานอยู่ใ นต่ า งประเทศ จะต้อ งเป็ น ผู้รับ ภาระในเรื่ อ งของข้อ กํา หนด
กฎระเบียบและภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
(4) บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธคําสั่งซือ้ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที่จะทําให้การถือหน่วย
ลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
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(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน ใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
(5.1) กรณี ท่ีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนั้นมีผลทําให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวน
หน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รบั อนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(5.2) กรณีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้จาํ นวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนวงเงินที่บริษัท
จัด การได้รับอนุญ าตให้น ําไปลงทุนในต่างประเทศ จนอาจเป็ น เหตุให้ไ ม่ส ามารถบริหาร
จัดการกองทุนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน ซึ่งมีนโยบายที่จะนําเงินลงทุนส่วน
ใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
(5.3) กรณีท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/
หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ
ปฏิบัติขอ้ กําหนด เงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงเงินรับ
อนุญ าต และ/หรื อ วงเงิน คงเหลื อ ที่ บริษัท จัด การได้รับ อนุญ าตให้ส ามารถนําไปลงทุนใน
ต่างประเทศ จนอาจเป็ นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
หลักของกองทุน ซึ่งมีนโยบายที่จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
(5.4) กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั จากผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้องตามความเป็ นจริงหรือไม่ครบถ้วน
(5.5) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น
อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้น
(5.6) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในบางกรณี ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน หรื อ กรณี ท่ี ก ารสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น อาจก่ อ ให้เ กิ ด ปั ญ หาในการบริห ารกองทุ น หรื อ
ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้น ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็ น
หลัก
(6) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1)
พลเมืองหรือผูม้ ีสญ
ั ชาติอเมริกันหรือ ผูม้ ีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ท่ีมีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถ้ ือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึง
บริษัทหรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา
ของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคําสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับ
ชํา ระเงินเกี่ ยวกับ หน่วยลงทุน ดังกล่ าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึ งผู้ล งทุนที่ ใช้ตัวแทนหรือ
ผูจ้ ดั การ ผูด้ แู ลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ตงั้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิตบิ คุ คลดังกล่าวตามข้อ 1-4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทุน
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น
เงือ่ นไขอืน่ ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมช่องทาง วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วิธีการชําระ
เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน ด้วยวิธีการอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี ้ เพื่อเพิ่มความสะดวก
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ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการและ/หรือ
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.

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

 ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
 ไปรษณีย ์
 หรือช่องทางอื่นใดที่บริษทั จัดการประกาศกําหนด
เพิ่มเติมในอนาคต

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน ใบคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้ส นใจลงทุน ในหน่ ว ยลงทุนของกองทุน สามารถติด ต่อ ขอรับ “หนังสื อ ชี ้ชวนส่ ว นสรุ ป ข้อมูล สําคัญ”
“หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ” “ใบคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน” “แบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน” (เฉพาะ
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ณ ที่ทาํ การของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ
ในวันและเวลาทําการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจแจ้ง
เพิ่มเติมในอนาคต
6.2.2 วันและเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ ถึง
เวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 15
วันทําการนับแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม ทัง้ นี ้ การทํารายการภายในเวลาที่
กําหนดใด ให้ถือเป็ นรายการของวันทําการนัน้ การทํารายการภายหลังเวลาที่กาํ หนด จะถือเป็ นรายการ
ของวันทําการถัดไป
วันทําการซือ้ ขาย หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทําการของกองทุนหลัก รวมถึง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ ขายหรือชําระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และสงวนสิ ท ธิ ท่ี จะกําหนดวัน ที่ มิใช่ วัน ทํา การซือ้ ขายหน่ วยลงทุนเพิ่ม เติม ให้ผู้ถือ หน่ว ยลงทุน ทราบ
ล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.2.3 วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนผ่านทางวิธีการต่อไปนี ้
6.2.3.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(1) ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ
สิน้ วันทําการขายหน่วยลงทุนนั้น โดยมูลค่าการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วย
ลงทุน ได้แก่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล ซึ่งจะต้อง
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนโดยระบุเป็ นจํานวนเงินไม่นอ้ ยกว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก
และครัง้ ถัดไป (ถ้ามี) ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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“คําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
ทัง้ จํานวนให้บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2) ในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ผู้ส่ ังซือ้ หน่วยลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีกองทุนจะต้องขอเปิ ดบัญชี
กองทุน โดยจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ และลงลายมือชื่อใน “แบบคําขอเปิ ดบัญชี
กองทุน” “แบบสอบถามข้อมูลพิสจู น์ทราบผูล้ งทุน และแบบการประเมินระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผูซ้ ือ้ หน่วยลงทุน” “ใบคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน” ใบคําขอใช้
บริการอื่นๆ ของกองทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนดให้ครบถ้วน
ถูกต้องและชัดเจน
(3) บริษัทยินยอมให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนสามารถส่งคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทาง
โทรสารหรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกําหนดหรือ
ตามที่เห็นสมควร
(4) หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ได้รบั คําสั่งซือ้
หน่วยลงทุน พร้อมทัง้ เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ จํานวนจากผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนแล้ว บริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสําเนาคําสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีท่ีผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนส่งคําสั่ง
ซือ้ หน่วยลงทุนทางโทรสาร หรือเป็ นไปตามวิธีการที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คื น
หน่วยลงทุนกําหนด
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้ส่ ังซือ้ หน่วยลงทุนที่ส่งคําสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ภายในวันและ
เวลาทําการที่บริษัทจัดการกําหนดให้ส่งคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็ นอย่างอื่น โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ สิน้ วันทําการขาย
หน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้เมื่อสิน้ วันทําการขายหน่วยลงทุนวัน
นั้นเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่
กําหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็ นราคาที่รบั รองโดยผูด้ ูแล
ผลประโยชน์
6.2.3.2 การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์
(1) ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนแล้ว สามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทางไปรษณียไ์ ด้ โดย
ระบุเป็ นจํานวนเงินไม่นอ้ ยกว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรกและครัง้ ถัดไป (ถ้ามี) โดย
ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน
พร้อมชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ จํานวนให้บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2) ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องส่งคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่มีขอ้ มูลครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจนให้
บริษัทจัดการทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ พร้อมดราฟต์ หรือหลักฐานการโอนเงิน
หรื อ หลัก ฐานการชําระเงิ นค่ าซือ้ หน่ วยลงทุน และแนบเอกสารหลัก ฐานตามที่บริษัท
จัดการกําหนดหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่เห็นสมควร เว้นแต่
บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป็ นกรณีไป โดยเก็บสําเนาคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนฉบับผู้
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
(3) บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้ส่ ังซือ้ หน่วยลงทุนที่ส่งคําสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนที่มีขอ้ มูลครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนมาทางไปรษณีย ์ ภายในวันและเวลาทําการที่
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บริษัทจัดการประกาศกําหนดให้เป็ นวันขายหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ สิน้ วัน
ทําการขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้เมื่อสิน้ วันทําการขายหน่วย
ลงทุนวันนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตาม
อัตราที่กาํ หนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็ นราคาที่รบั รองโดย
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
6.2.3.3 การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Manulife Savings Plan)
ผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนแล้วจะต้องทําการสมัคร “Manulife Saving Plan (MSP)”
พร้อ มขออนุมัติ “การหัก เงิ น ผ่ า นบัญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารอัต โนมัติ ” ของธนาคารกสิ ก รไทย,
ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารทหารไทยธนชาต และ/
หรือธนาคารอื่นตามที่บริษัทจัดการกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต โดยผูส้ ่ ังซือ้ จะต้องกรอกใบคํา
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan Form) แบบประเมินความเสี่ยง
(Risk Profile) หนัง สื อ ขอให้หัก บัญ ชี เ งิ น ฝาก (Letter of Consent for Direct Debit Service)
หรือหลักฐานการสมัครหักบัญชีเงินฝากผ่าน ATM พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครขอใช้
บริ ก าร ส่ ง มายัง บริ ษั ท จัด การ ในกรณี ผู้ส่ ัง ซื ้อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ยัง ไม่ มี บัญ ชี ก องทุ น จะต้อ ง
ดําเนินการตามขัน้ ตอนการขอเปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติมด้วย
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดขัน้ ตอนวิธีการสมัครขอใช้บริการได้ท่ีเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ (www.manulife-asset.co.th)
6.2.3.4 การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(1) การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)
บริษั ท จัด การอาจนําเสนอวิธี การซือ้ ขายหน่ว ยลงทุน ผ่ านเครื่ องฝากถอนเงิน อัตโนมัติ
(Automatic Teller Machine) เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนใน
อนาคต ทั้ง นี ้ เมื่ อ บริ ษั ท จัด การจะเปิ ด ให้ใ ช้บ ริ ก ารดัง กล่ า ว บริ ษั ท จัด การจะจัด ให้มี
รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ ตอนวิธีการใช้บริการและกําหนดเวลาในการใช้บริการ
ให้ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ทราบและปฏิ บัติ ต าม โดยบริษั ท จัด การจะติ ด ประกาศดัง กล่ า วที่
สํานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ
โดยบริษั ท จัด การจะเรี ย กเก็ บ ค่า ใช้จ่ าย ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ภาษี อ ากร และ/หรื อ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ถ้ามี) จากผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง
(2) การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet)
(2.1) ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านสื่อ
อิ น เตอร์เ น็ ต บนเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท จัด การหรื อ นายทะเบี ย นกองทุ น ได้ ภายใต้
รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ ตอนวิธีการใช้บริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านสื่อ
อินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนกําหนด โดยบริษัทจัดการหรือ
นายทะเบียนกองทุนจะจัดส่งรหัสประจําตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทาํ รายการผ่าน
สื่ออินเตอร์เน็ต (Internet) ต่อไป ทั้งนี ้ ผูถ้ ือรหัสประจําตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็ น
ความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีท่ีบคุ คลที่มิใช่เจ้าของ
รหัสประจําตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทํารายการผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตดังกล่าว
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(2.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทํารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้โดยต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่อาจ
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาํ หนดไว้ดงั กล่าว
(2.3) ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนสามารถทํารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตได้ทุก
วันทําการซือ้ ขาย ถึง 15.30 น. โดยถือว่าเป็ นรายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของวันทํา
การนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ สิน้ วันทําการ ซึ่งเป็ นราคาที่รบั รอง
โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(2.4) ในกรณี ท่ี ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สั่ ง ซื ้อ หน่ ว ยลงทุ น ภายหลั ง เวลา 15.30 น. หรื อ
นอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด หรือมีการทํารายการในวันหยุดทํา
การ ให้ถือเป็ นรายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ในราคาขายหน่วย
ลงทุน ที่ ค าํ นวณได้ ณ สิ น้ วัน ทํา การถัดไปนั้น ทั้ง นี ้ บริษั ท จัด การอาจขยายหรือ
เปลี่ยนแปลงเวลาการรับคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะประกาศ
ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ
(2.5) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม
และ/หรือภาษี อากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่าน
การบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) จากผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่
จ่ายจริง
(3) การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อเป็ นการอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต
ผู้ส่ ังซือ้ หน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ ภายใต้
รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ ตอนวิธีการใช้บริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ ที่
บริษัทจัดการจะกําหนดขึน้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี ้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิ ดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ ตอนวิธีการใช้บริการและกําหนดเวลาในการใช้บริการให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนทราบและปฏิบตั ิตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สาํ นักงานของบริษัท
จัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ
โดยบริษั ท จัด การจะเรี ย กเก็ บ ค่ าใช้จ่ าย ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ภาษี อ ากร และ/หรื อ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ถ้ามี) จากผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง
6.2.4 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
6.2.4.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ซือ้
สามารถชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์
หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่ง
ยอมรับ ทัง้ นี ้ การชําระเงินด้วยเช็คหรือดราฟต์หรือคําสั่งหักบัญชีตอ้ งสามารถเรียกเก็บเงินได้ใน
เขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทาํ การของบริษัทจัดการหรือสถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือ
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รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่รบั คําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนนั้นๆ โดยเช็ค
หรือดราฟต์ดงั กล่าวจะต้องลงวันที่ก่อนหรือภายในวันเดียวกันกับวันทําการขายหน่วยลงทุนและ
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีซือ้ หน่วยลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์ ” ประเภทบัญชีกระแส
รายวัน โดยเข้าบัญชีดงั ต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

สาขาสยามสแควร์
สาขาสยามสแควร์
สาขาสยามสแควร์
สาขาสยามสแควร์
สาขาสํานักงานใหญ่
สาขาถนนศรีอยุธยา
สาขาอโศก
สํานักงานใหญ่

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

หรือ สั่งจ่ายในนาม “SUB AFTER IPO FOR MAMT” ประเภทบัญชีกระแสรายวันเข้าบัญชี
ธนาคารซิตีแ้ บงก์

สาขากรุงเทพมหานคร

0-800516-331

หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดให้เป็ นบัญชีท่ีรบั ชําระค่าซือ้ หน่วยลงทุนในอนาคต ทัง้ นี ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีท่ีรบั ชําระค่าซือ้ หน่วย
ลงทุนดังกล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยจะแสดงข้อมูลที่เป็ น
ปั จจุบนั ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลกองทุนรวม
โดยในการชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ผู้ส่ ังซือ้ หน่วยลงทุนโปรดระบุ ชื่อ
ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูส้ ่ ังซือ้ หน่วยลงทุนไว้ดา้ นหลังเช็คหรือดราฟต์นั้น เพื่อความ
สะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุน
6.2.4.2 ไปรษณีย ์
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทางไปรษณี ย ์ ผู้ส่ ังซือ้ สามารถชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินโอน
คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ทัง้ นี ้ การชําระ
เงินด้วยดราฟต์ตอ้ งสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ภายในวันทํา
การขายหน่วยลงทุนนั้นๆ โดยสั่งจ่ายในนาม “บัญชีซื้อหน่วยลงทุน บลจ. แมนู ไลฟ์ ” หรือ
“SUB AFTER IPO FOR MAMT” หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดให้เป็ นบัญชีท่รี บั ชําระ
ค่าซือ้ หน่วยลงทุนในอนาคต
6.2.4.3 หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
ผู้ส่ ัง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ที่ ไ ด้รับ อนุมัติ จากธนาคารให้ใ ช้บ ริก ารคํา สั่งหัก บัญ ชีเงิ น ฝากอัตโนมัติ
สามารถชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน โดยวิธีส่งั หักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารที่ให้บริการได้แก่
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย
จํา กัด (มหาชน) ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุธ ยา จํา กัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จํา กัด
(มหาชน) และ/หรือธนาคารอื่นตามที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี ้ สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.manulife-asset.co.th)
6.2.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ส่งั ซือ้ และบริษัทจัดการได้รบั ชําระเงินค่า
ซือ้ หน่วยลงทุนทั้งจํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีท่ีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเมื่อแปลงเป็ น
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สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที่บริษัทจัดการได้รบั อนุมัติให้สามารถนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศ บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ โดยใช้หลักการ “สั่งซือ้ ก่อนได้ก่อน”
ตามวันที่ได้รบั คําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและได้ชาํ ระค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ในกรณีท่ีมีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนเงินที่ส่งั ซือ้ ให้แก่ผูส้ ่งั ซือ้ (pro rata) ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะ
จัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ในกรณีท่ีจาํ นวนเงินที่ระบุไว้ในใบคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชําระ
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผลู้ งทุนตามจํานวนเงินที่ได้รบั ชําระเป็ นเกณฑ์
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุ น แต่
บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ ถ้าหากพบว่าจะเกิดผลเสียต่อกองทุน โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผูส้ ่ ังซือ้ หน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า
6.2.6 การคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
บริษั ท จัด การจะคื น เงิน ค่าซื อ้ หน่ วยลงทุน ส่ วนที่ ไ ม่ไ ด้รับ การจัดสรรแต่ บ างส่ วนหรื อทั้งหมดโดยไม่มี
ดอกเบีย้ เป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนหรือโดยให้ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนเป็ นผูม้ อบให้ หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่
บัญชีท่ีผสู้ ่งั ซือ้ ได้แจ้งไว้กบั บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือช่องทางอื่น
ใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ภายใน 5 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนนัน้
6.2.7 เงือ่ นไข ในการขายหน่วยลงทุน
(1) ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนต้องชําระค่าซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ จํานวนด้วยเงินจนเต็มจํานวน จะหักกลบลบหนี ้
กับบริษัทจัดการมิได้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ บริษัทจัดการอาจดําเนินการให้มีการหัก
กลบกันก็ได้
(2) ผูส้ ่ งั ซือ้ ที่ได้ทาํ การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและได้ชาํ ระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนทั้งจํานวนแล้ว จะเพิกถอน
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษัท
จัดการเป็ นกรณีพิเศษ
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนได้รบั เป็ นคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซือ้
หน่วยลงทุนตามคําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ
หรือได้รบั เงินโอน หรือได้รบั เงินจากการนําฝากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการเข้าบัญชีซอื ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีอ้ นั เกิดจากการหักกลบของบริษัท
จัดการ และได้รบั เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ จํานวนแล้ว
(4) การทํารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ ให้ถือเป็ นรายการของวันทํา
รายการซื อ้ นั้น ในราคาขายหน่ ว ยลงทุน ของวัน ทํา การซื อ้ นั้น ซึ่ ง เป็ น ราคาที่ รับ รองโดยผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์แล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนของวันทํารายการซือ้ เป็ นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 15. “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ่ ังซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน”
การทํารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ ให้ถือเป็ นรายการของวันทําการ
ซือ้ ถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ ถัดไปนัน้
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(5) ในกรณีท่ีการชําระเงินด้วยคําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
จากธนาคารของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ และจะดําเนินการนําส่งเช็คหรือดราฟต์นนั้ คืนแก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนหรือนําเข้า
ฝากในบัญชีเงินฝากของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน ภายในวันทําการถัดจากวันที่ได้รบั เช็คหรือดราฟต์นนั้
คืนจากธนาคารผูเ้ รียกเก็บ อย่างไรก็ตาม หากการที่บริษัทจัดการถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคาร
ของผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนรายใด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุน และผูส้ ่ ังซือ้
หน่วยลงทุนอื่น ๆ ในวันที่ทาํ รายการซือ้ หน่วยลงทุนในวันเดียวกัน บริษัทจัดการอาจมีความจําเป็ นที่
จะต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ส่ ังซือ้ รายนั้น ตามความเสียหายที่เกิดขึน้ จริงมาชดเชยให้แก่
กองทุน
(6) กรณี ท่ี บ ริษัทจัดการได้เพิ่ มเงิน ทุน โครงการและ/หรื อ ได้รับ การจัดสรรวงเงินลงทุนเพิ่มเติมจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
เพื่ อ เสนอขายให้แ ก่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ที่ มี ร ายชื่ อ ปรากฏในทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ณ วัน ปิ ด
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการจองซือ้ หน่วยลงทุนเพิ่มเติมในลําดับก่อนก็ได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทําการขายหน่วยลงทุน
(7) การเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการใน
วันทําการถัดจากวันคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจํานวนนั้น และสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
เกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซือ้ หน่วยลงทุนของผู้ส่ งั ซือ้ หน่วย
ลงทุน ในทะเบีย นผู้ถือ หน่วยลงทุน แล้ว เท่า นั้น โดยนายทะเบี ยนหน่วยลงทุน จะออกและจัดส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี แก่ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลง
ทุนโดยทางไปรษณียห์ รือให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นผูม้ อบให้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนนัน้
(8) บริษัทจัดการอาจพิจารณาปฏิเสธคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุน หากการสั่งซือ้ ดังกล่าวจะมีผลให้
ผูล้ งทุนรายนัน้ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือกรณีท่คี าํ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมและ
กรณีตามหัวข้อการไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(9) กรณีผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนส่งคําสั่งซือ้ และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ
หรือไม่ชดั เจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วย
เหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดาํ เนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้แก่ผูส้ ่งั ซือ้
หน่วยลงทุน
(10) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน ใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
(10.1) กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ประกาศ
ระเบียบปฏิบัติขอ้ กําหนด เงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
วงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินคงเหลือที่บริษัทจัดการได้รบั อนุญาตให้สามารถนําไป
ลงทุน ณ ต่างประเทศ จนอาจเป็ นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็ นไปตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ห ลั ก ของกองทุ น ซึ่ ง มี น โยบายที่ จ ะนํา เงิ น ลงทุ น ส่ ว นใหญ่ ไ ปลงทุ น ใน
ต่างประเทศ
(10.2) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น
เข้าข่ายตามกฎหมายฟอกเงิน เป็ นต้น
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(10.3) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน หรือกรณีท่ีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุน
หรื อ ก่ อ ให้เ กิด ผลเสี ย หายแก่ก องทุน เป็ น ต้น ทั้ง นี ้ เพื่ อ เป็ น การรักษาผลประโยชน์ของ
กองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษัทจัดการเป็ นหลัก
(11) ผู้ส่ ัง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ที่ มี ถ่ิน ฐานอยู่ในต่ างประเทศ จะต้อ งเป็ น ผู้รับ ภาระในเรื่ อ งของข้อกําหนด
กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
(12) บริษั ท จัดการมีวัตถุป ระสงค์ท่ีจะไม่ เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ หรื อเพื่ อประโยชน์แก่
1) พลเมืองหรือผูม้ ีสัญชาติอเมริกันหรือผูม้ ีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถ้ ือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึง
บริษัทหรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา
ของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคําสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับ
ชําระเงินเกี่ ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือ
ผูจ้ ดั การ ผูด้ ูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ตงั้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาใน
การดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้อ 1-4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วย
ลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น
(13) บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุ ง เพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และติ ด ประกาศรายละเอี ย ดการให้บ ริ ก ารดัง กล่ า วให้ผู้ล งทุน ทราบล่ ว งหน้า 15 วัน ก่ อ นวัน
เปลี่ยนแปลง ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงือ่ นไขอื่น ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมช่องทาง วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วิธีการชําระ
เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน ด้วยวิธีการอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ ทัง้ นี ้ เพื่อเพิ่มความสะดวก
และเป็ นประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7.

การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
7.1

ช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
 บริษัทจัดการ
 ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
 อินเตอร์เน็ต (Internet)
 ไปรษณีย ์
 หรือช่องทางอื่นใดที่บริษทั จัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
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7.2

รายละเอียดช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
-ไม่มี –

7.3

วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
 แบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน

7.4 รายละเอียดวิธกี ารรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.4.1 วิธีการ วันเวลา และวันทําการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขอรับ “คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทําการ หรือผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต
บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึง 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดให้รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอ
ขายครัง้ แรกในช่วงเวลาไม่เกิน 15 วันทําการนับแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
วันทําการซือ้ ขาย หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทําการของกองทุนหลัก และวันทํา
การของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ ขายหรือชําระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะกําหนดวันที่มิใช่วันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ป
ข้อมูลสําคัญและสงวนสิทธิท่จี ะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ที่ทาํ การทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
และในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปนี ้
7.4.1.1 การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็ นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนอย่างใดอย่างหนึ่งให้ชดั เจน โดยจะต้องไม่ต่าํ กว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าใน
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน และสามารถส่งคําสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไปยังบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ด้วยตนเอง หรือทางโทรสาร หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกําหนด
(2) กรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัท
จัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วนบุคคลกรณีทาํ รายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือ
วิธีการอื่นใดเมื่อได้รบั การร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(3) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ส่งคําสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลา
ทํา การที่บ ริษัทจัด การประกาศกําหนดให้เ ป็ น วัน รับ ซือ้ คืนหน่ วยลงทุน เว้น แต่ จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นอย่างอื่น โดยใช้ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ
สิน้ วันทําการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
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(4) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนได้บันทึกข้อมูลการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
7.4.1.2 การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณียไ์ ด้ โดยระบุเป็ นจํานวนเงิน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนอย่างใดอย่างหนึ่งให้ชดั เจน โดยจะต้องไม่ต่าํ
กว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
(2) ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน จะต้อ งส่ ง คําสั่งขายคืน หน่ วยลงทุน มายังบริษัท จัดการทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนตอบรับ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกําหนดหรือเอกสาร
หลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่เห็นสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้
เป็ นกรณีไป โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนเก็บสําเนาคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนฉบับผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ไว้เป็ นหลักฐาน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่มี
รายละเอียดและเอกสารดังกล่าวครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน
(3) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ส่งคําสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย ์ ภายในวันและเวลาทําการที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดให้เป็ นวันรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นอย่างอื่น โดยใช้ราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ สิน้ วันทําการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
7.4.1.3 การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(1) วิ ธี ก ารรั บ ซื้อคืนหน่ วยลงทุนผ่ านเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller
Machine)
บริษั ท จัด การอาจนําเสนอวิธี การซือ้ ขายหน่ว ยลงทุน ผ่ านเครื่ องฝากถอนเงิน อัตโนมัติ
(Automatic Teller Machine) เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนใน
อนาคต ทั้ง นี ้ เมื่ อ บริ ษั ท จัด การจะเปิ ด ให้ใ ช้บ ริ ก ารดัง กล่ า ว บริ ษั ท จัด การจะจัด ให้มี
รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ ตอน วิธีการใช้บริการและกําหนดเวลาในการใช้บริการ
ให้ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ทราบและปฏิ บัติ ต าม โดยบริษั ท จัด การจะติ ด ประกาศดัง กล่ า วที่
สํานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ
โดยบริษั ท จัด การจะเรี ย กเก็ บ ค่า ใช้จ่ าย ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ภาษี อ ากร และ/หรื อ
ค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ใดที่ เ กิ ด จากวิ ธี ก ารรับ ซื ้อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นการบริ ก ารธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง
(2) วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet)
(2.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่าน
สื่ออินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนได้ ภายใต้
รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ ตอนวิธีการใช้บริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านสื่อ
อินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนกําหนด โดยบริษัทจัดการหรือ
นายทะเบียนกองทุนจะจัดส่งรหัสประจําตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทาํ รายการผ่าน
สื่ออินเตอร์เน็ต (Internet) ต่อไป ทั้งนี ้ ผูถ้ ือรหัสประจําตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็ น
ความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีท่บี คุ คลที่มิใช่เจ้าของ
รหัสประจําตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทํารายการผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตดังกล่าว
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(2.2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะสามารถทํารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยต้องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่อาจ
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาํ หนดไว้ดงั กล่าว
(2.3) ผู้ ส่ ั ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น สามารถทํา รายการสั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นสื่ อ
อินเตอร์เน็ตได้ทุกวันทําการซือ้ ขาย ถึง 15.30 น. โดยถือว่าเป็ นรายการสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของวันทําการนั้น ในราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ สิน้ วัน
ทําการ ซึง่ เป็ นราคาที่รบั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(2.4) ในกรณี ท่ี ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน สั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุน ภายหลัง เวลา 15.30 น. หรื อ
นอกเหนือ จากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนดหรือมีการทํารายการในวันหยุดทํา
การ ให้ถือเป็ นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ในราคารับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ สิน้ วันทําการถัดไปนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจขยายหรือ
เปลี่ยนแปลงเวลาการรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะ
ประกาศให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ
(2.5) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม
และ/หรือภาษี อากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่าน
การบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) จากผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่
จ่ายจริง
(3) วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อเป็ นการอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข ขัน้ ตอนวิธีการใช้บริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ท่ีบริษัทจัดการจะกําหนด
ขึน้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้ ง นี ้ เมื่ อ บริ ษั ท จั ด การจะเปิ ดให้ใ ช้บ ริ ก ารดัง กล่ า ว บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ง สํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
15 วันโดยจะติดประกาศดังกล่าวที่สาํ นักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
โดยบริษั ท จัด การจะเรี ย กเก็ บ ค่า ใช้จ่ าย ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ภาษี อ ากร และ/หรื อ
ค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ใดที่ เ กิ ด จากวิ ธี ก ารรับ ซื ้อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นการบริ ก ารธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง
7.4.2 การชําระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะทําการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็ นเงินบาทให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเท่านัน้ โดยสั่งจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนหรือโดยนําเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยให้ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นผู้
มอบให้ หรือดําเนินการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทัง้ หมดให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ปซือ้ หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั ถัดจากวันทํา
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
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(1.1) บริษัทจัดการขอผ่อนผันระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับ
กรณีมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั คํานวณ
มูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รบั การผ่อนผัน
(1.2) บริษัทจัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ “การเลื่อนกําหนดการ
ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน”
(1.3) บริ ษั ท จั ด การไม่ ข ายหรื อ ไม่ รั บ ซื ้อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ตามข้ อ “การไม่ ข าย ไม่ รั บ ซื ้อ คื น
ไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือตามข้อ “การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน”
(2) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซือ้ คืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน จะทําในวันทําการถัดจากวัน
คํานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจํานวนนัน้ เว้นแต่กรณีตามข้อ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน” ข้อ “การไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตามสั่ง” หรือข้อ “การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน” โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
โดยทางไปรษณีย ์ หรือวิธีอื่นใดที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้ดาํ เนินการได้ ภายใน 5
วันทําการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันคํานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้
(3) กรณีเอกสารหลักฐานการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษัท
จัดการไม่สามารถให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่จี ะไม่ดาํ เนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายเหตุ :
เอกสารสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บญ
ั ชี หากเป็ นบัญชี
ธนาคารที่เปิ ดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สํานักหักบัญชีกรุงเทพ) บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน หรือนําเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ตามเลขที่บญ
ั ชีท่ีระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนหรือดําเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
หากเป็ นบัญชีธนาคารที่เปิ ดในเขตต่างจังหวัด ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถใช้เป็ นบัญชีรบั เงินค่าขายคื น
หน่ ว ยลงทุน /ผลประโยชน์อื่ น ๆ ได้ 5 ธนาคาร ได้แ ก่ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน), ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ
ธนาคารทหารไทย จํา กัด (มหาชน) นอกเหนื อ จาก 5 ธนาคารที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น นี ้ บริษั ท จัด การจะ
ดําเนินการคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะใน
นามของผูถ้ ือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน หรือนําเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้
ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บญ
ั ชีท่รี ะบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือดําเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึน้ อยู่กบั
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นผูร้ บั ภาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) เข้าบัญชีของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาํ หนด โดยตัดจ่ายจาก
จํานวนเงินที่จะโอนเข้าบัญชีนนั้ ๆ
หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมธนาคารหรือวิธีท่ชี าํ ระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ทราบ โดยจะติดประกาศแจ้งให้ทราบ ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน รวมทัง้ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
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7.4.3 เงือ่ นไขอื่นในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทาํ การศึกษาและยินดีท่ีจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่
ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชีช้ วนนีแ้ ล้ว
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ย่ืนแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน จะทําการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทัง้ นี ้ เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ
เป็ นกรณีพิเศษ
(3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
ตัง้ แต่เริ่มทําการถึงเวลา 15.30 น. สําหรับกรณีการส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30
น. บริษัทจัดการจะถือเป็ นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ ขายถัดไป
(4) ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนระบุจาํ นวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที่ตอ้ งการได้รบั จากการขายคืนใน
“คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน หักด้วย
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่บนั ทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(5) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้รบั คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการยังไม่
สามารถชําระเงินค่าขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัท
จัดการตามข้อ 10. “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน”
ข้อ 11. “การไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน ไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือข้อ 12. “การหยุดขายหรือรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน” ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ท่ี
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ย่ืน “คําสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน” ไว้ทางโทรศัพท์หรือสามารถติดต่อที่บริษัทจัดการโดยตรงตามที่อยู่ท่รี ะบุในหนังสือชี ้
ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ การยกเลิกคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รบั การ
อนุมตั ิจากบริษัทจัดการก่อน
(6) บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
จํานวนทัง้ หมดที่มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11.
“การไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน ไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือข้อ 12. “การหยุดขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน” หลังจากบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้รบั ใบคําสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน และบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและ
ชัดเจนของใบคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะส่งมอบสําเนาใบคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเอกสารประกอบคําสั่งขายเพื่อประกอบใน
การทํารายการเพิ่มเติมในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร
(7) ในกรณีท่ีช่วงระยะเวลาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการประกาศไว้ ตรงกับวันที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจตามกฎหมายมีคาํ สั่งให้เป็ นวันหยุดการรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ซึ่งเป็ นวันที่บริษัทจัดการเปิ ดทําการแต่มีคาํ สั่งให้เป็ นวันหยุดรับซือ้ หน่วยลงทุน)
บริษัทจัดการจะเลื่อนการรับซือ้ หน่วยลงทุนออกไปเป็ นวันทําการถัดไป
7.5

ระยะเวลาในการรับซือ้ คืน : ทุกวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน

7.6

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้ คืน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึง
เวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะเปิ ดรับซือ้ คืนหน่วย
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ลงทุน ภายหลัง การเสนอขายครั้งแรกในช่ว งเวลาไม่ เกิ น 15 วัน ทํา การนับ แต่วัน ถัด จากวัน จดทะเบี ย นกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
7.7

การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า

7.8

รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดในข้อ 7.4 “รายละเอียดวิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
เพิ่มเติม” โดยบริษัทจัดการจะรับซือ้ คืนตามราคาหน่วยลงทุนโดยแบ่งตามชนิดของหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ
สิน้ วันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้

7.9

รายละเอียดเพิ่มเติม :
เงือ่ นไขอื่นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง เพิ่มเติมช่องทาง วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน วิธีการ
ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี ้ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทาํ การ
ของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1

ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :





8.2

บริษัทจัดการ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
อินเตอร์เน็ต (internet)
ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้นทาง”)
เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ
จัดการและ/หรือหนังสือชีช้ วน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้หกั ค่าธรรมเนียม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนขาออกจากกองทุนเปิ ดต้นทาง (ถ้ามี) ไปชําระค่า
ซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง โดยเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวนีจ้ ะถูกหักค่าธรรมเนียมในการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมการขายขาเข้าของกองทุนเปิ ดปลายทางไว้ดว้ ย (ถ้ามี)
บริษัทจัดการจะเปิ ดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หรือระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกันได้ โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้ วน คู่มือผู้ลงทุน คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัท
จัดการกําหนด (ถ้ามี) ได้ ณ ที่ทาํ การทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ในวันและเวลาทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน หรือช่องทางอื่นที่บริษัท
จัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต
บริษัทจัดการและ/หรือ ผู้สนับ สนุนการขายหรือ รับซือ้ คื นหน่วยลงทุนจะเปิ ดรับคํา สั่ง สับเปลี่ย นหน่วยลงทุ น
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรกในช่วงเวลาไม่เกิน 15 วันทําการนับแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ น
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กองทุนรวม ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่
เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 15.30 น.
วันทําการซือ้ ขาย หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทําการของกองทุนหลัก และวันทําการ
ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ ขายหรือชําระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
และสงวนสิทธิท่ีจะกําหนดวันที่มิใช่วนั ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ ที่ทาํ การทุกแห่งของบริษทัจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนและในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปนี ้
8.2.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
(1) กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง
(1.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ (กองทุนปลายทาง) หรือ
เรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in)” โดยนําเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดที่ได้จาก
การขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
เพื่อนํามาชําระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ด้ โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน ข้อ 5 “การเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้ แรก” หรือในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการกําหนดให้เป็ นวันเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี ้ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 6 “การเสนอขายภายหลังการเสนอ
ขายครัง้ แรก” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติม
(1.2) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ด้วยจํานวนที่เป็ นไปตามมูลค่าขัน้ ตํ่าการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรกของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
(1.3) ในการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดของหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือ
ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์
จะสั่งซือ้ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้
(2) กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง
(2.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากชนิดหน่วยลงทุน / กองทุนนี ้
(กองทุน ต้น ทาง) หรื อ เรี ย กว่ า “การสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน ออก (Switch out)” โดยนํา เงิน
บางส่ ว นหรื อ ทั้งหมดที่ไ ด้จากการขายคืน หน่ว ยลงทุน หรื อ เงิ น ที่ ไ ด้จ ากการเลิ กกองทุนนี ้
(กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (ถ้ามี) เพื่อนําไป
ชําระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน / กองทุนอื่นๆ ภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันและเวลา
ที่บริษัทจัดการเปิ ดรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบไว้ในข้อ 7 “การรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติม
(2.2) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากชนิดหน่วยลงทุน / กองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องสั่ง
สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ตามมูล ค่ า ขั้น ตํ่า การสั่ง ซื ้อ หน่ ว ยลงทุ น ครั้ง แรกของกองทุ น เปิ ด
ปลายทาง หรือของชนิดหน่วยลงทุนปลายทางตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด เว้นแต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
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(2.3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากชนิดหน่วยลงทุน / กองทุนนี ้ หากจํานวนที่ได้ทงั้ หมดจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน/กองทุนนี ้ ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะนําไปซือ้ หน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน/กองทุนอื่ นๆ
(กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าขั้นตํ่าการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรกของชนิด หน่วยลงทุ น
ปลายทาง/กองทุนปลายทางนัน้ ๆ (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่นาํ เงินไปซือ้ หน่วย
ลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว
(2.4) ในกรณีท่ีจาํ นวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน
ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง/กองทุนปลายทางอื่นๆ และเป็ นไปตาม
เงื่อนไขของชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง/กองทุนปลายทางอื่นๆ (ถ้ามี)
(2.5) ในการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดของหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือ
ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่
ประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้
8.2.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริการ หรือวิธีการอื่น ๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริการอืน่ ๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM), บริการทางโทรศัพท์ หรือสื่ออื่นใดที่มีลกั ษณะเดียวกันที่บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้บริการเพิ่มเติมใน
อนาคตได้ โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
หรืออนุญาตให้ทาํ ได้ โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จาก
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุน สามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริการดังกล่าวได้
ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการที่บริษัทจัดการจะกําหนดขึน้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิ ดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกําหนดเวลาในการใช้บริการให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดย
บริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สาํ นักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ
8.3 ราคาขายและรับซือ้ คืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ส่งคําสั่งสับเปลี่ยน โดยมีหลักเกณฑ์ใน
การคํานวณดังนี ้
(1) กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้เมื่อสิน้ วันทํา
รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุนต้นทาง เป็ นตัวคํานวณในการจัดสรรลดหน่วยลงทุนที่มีอยู่
(2) กรณี กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้เมื่อสิน้ วันทํา
รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของกองทุนปลายทาง เป็ นตัวคํานวณในการจัดสรรเพิ่มหน่วยลงทุนที่มีอยู่
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีท่ีเป็ นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะใช้
หลักเกณฑ์ตามข้อ 8.3 (1) – (2) ข้างต้นด้วย
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โดยจํานวนเงินที่ได้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการจะโอนเข้าบัญชีกองทุนปลายทางภายใน
5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตามที่กาํ หนดไว้ใน
ข้อ 16. “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่มี ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง”
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คาํ นวณราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น
จะต้องเป็ นมูลค่าที่ได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
8.4

เงือ่ นไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ โดยนําเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดที่ได้จากการขาย
คืนหน่วยลงทุน หรือ เงินที่ได้จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่น เพื่อชําระเป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนนีด้ ว้ ยวิธีหกั กลบ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ด้ ตามวิธีการใน
หัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก หากจํานวนเงินที่สับเปลี่ยนเข้ามาเพื่อซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนนีม้ ีจาํ นวนไม่เพียงพอที่จะซือ้ หน่วยลงทุน ตามข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 (แล้วแต่กรณี)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะยกเลิกคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนนีเ้ พื่อนําเงินที่ได้บางส่วนหรือทัง้ หมดจากการขาย
คืนไปชําระเป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นด้วยวิธีหกั กลบ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อ
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ โดยระบุเป็ นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยที่ตอ้ งการสับเปลี่ยน อย่างใด
อย่างหนึ่ง ไม่นอ้ ยกว่าจํานวนขัน้ ตํ่าในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ได้ตามวิธีการในหัวข้อ
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะนําฝากเงินที่ได้จากการขายคืนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากที่
บริษัทจัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนอื่นให้ตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
หากจํานวนเงินดังกล่าวตํ่ากว่าที่กองทุนปลายทางกําหนด บริษัทจัดการจะไม่นาํ เงินดังกล่าวไปซือ้ หน่วย
ลงทุน และขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะนําเงินที่ได้จากการเลิกกองทุน ตามหัวข้อการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
หัวข้อการดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกโครงการ หรือหัวข้อการชําระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลีย่
คืนเงินให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ ตามรายละเอียดที่ระบุในรายละเอียดโครงการของกองทุนนี ้
ไปชําระเป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นด้วยวิธีหกั กลบ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุ
เป็ นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยที่ตอ้ งการจะสับเปลี่ยน อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่นอ้ ยกว่าจํานวนขัน้ ตํ่าในการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะนําฝากเงินที่ได้ดงั กล่าวเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการ
เปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นให้ตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
หากจํานวนเงินของทัง้ (1) (2) หรือ (3) ดังกล่าวตํ่ากว่าที่กองทุนปลายทางกําหนด บริษัทจัดการจะไม่นาํ เงิน
ดังกล่าวไปซือ้ หน่วยลงทุน แต่จะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในแบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(4) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ส่งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่า
ซือ้ หน่วยลงทุนหรือเงินที่ได้รบั จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากเกิดกรณีตามข้อ “การเลื่อน
กําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ตามคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัท
จัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีท่ี
บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคําสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
ทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอ
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สงวนสิทธิ ท่ีจะไม่ดาํ เนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งผู้ส่ ังสับเปลี่ยนก่อนการ
ดําเนินการ
(6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการและ/หรือสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงือ่ นไขอื่นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง เพิ่มเติมช่องทาง วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน วิธีการ
ชําระเงินค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี ้ เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทาํ
การของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
9.

การชําระค่ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอืน่ แทน บริษทั จัดการจะต้องได้รบั มติพิเศษให้ชาํ ระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงินได้

10.

การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีท่ีเข้าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่า ง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุท่ีทาํ ให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
10.2 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องนัน้ ต่างจากราคารับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนที่ถกู ต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขนึ ้ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
ทั้งนี ้ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วนั ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้น
แต่ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(2) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทัง้ จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ แู ลผลประโยชน์
ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์
ดําเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่งคําสั่งขายคืนก่อนหลัง
11.

การไม่ขาย ไม่รับซือ้ คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่ง :
11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้ คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้
ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซือ้ ขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มี เ หตุจาํ เป็ นทําให้ไ ม่ส ามารถจําหน่าย จ่ า ย โอนหลัก ทรัพ ย์หรื อทรัพย์สิ น ของกองทุนเปิ ดได้อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาํ เป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รบั ไว้แล้ว หรือการ
หยุดรับคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้
กระทําได้ไม่เกินหนึ่งวันทําการ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) กองทุน รวมได้ล งทุน ในหลัก ทรัพ ย์ห รื อ ทรัพ ย์สิ น ในต่ างประเทศ และมี เ หตุก ารณ์ดัง ต่ อ ไปนี ้เ กิ ดขึ น้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซือ้ ขายได้ตามปกติ ทั้งนี ้ เฉพาะใน
กรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิบ
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทาํ ให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุท่ีทาํ ให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ
ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วย
แล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุด
รับคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี ้
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(1) การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผกู้ อ่ การร้าย หรือ
(3) การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ
ตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์
และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึ่งให้
กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยน
หน่ ว ยลงทุน หรื อ หยุด รับ คํา สั่ง ซื อ้ คํา สั่ง ขายคื น หรื อ คํา สั่ง สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน บริษั ท จัด การจะปฏิ บัติ
ดังต่อไปนี ้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาํ สั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่
ขาย หรือไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3)
หรือ (5) ข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุด
รับคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งขาย
คืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิ ด
นัน้ ให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่ได้รบั ไว้แล้ว หรือหยุด
รับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) ข้างต้น เกินหนึ่ง
วันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน
ของกองทุนเปิ ด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาํ สั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง
การเปิ ดขาย หรือรับซือ้ คืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและ
ผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิ ดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการ
ใดๆ โดยพลัน
11.2 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว ในช่วง
ระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจาก
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้อง โดยแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาํ สั่งซือ้ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการหยุดขาย
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หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่น และผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซือ้ หรือ
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
11.3 ในกรณีท่วี นั ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สาํ นักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็ นวันหยุด
ทําการของบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน และคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน สํา หรับวัน ดังกล่ าว และต้อ งแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน ทราบล่ วงหน้าเกี่ ยวกับการหยุดรับคําสั่งในกรณี
ดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่าห้าวันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิ ดประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาํ
การทุกแห่งของบริษทั จัดการ รวมทัง้ จัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็ นสถานที่ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ในกรณี ท่ี บริษัท จัดการไม่ ขาย ไม่ รับ ซื อ้ คื น หรื อ ไม่ รับ สับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุนตามคําสั่งซื อ้ คํา สั่ง ขายคืน หรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
อาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนก็ได้
12.

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

13.

เงือ่ นไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคําสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมตั ิให้โอนได้
13.1 ข้อจํากัดการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมสําหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือ ผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือผูถ้ ือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
(2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
(3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
(4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคําสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผูจ้ ัดการ ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ห รื อ ทรัพย์สิ น ของผู้ถือ หน่ วยลงทุน ที่ ตั้งอยู่ใ นประเทศสหรัฐ อเมริกาในการดําเนินการ
ดังกล่าว
(5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้อ (1)-(4) ข้างต้นนี ้
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13.2 วิธีการโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) กรอกแบบคําขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด พร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อผูโ้ อนและผูร้ บั โอน และยื่นคําขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่กาํ หนดแก่นายทะเบียน
หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผรู้ บั โอนยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูร้ บั โอนจะต้องดําเนินการขอเปิ ดบัญชี
กองทุนตามวิธีการที่กาํ หนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผูโ้ อนจึงทําการโอนหน่วยลงทุนให้ผรู้ บั โอนได้
(2) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
จากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน”
(3) หลัง จากที่ ไ ด้รับ ค่า ธรรมเนี ยมการโอนหน่ ว ยลงทุน จากผู้โ อนแล้ว นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุน จะส่ ง มอบ
ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี พร้อมสําเนาคําขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐาน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้
โอนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบั คําขอโอนหน่วยลงทุน
ถูกต้องสมบูรณ์ ทัง้ นี ้ ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อ 13 เรื่อง
“สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผูถ้ ือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกชื่อผูร้ บั
โอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
14.

การจ่ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
ชนิดสะสมมูลค่า (MS-INDIA-A)
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (MS-INDIA-D)

: ไม่จ่าย
: จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผล (Dividend) ไม่เกินปี ละ 12 ครัง้
(2) การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมจะจ่ายจากกําไรสะสม และ/หรือกําไรสุทธิเมื่อกองทุนรวมมีกาํ ไรสะสม
และ/หรือมีกาํ ไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีท่จี ะจ่ายเงินปั นผล ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาํ
ให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึน้ ในรอบระยะเวลาบัญชีท่มี ีการจ่ายเงินปั นผลนัน้
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปั นผลของ
กองทุนในอนาคต
14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน :
ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปั นผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล บริษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปั นผล และอัตราเงินปั นผล
ของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล ด้วยวิธีการที่เหมาะสมดังต่อไปนี ้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผลู้ งทุนทั่วไปสามารถทราบได้ เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) แจ้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่
ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ ือเมื่อได้รบั การร้องขอ
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่อี าจจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล ด้วยวิธีการ
ที่ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผลที่ขายในช่วงเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รบั ความ
เห็ น ชอบจากสํา นักงาน ก.ล.ต. ก่ อ นดํา เนิ น การจ่ ายเงิ น ปั น ผลในแต่ ล ะครั้ง และจะถื อ ปฏิ บัติ เ พิ่ ม เติมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิ ขอรับเงินปั นผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ เรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นาํ เงินปั นผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดนัน้
ทัง้ นี ้ เงินปั นผลที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั ถือเป็ นเงินได้พงึ ประเมินที่ตอ้ งนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และ
เงินปั นผลที่จ่ายนีย้ ่อมส่งผลให้มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปั นผล
15.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ท่เี รียกเก็บจากกองทุนรวม
ทัง้ หมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : ตามรายละเอียดด้านล่าง
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 6.4200 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (อัตราดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอืน่ ใดแล้ว)
ชนิดจ่ายเงินปั นผล : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ 6.4200 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (อัตราดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอืน่ ใดแล้ว)
ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขอมติผถู้ ือหน่วย/แก้ไขโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) เป็ นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามที่
จ่ายจริง โดยผูล้ งทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่มี
การปรับปรุงทุกรอบปี บญ
ั ชีเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิน้ รอบปี บญ
ั ชีท่ีผ่านมา
หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนจัดตัง้ ใหม่) และ/หรือ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ่ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ และส่งผลให้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่เรียกเก็บ
เมื่อคํานวณเป็ นอัตราร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที่กาํ หนด
ไว้ขา้ งต้นได้ โดยเป็ นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีแตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจาก
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที่เพิ่มขึน้ แต่อย่างใด โดยในกรณี
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นใดของกองทุนเพิ่มอีก
ยกเว้นในส่วนของค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผูส้ อบบัญชี และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์
หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิตามประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเท่านัน้
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
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ไม่ เ กิ น ร้อ ยละ 1.8725 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น ทั้ ง หมดหั ก ด้ว ยมู ล ค่ า หนี ้สิ น ทั้ ง หมด ก่ อ นหั ก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คาํ นวณ
ชนิดสะสมมูลค่า : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คาํ นวณได้เป็ น
รายวัน
ชนิดจ่ายเงินปั นผล : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คาํ นวณได้
เป็ นรายวัน
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมดหักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คาํ นวณ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล : ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมดหักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คาํ นวณ
ทั้งนี ้ ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะไม่รวม ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศทั้งในรู ป แบบ
ค่ า ธรรมเนี ย มรายปี และค่ า ธรรมเนี ย มการปฏิ บั ติ ง านในธุ ร กรรมตามคํา สั่ ง ของบริ ษั ท จัด การ
(Transaction Fees) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการงานผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ไม่ เ กิ น ร้อ ยละ 0.1070 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น ทั้ ง หมดหั ก ด้ว ยมู ล ค่ า หนี ้สิ น ทั้ ง หมด ก่ อ นหั ก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คาํ นวณ
ชนิดสะสมมูลค่า : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คาํ นวณได้เป็ น
รายวัน
ชนิดจ่ายเงินปั นผล : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คาํ นวณได้
เป็ นรายวัน
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
-ไม่ม-ี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
-ไม่ม-ี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
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(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม
เผยแพร่ความรู ้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จดั ขึน้ ตลอดจน
การจัดสัมมนาแนะนํากองทุน เป็ นต้น ตามที่จ่ายจริง ทัง้ นี ้ ไม่เกิน 1,000,000.- บาท
(1.2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมตั ิจัดตัง้ และจัดการกองทุน รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุน ได้แก่
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม
เผยแพร่ความรู ้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จดั ขึน้ ตลอดจน
การจัดสัมมนาแนะนํากองทุน เป็ นต้น ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี ้ จะไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมต่อปี
(2.2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอน
หลักทรัพย์รวมทัง้ การจัดทําหนังสือหรือเอกสารการเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การเบิ ก ใบหุ้น กู้ ค่ า ใช้จ่ า ยในการรับ โอนพัน ธบัต รที่ ธ นาคารแห่ งประเทศไทยเป็ นนาย
ทะเบียน เป็ นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ
(2.3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของ
กองทุน เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการใน
การนําเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนจากบัญชีซอื ้ หน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียม
การใช้ Telebanking เป็ นต้น
(2.4) ค่าธรรมเนียมผู้ชาํ ระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญ ชี
กองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยหรือชําระเงิน หรือ
ทรัพย์สินอื่นคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิก
กองทุน
(2.5) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนีใ้ ดๆ ของ
กองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื่อรักษา
สิทธิของกองทุน รวมถึง ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการรับชําระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นแทน
การชําระหนีต้ ามตราสารแห่งหนี ้ และ ค่าธรรมเนียมผูป้ ระเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่เกิดขึน้ ในการประเมินทรัพย์สินอื่น
(2.6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน เป็ น
หลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
(2.7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบคําขอ
เปิ ดบัญชีกองทุน คําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี)
รายงานการถือหน่วยลงทุน และเอกสารและแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
(2.8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ่ง
รวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนและบุคคลอื่นที่เกี่ ยวข้องกับกองทุนที่บริษัทจัดการจัดทําขึน้ หรือมีหน้าที่จัดทําขึน้
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือ
กฎหมายกําหนด
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(2.9) ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชี
(2.10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ และเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติขอ้ มูลของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2.11) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผูด้ ูแลผลประโยชน์ ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิหน้าที่
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื่อได้รบั คําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี)
(2.12) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2.13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษี อากร หรือภาษี อื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที่เกิดขึน้ หรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือ
หลักทรัพย์ทงั้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล
เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใช้จ่ายของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการ
ทั่วไป ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา ค่าประกันความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทัง้ ที่เกิดในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทงั้ ในและ
ต่ า งประเทศ เช่ น สั ญ ญา Forward, Swap, Future และค่ า ใช้จ่ า ยหรื อ ค่ า ธรรมเนี ย ม
ธนาคารอื่ น ๆ ตามที่ จ่ า ยจริง รวมถึ ง ค่ า ใช้จ่ า ยและค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ใดเพื่ อ ให้ก องทุน
สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้น
(2.14) ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในการจัด การกองทุ น ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ ตามกฎหมาย ค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนีข้ องกองทุน ค่าใช้จ่าย
ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ น้ จากการปฏิ บัติตามคํา สั่ง หรื อ ตามกฎหมาย หรื อ ประกาศของสมาคม
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประสานงาน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง
ค่าที่พกั ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าประกันการเดินทาง เป็ นต้น
(2.15) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทํา รายการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากร
สําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอาํ นาจตาม
กฎหมาย รวมทัง้ ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหา ได้มา
รับมอบ/ส่งมอบดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่างๆ ของ
กองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ”
เป็ นต้น
(2.16) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือ
โต้ตอบกับผูถ้ ือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ฯลฯ
(2.17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการชําระราคา รับชําระราคา ส่งมอบหรือรับมอบ
หลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน
เพื่อชําระราคาหลักทรัพย์ (Settlement Advance/Contractual Settlement) จากผูร้ บั ฝาก
ทรัพย์สินต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรัพย์ตามที่จ่าย
จริง เป็ นต้น
(2.18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปั นผล
(2.19) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน
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(3) ค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการกองทุน ซึ่งมิได้ระบุไว้ (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลา
ที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ทั้งนี ้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0107 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยแยกเป็ นรายการอย่างชัดเจนใน
หนังสือชีช้ วนฉบับข้อมูลสําคัญที่ผูล้ งทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ่งบริษัทจัดการต้อง
จัดทําเมื่อสิน้ รอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี
หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ข้างต้นเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
15.3 ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (front-end fee) : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คาํ นวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้
วันทํารายการขายหน่วยลงทุน (ในช่วง IPO เรียกเก็บ 1.00%)
ชนิดจ่ายเงินปั นผล : ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คาํ นวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ
สิน้ วันทํารายการขายหน่วยลงทุน (ในช่วง IPO เรียกเก็บ 1.00%)
ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มและ/
หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากันก็ได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการคิด
ค่าธรรมเนียมโดยติดประกาศไว้ท่สี าํ นักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสั่งซือ้ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี ้
15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (back-end fee) : ไม่มี
15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (switching fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : ไม่มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
(1) กรณีท่ีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง
-ไม่ม-ี
(2) กรณีท่ีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง
-ไม่ม-ี
ทั้งนี ้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ไม่มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
(1) กรณีท่ีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง
-ไม่ม-ี
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(2) กรณีท่ีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง
-ไม่ม-ี
ทั้งนี ้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
เรียกเก็บเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที่บริษัทจัดการ
และ/หรือนายทะเบียนกําหนด โดยบริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้
โอนหน่วยลงทุนในวันที่ย่ืนคําขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
เรียกเก็บเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกิน 50 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที่บริษัทจัดการ
และ/หรือนายทะเบียนกําหนด
15.3.6 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาํ หนดในโครงการ (exit fee) : ไม่มี
15.3.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
(1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียม
การโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคาร
พาณิชย์กาํ หนดเป็ นการทั่วไป
(2) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนกองทุน อาทิเช่น ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกเช็คค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสญ
ู หายหรือในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่
ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตาม
ความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีสญ
ู หายหรืออื่นๆ ที่เกิดขึน้ จริงซึ่งพิสจู น์ได้ว่าเป็ น
ความประสงค์เฉพาะตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนําไปใช้
เป็ นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ โดยบริษัทจัดการหรือนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดเป็ นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื่นใดแล้ว
15.4 วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1 ข้อ 15.2.2 ข้อ 15.2.3 และข้อ 15.2.4 จะคํานวณเป็ น
รายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 15 วันทําการถัดไปจากวันสิน้ เดือน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่เรียกเก็บตามข้อ 15.2.6 (1) และ (2) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัท
จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลา
ที่จะได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ หรือในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี ้ การตัดค่าใช้จ่าย
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ดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกาํ หนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศ
ไทยและหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงการรับรูภ้ าษีต่างๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
15.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
บริษัทจัดการสงวนสิทธิ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
(1.1) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วนั ที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี ้ การเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทําโดย
วิธีการที่เหมาะสมอันทําให้ม่ ันใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บ น
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
(1.2) การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดาํ เนินการตามข้อ (1.1) แล้ว
(2) กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ และ
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้
บนเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท จัด การและ ณ สถานที่ ใ นการซื อ้ ขายหน่ ว ยลงทุน ทุ ก แห่ ง ของบริ ษั ท จัด การและ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) ในกรณีท่ีกองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ผูล้ งทุน
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้
(2.2) ในกรณีท่ีกองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ชดั เจนในโครงการว่าสามารถกระทําได้
ทั้งนี ้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทประสงค์จะขึน้ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) ในกรณีท่เี รียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูง บริษัทจัดการ
จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ ดังกล่าว
(ข) ในกรณีท่ีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ เกินกว่าร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูงดังกล่าว บริษัท
จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ ได้ตอ้ งได้รบั มติพิเศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตาม (2) วรรคหนึ่ง มิให้นาํ มาใช้กบั กรณีท่บี ริษัทจัดการได้รบั มติพิเศษ
ทั้งนี ้ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) (1.2) หรือข้อ (2) (2.2) ข้างต้น บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
15.6 หมายเหตุ : -ไม่ม-ี
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16.

วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2 เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สาํ นักงานประกาศ
กําหนด
(1.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(1.2) มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
(1.3) มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลู ค่าไม่เท่ากัน
มูล ค่ า ทรัพ ย์สิ น สุท ธิ ข องแต่ ล ะชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น รวมกั น จะเท่ า กับ มูล ค่ า ทรัพ ย์สิ น ของกองทุ น รวม ซึ่ ง
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการลงทุนจะถือเป็ นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปั นส่วนตามสัดส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยรวมของกองทุน และ
ปั นส่วนให้กบั หน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวนั แรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่
ขายได้ทงั้ หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนัน้ ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่
ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุนและรายการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็ นต้น) และคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั้งนี ้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คาํ นวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่าํ กว่าศูนย์ การปั นส่วน
รายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณี ท่ีหน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจาํ นวนผูถ้ ื อหน่วยลงทุน
เหลืออยู่แล้วสําหรับหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการอาจคงชนิดหน่วยลงทุนนัน้ ไว้ต่อไป และหากมี
การขายหน่วยลงทุนชนิดนัน้ เพิ่มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน แล้วแต่กรณี ตามความ
เหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ
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ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที่ 1 : มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีจาํ หน่ายได้ทงั้ หมดในช่วง IPO 500,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท (แบ่งเป็ น 1. ชนิด
จ่ายปั นผล 200,000 บาท และ 2. ชนิดสะสมมูลค่า 300,000 บาท) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันแรก 60,000 บาท และมียอดซือ้
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล 100,000 บาท ยอดขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 20,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จาํ หน่ายได้หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)(บาท)
ผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ ในวันแรก 60,000 บาท
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ชนิดจ่ายปันผล = 60,000 x 200,000/500,000 = 24,000
- ชนิดสะสมมูลค่า = 60,000 x 300,000/500,000 = 36,000
รายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.873%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
- ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.064%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

กองทุนรวม
ชนิดจ่ายปั นผล ชนิดสะสมมูลค่า
500,000.00
200,000.00
300,000.00
60,000.00

24,000.00

36,000.00

ไม่มี
560,000.00

ไม่มี
224,000.00

ไม่มี
336,000.00

(28.74)

(11.50)

(17.24)

(0.98)

(0.39)

(0.59)

(1.64)

(0.66)

(0.98)

559,968.64
50,000.0000

223,987.45
20,000.0000

335,981.19
30,000.0000

11.1993

11.1993

11.1993

หมายเหตุ : การคํานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี ้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี)

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ

หน้า 69

วันที่ 2 : ทําการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซือ้ หน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซือ้ หน่วยลงทุน
ชนิดที่จ่ายปั นผล 100,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนชนิดสะสมมูลค่า 20,000 บาท) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันที่
สอง 100,000 บาท และในวัน นีม้ ี ยอดขายหน่ วยลงทุน ชนิ ดจ่ายปั น ผล 20,000 บาท และยอดซือ้ หน่ วยลงทุน ชนิด สะสมมูลค่า
200,000 บาท
กองทุนรวม

ชนิดจ่ายปั นผล

ชนิดสะสมมูลค่า
335,981.19

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)

559,968.64

223,987.45

ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า
1) ขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล (+100,000 บาท)
2) รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนชนิดสะสมมูลค่า (-20,000บาท)

100,000.00
(20,000.00)

100,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

639,968.64

323,987.45

315,981.19

ผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ ในวันที่ 2 จํานวนเงิน 100,000 บาท
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ชนิดจ่ายปันผล = 100,000 x 323,987.45 / 639,968.64 = 50,625.52
- ชนิดสะสมมูลค่า = 100,000 x 315,981.18 / 639,968.64 = 49,374.48

100,000.00

50,625.52

49,374.48

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

739,968.64

374,612.97

365,355.67

(37.97)

(19.22)

(18.75)

(1.30)

(0.66)

(0.64)

(2.17)

(1.10)

(1.07)

739,927.20

374,591.99

365,335.21

50,000.0000

20,000.0000
8,929.0497

30,000.0000

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.873%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
- ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.064%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

(20,000.00)

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
จํานวนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (หน่วย)
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ จากการขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล
= 100,000 / 11.1994 (ราคาขาย) = 8,929.0497 หน่วย
- หน่วยลงทุนลดลงจากการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
= 20,000 / 11.1993 (ราคาซือ้ ) = 1,785.8259 หน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

(1,785.8259)
57,143.2238

28,929.0497

28,214.1741

12.9486

12.9486

12.9486

หมายเหตุ : การคํานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี ้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี)
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วันที่ 3 : ทําการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซือ้ หน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซือ้ หน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า 200,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดปั นผลมูลค่า 20,000 บาท) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันที่สาม
120,000 บาท ในวันนีม้ ีการจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล 20,000 บาท
กองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วลงทุนของวันทําการก่อนหน้า
1) รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล
(-20,000 บาท)
2) ซือ้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (+200,000 บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

ชนิดจ่ายปั นผล

ชนิดสะสมมูลค่า

739,927.20

374,591.99

365,335.21

(20,000.00)

(20,000.00)

200,000.00
919,927.20

354,591.99

200,000.00
565,335.21

ผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ ในวันที่ 3 จํานวนเงิน 120,000 บาท
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ชนิดจ่ายปั นผล = 120,000 x 354,591.99 / 919,927.20 = 46,254.79
- ชนิดสะสมมูลค่า = 120,000 x 565,335.20 / 919,927.20 = 73,745.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

120,000.00

46,254.79

73,745.21

1,039,927.20

400,846.78

639,080.41

จ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล (-20,000 บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

(20,000.00)
1,019,927.20

(20,000.00)
380,846.78

639,080.42

(52.33)

(19.54)

(32.79)

(1.79)

(0.67)

(1.12)

(2.99)

(1.12)

(1.87)

1,019,870.09

380,825.45

639,044.64

57,143.2238

28,929.0497
(1,544.5685)

28,214.1741

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.873%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
- ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.064%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
จํานวนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (หน่วย)
- หน่วยลงทุนลดลงจากการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนชนิดปั นผล
= 20,000 / 12.9486 (ราคาซือ้ ) = 1,544.5685 หน่วย
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ จากการขายหน่วยลงทุนชนิดสะสม
= 200,000 / 12.9487 (ราคาขาย) = 15,445.5659 หน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

15,445.5659
71,044.2212
14.3554

27,384.4812
13.9066

43,659.7400
14.6369

หมายเหตุ : การคํานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี ้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี)
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2. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
เว้นแต่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังต่อไปนี ้
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทําการ ภายในวันทําการถัดไป เว้นแต่
วันทําการนัน้ ตรงกับวันหยุดของกองทุนหลัก และวันทําการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การ
ซือ้ ขายหรือชําระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติม
หรือในกรณีท่มี ีเหตุการณ์ไม่ปกติ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการถัดไป ทัง้ นี ้ ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้
ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้ วันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนั้นเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทํา
การถัดไป
(ข) วันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ี
เป็ นกองทุนรวมที่ไม่เปิ ดให้ซอื ้ ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ จะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและ
มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนีเ้ พิ่มเติมด้วย
1. วันทําการก่อนวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน โดยจะประกาศภายในวันทําการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุน
2. วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป ทัง้ นี ้ เฉพาะใน
กรณีท่ีกองทุนรวมกําหนดวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันเกินกว่า 1 เดือน
3. วันที่ปรากฏเหตุการณ์ท่ีน่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่าสุด
โดยให้ประกาศ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทัง้ นี ้ กองทุนอาจดําเนินการไม่เป็ นไปตามกรอบระยะเวลาตามข้อ (2.1) - (2.4) ได้ในกรณีท่ีกรอบระยะเวลา
ที่กาํ หนดตามข้อ (2.1) – (2.4) นัน้ ตรงกับวันหยุดของกองทุนหลักหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การ
ซือ้ ขายหรือชําระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลักหรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดหรือในกรณีอื่น
ใดๆ ก็ตามที่เป็ นเหตุให้กองทุนไม่ได้รบั ข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก จนเป็ นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ดี
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนภายในวันทําการถัด
จากวันที่บริษัทจัดการได้รบั ข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักครบถ้วน และประกาศข้อมูล
ดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที่คาํ นวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิฯ
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดเมื่อสิน้
วันทําการที่คาํ นวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ประกาศ
ข้างต้น ต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์
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การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจัดให้มีข้อมูลประกาศ
ดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาํ การทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งที่ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนใช้ซือ้ ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) นอกจากนี ้ บริษัทจัดการอาจให้มีการประกาศเพิ่มเติมทาง
หนังสือพิมพ์ หรือผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) และ/หรือ
ช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นใดที่เหมาะสม
โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทุกราย
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ในกรณีท่ีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดไม่ถกู ต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริษัทจัดการอาจไม่คาํ นวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้ หรือเหตุอื่นใดที่ได้รบั การผ่อนผัน
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุท่บี ริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ที่ปรากฎเหตุดงั กล่าว
3. การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยม
ตํา แหน่ ง ที่ 4 ขึ น้ ส่ ว นมูล ค่ า หน่ วยลงทุน เพื่อ ใช้ในการคํานวณราคารับ ซือ้ คืน หน่ วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คาํ นวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามที่คาํ นวณได้ใน
(3.2)
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณี ท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั้น
รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
4. ในการคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจัดการจะใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินดอลลาร์
(สหรัฐต่อบาท) ระหว่างธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ของธนาคารพาณิชย์ ณ วันทําการก่อนหน้าวันทําการที่คาํ นวณ
และในกรณีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวหรือกรณีท่ีบริษัทจัดการโดย
ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนนั้นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นใดแทนได้ โดยไม่ถือว่าปฏิบตั ิ
ผิดไปจากที่กาํ หนดไว้ในโครงการ
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16.3 แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการได้เปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวไว้ท่ีบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
16.4 หลักเกณฑ์และวิธกี ารดําเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
(1) ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขนึ ้ ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง บริษัท
จัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่
พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง และจัดให้มีสาํ เนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการเพื่อให้
สํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง กล่ า วจะมี ร ายการอย่ า งน้อ ย
ดังต่อไปนี ้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(ค) สาเหตุท่ที าํ ให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
(ง) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง ทัง้ นี ้ เว้นแต่ในกรณีท่รี าคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
มีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซอื ้ ขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง
ในกรณี ท่ีเหตุของความผิดพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบีย้ ผิดพลาด เป็ นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไข
ราคาหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องด้วย
(2) ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไป และคิด
เป็ น อัต ราตั้งแต่ร อ้ ยละ 0.5 ของราคาหน่ วยลงทุน ที่ ถูกต้อ ง บริษัท จัดการจะคํานวณราคาหน่ วยลงทุน
ย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการ
ดังต่อไปนีเ้ ฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึน้
ไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(2.1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ ภายในวันทําการถัด
จากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ภายใน
วันทําการถัดจากวันที่คาํ นวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิน้ เพื่อให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทั้งนี ้
รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(ค) สาเหตุท่ที าํ ให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสาํ เนารายงานตามข้อ (2.1) ไว้ ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการ เพื่อให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
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(2.2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตามข้อ (2.1)
(2.3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตามข้อ (2.2) และวัน เดือน ปี ท่ีมีการแก้ไขราคาตามข้อ
(2.2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(2.4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีใดๆ เพื่อให้ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนที่
ได้ซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตามข้อ (2.2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว
(2.5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้
สํา เนารายงานการแก้ไ ขราคาย้อ นหลัง และรายงานการชดเชยราคาที่ จัด ทํา ตามข้อ (2.1) ให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการ
ป้องกันให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่าการ
ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน
(3) ในการชดเชยราคาตามข้อ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(3.1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีท่ีเป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุนเป็ น
จํานวนซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
หากปรากฏว่าผูซ้ ือ้ หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ ยกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัท
จัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิ ด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือศูนย์ซือ้ ขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีท่ีเป็ นการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วย
ลงทุนเป็ นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชย
ราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(3.2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีท่ีเป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ือ้ หน่วยลงทุน
เป็ นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผูซ้ ือ้ หน่วยลงทุน
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(ข) กรณีท่ีเป็ นการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วย
ลงทุนเป็ นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที่ถกู ต้อง
หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ ยกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนั้ และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การ
ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ ขายหลักทรัพย์ไม่
ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีท่ีบริษทั จัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนรายใด
มีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการ
จ่ายเงินให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน แต่ถา้ บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการ
จะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (3.1) (ข) หรือผูซ้ ือ้
หน่วยลงทุนตามข้อ (3.2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
(4) บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ (2.3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคา
ให้แก่ผซู้ ือ้ หน่วยลงทุนและผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณีท่รี าคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุ
มาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
17.

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
17.2. ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่มี
17.5. ที่ปรึกษา :
ไม่มี
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นางสาวสมใจ คุณปสุต
ชื่อ : นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ชื่อ : นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ
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รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้ อบบัญชี) :
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
-ไม่ม-ี
18.

รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิน้ สุดรอบบัญชี : 31 มีนาคม
18.2. วันที่สิน้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : 31 มีนาคม 2559
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปี
วันที่สนิ ้ สุดรอบปี ปัญชีครัง้ แรก ประมาณ 1 ปี นับแต่วนั ที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม

19.

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :
19.1 การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการ
ในการดําเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชีช้ วน เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็ นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบและ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็ นไป
ตามนัน้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
19.2 การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ
เว้นแต่กฎหมายและ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดเป็ นอย่างอื่น การแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งจะดําเนินการ
โดยการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนก็ได้
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษ
มีจาํ นวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีท่ีเป็ นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจาํ นวนไม่เกินร้อย
ละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยัง
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินนั้
(2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผูถ้ ือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนที่กาํ หนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กาํ หนดไว้ในมาตรา
129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กาํ หนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องแล้วให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนีด้ ว้ ย
(2.1) ในกรณีท่ีเป็ นการขอมติท่มี ีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2.2) ในกรณีท่ีเป็ นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติ
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
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(2.3) ในกรณีท่ีเป็ นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
กองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใน
เรื่องดังกล่าว
(3.1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้ ในกรณีดงั นี ้
(ก) การลดมูลค่าขัน้ ตํ่าในการซือ้ หน่วยลงทุน
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ่มจํานวนผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคําสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการ
ลงทุนของกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิ ดให้ขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(3.2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตอ้ งดําเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3.3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถกู ต้อง
(3.4) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รบั อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องแล้ว
(3.5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิ ด ให้เป็ นไปตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้องกําหนด
(4) ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก เว้นแต่
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ต้องได้รบั มติพิเศษ
(4.1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทาํ ให้ผลตอบแทนและความเสี่ยง
ของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
(4.2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
(4.3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง
ของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4.4) การรับชําระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
(4.5) การเรี ย กเก็ บ ค่าธรรมเนี ยมหรื อค่ าใช้จ่า ยเพิ่ม ขึ น้ เกิน กว่าอัต ราร้อ ยละ 5 ของค่ า ธรรมเนี ยมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(4.6) การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขการประกัน ผูป้ ระกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูป้ ระกัน หรือการ
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(5) บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนดอื่นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(5.1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้
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(5.2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตอ้ งดําเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(5.3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถกู ต้อง
(5.4) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทาํ ให้ผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ หรือเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ ปวง
(6) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผูถ้ ือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั้งนี ้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
กําหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(6.1) การเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(6.2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทาํ ให้สิทธิท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(6.3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับ
นโยบายการลงทุน
(6.4) การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคา
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ซึ่งได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ี
มีเหตุจาํ เป็ นและสมควร
(6.5) กรณีอืน่ ใดนอกเหนือจาก (6.1) (6.2) (6.3) และ (6.4)
ทั้งนี ้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามข้างต้นต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ทาํ ให้
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ หรือเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนทัง้ ปวง
(7) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการซึ่งกระทําตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือภายใต้กรอบ
การพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทัง้ แจ้งไปยังผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกราย และเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้
ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่มีผลบังคับใช้ หรือวันที่มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ แล้วแต่กรณี
(8) บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี ้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการเป็ นไปตามที่ ก ํ า หนดไว้ ใ นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกําหนดอื่น ๆ :
20.1 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
รวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
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20.2 การควบรวมกองทุน
20.2.1 การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็ นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ ต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
20.2.2 กองทุนรวมตัง้ แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ ไปจะดําเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบั มติของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่รี ะบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความ
เสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก
ของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความ
เสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพิเศษของ
โครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติ ข องผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ตามวรรคหนึ่ ง ให้บ ริษั ท จัด การกองทุน รวมกํา หนดรายละเอี ยดของ
โครงการและข้อผูกพันใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันที่รบั โอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอมติผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการรวมกองทุนรวมปิ ดกับกองทุนรวมปิ ด หรือกองทุนรวมปิ ดกับกองทุนรวมเปิ ด หากมีผลให้กองทุน
รวมที่รบั โอนเป็ นกองทุนรวมเปิ ด ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รบั
โอนดังกล่าวเพื่อเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิ ดเป็ นกองทุนรวมเปิ ดด้วย และหากได้รบั มติ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง ให้ ถือว่าได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการเปลี่ยน
สภาพกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องแล้ว
20.2.3 การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.2.2 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งหนังสือนัดประชุมหรือ
หนังสือขอมติตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เว้น แต่ ในกรณี ท่ีค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี ป ระกาศแก้ไ ขหรือ เพิ่มเติม
รายละเอี ย ดการควบรวมกองทุน ไปจากรายละเอี ยดข้างต้น บริษั ท จัด การจะดํา เนิ น การตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว
20.3 การทําความรู้ จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client : KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due
Diligence : CDD)
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล
เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผูส้ นใจสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับผูล้ งทุนตามคําจํากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอาํ นาจกําหนด ทัง้ ก่อน และหรือภายหลังการ
ลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นีเ้ พื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย
และประเทศอืน่ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงาน ผู้
มีอาํ นาจ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะดําเนินการทําความรูจ้ กั ตัวตน
ของลูก ค้า (Know Your Client: KYC) และการพิ สูจ น์ท ราบลูก ค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้ส นใจ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรูจ้ กั ตัวตนของ
ลูกค้า (KYC) และการพิสจู น์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะดําเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้ การเปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริการ
ใหม่ การทําธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ การดําเนินการ
อื่นๆ ตามที่หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจกําหนดแนวทาง
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20.4 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการ
ของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่ รับ ไว้นั้นต้องเป็ น ทรัพย์สิน ที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ และต้องเกี่ ยวกับ บทบาท
โดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครัง้ เกินความจําเป็ นเพื่อให้
กองทุนได้รบั ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัท
ต้องกระทําด้วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่อี าจมีไว้ได้ของกองทุนรวมนัน้ ด้วย
20.5 การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้ คืน
ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีเหตุจาํ เป็ นต้องบริหารสภาพคล่องเป็ นการชั่วคราว บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจกูย้ ืมเงิน
หรือเข้าทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนในนามของกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งต้องเป็ นบุคคลประเภทสถาบัน โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่ใช่ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมนัน้
(2) ระยะเวลาการชําระหนีต้ ามสัญญากูย้ ืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนต้องไม่เกิน 90 วัน
(3) อัตราส่วนการกูย้ ืมเงิน และการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน ณ สิน้ วันใด เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่
เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการ
กูย้ ืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนเพิ่มเติม
(4) ในกรณีของการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานที่กาํ หนดโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ ทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
20.6 การซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้ วบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนได้ โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทัง้ นี ้ การซือ้ ขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีขอ้ กําหนด และวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ ขายกองทุนเพียงอย่าง
เดียว ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็ น
การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนและผูล้ งทุนทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และแจ้งให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี้
20.6.1 มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขั้นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขนั้ ตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ตํ่า :
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน
จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน
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มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ตํ่า
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ตํ่า

:
:

ไม่กาํ หนด
ไม่กาํ หนด

เนื่องจากการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีขอ้ กําหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจน
การหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้น ดังนั้น การสั่งซือ้ ขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีขอ้ กําหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้
ตํ่าของการสั่งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
ขัน้ ตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ตํ่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพียง
อย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็ นเงินสด แคชเชียร์เช็คหรือเช็คส่วน
บุคคลหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิต
กําหนด คําสั่งหักบัญชีธนาคารหรื อหักบัญชีบัต รเครดิต หรื อด้วยวิธี อื่นใดตามที่ บริษั ทประกัน ชี วิ ต
กําหนด ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขัน้ ตํ่าในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วันและเวลาทําการใน
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซือ้ วิธีการชําระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ
และ/หรือเอกสารการขายที่ผูล้ งทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้ จะต้องอยู่
ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กาํ หนดไว้ในโครงการ โดยคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะมี
ผลเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสารและได้รบั ชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจ
ปฏิเสธคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั่งดังกล่าว
อาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิต
สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
20.6.3 การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทัง้ นี ้ บริษัทประกัน
ชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขัน้ ตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและ
เวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ในโครงการ และคําสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้ส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายัง
บริษัทจัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผูถ้ ือกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขัน้ ตํ่าและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ตวั แทนของผูถ้ ือกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (หมายถึง บริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน) ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รบั คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัท
ประกันชีวิต ซึ่งเป็ นวันที่คาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผล โดยบริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ตอ้ งชําระเงิน
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ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือกรมธรรม์ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่คาํ สั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนมีผล ซึ่งวิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามวิธีท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ใน
กรมธรรม์ป ระกั น ชี วิ ต ควบหน่ ว ยลงทุ น ทั้ ง นี ้ เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามข้อ กํา หนดของสํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตจะส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจําทุกเดือนเพื่อนําค่าขายคืน
หน่ ว ยลงทุนมาชําระค่ าการประกัน ภัย ค่ าใช้จ่ ายในการดําเนิน การ ค่ าธรรมเนีย มการบริหาร
กรมธรรม์หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่กาํ หนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขาย
คืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าที่กาํ หนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าว
และจัดส่งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็ นรายปี
ทั้งนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่าย
ล่ า สุ ด ได้ท างโทรศั พ ท์ห รื อ ช่ อ งทางอื่ น ที่ บ ริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต จะเปิ ดเผยเพิ่ ม เติ ม ในเอกสาร
ประกอบการขายที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต
20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกใบยืนยันการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 และการขายคืนหน่วย
ลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออก
ใบหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
20.6.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั้นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั้นตํ่า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ โดยส่งคําสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บ ริษัท
ประกันชีวิตกําหนดไว้เท่านัน้ โดยต้องเป็ นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้นทาง) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ด
ปลายทาง) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการ
ขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าํ เนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้น
ทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุน
เปิ ดปลายทาง หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ การดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงั นี ้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิ ดปลายทาง
กองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจําตามคําสั่งที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ระบุให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีก
กองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
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(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกอง
ไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนโดยอัตโนมัติทกุ รอบสามเดือนของกรมธรรม์ให้
มีสดั ส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
ทั้งนี ้ รู ปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึน้ อยู่กับบริษัท
ประกันชีวิต ซึ่งจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทุกรายทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว และ/หรือถาวรในกรณีท่ี
บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ี
ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในกรมธรรม์
ราคาขายและราคารับซือ้ คืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะใช้ราคาดังต่อไปนีเ้ ป็ นหลักเกณฑ์ในการคํานวณ
(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง การกําหนดราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิน้
วันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิน้ วัน
ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ส่งคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง และบริษัท
ประกันชีวิตได้ชาํ ระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
ทั้งนี ้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคํานวณราคาขายและราคารับซือ้ คืนในการสับเปลี่ยนการถือ
หน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป็ นราคาที่ได้รบั การรับรองจากผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
ทั้งนี ้ ในแต่ละรู ปแบบของการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นวันที่กาํ หนด
ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน จะหมายถึงวันดังต่อไปนี ้
กรณีการสับเปลี่ยนกองทุน วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันที่บริษัทประกันชีวิตได้รบั คําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องครบถ้วนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายในเวลาทําการที่บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้
กรณีการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ วันที่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการถัดจากวันที่บริษัท
ประกันชีวิตได้รบั คําสั่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องครบถ้วนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายในเวลาทําการ
ที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด สําหรับการทํารายการในครัง้ แรก และในวันทําการถัดจากวันครบรอบการ
สับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติสาํ หรับการทํารายการในครัง้ ต่อๆ ไป
กรณีการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ วันที่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการถัดจากวันครบรอบ
ทุกสามเดือนของกรมธรรม์
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทําการ
ตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชดั เจน พร้อมระบุจาํ หน่วยลงทุน
ที่ตอ้ งการสับเปลี่ยน ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่ดาํ เนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หาก
ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์หรือในกรณีท่ีจาํ นวนเงินที่ได้
จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอขัน้ ตํ่าที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการนําไปซือ้ หน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดปลายทาง โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที
โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือ
หน่วยลงทุนนัน้ ได้เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
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บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้จัดส่งใบยืนยันการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับแต่วนั ที่ได้ดาํ เนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับ
คําสั่งครัง้ แรก หรือ สรุ ปส่งเป็ นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพ ท์
สอบถามสถานการณ์ลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
20.6.6 วันและเวลาในการขาย รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถซือ้ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและ
เวลาทําการที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่
การซือ้ หน่วยลงทุน (การชําระเบีย้ ประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจาก
บัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้โดยส่งคําสั่ง
ตามแบบฟอร์มและปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
20.6.7 การจัดส่งเอกสารให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน:
(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจําปี หรือเอกสารอื่นใดที่
บริษัทจัดการจัดส่งให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัท
ประกันชีวิตจะดําเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุนต่อไป
(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทั้งนี ้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัท
ประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ตาม
เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
20.6.8 สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่แี ตกต่างจากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนปกติท่ีซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่างเดียว ทั้งนี ้ ขึน้ อยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และ
บริษัทประกันชีวิตกําหนด ดังนี ้
1. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุน
ไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้
2. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินาํ หน่วยลงทุนไปจํานําเป็ น
หลักประกัน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ในฐานะผูเ้ อาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รบั กรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัท
ประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าํ เนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วย
ลงทุน
4. สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัท
ประกันชีวิตจะทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการรวบรวม และนําส่งคําสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยัง
บริษั ท จัด การในนามของบริษั ท ประกัน ชี วิ ต โดยไม่ เ ปิ ด เผยชื่ อ ที่ แ ท้จ ริง ของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
(Omnibus Account) เช่น การได้รบั ข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการ
โดยตรง เป็ นต้น
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5. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบีย้ ประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
6. สิทธิ ในการขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต
7. สิ ท ธิ ใ นการได้รับทราบรายชื่อของบริษัท จัดการทุกแห่งที่ รับจัดการกองทุน รวมควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนัน้
8. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่
และเลขประจําตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
9. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รบั คําแนะนําเพื่อซือ้
หน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิ บายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนใน
หน่วยลงทุน
10. สิทธิในการได้รบั ข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการ
ดําเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็ นต้น
11. สิ ท ธิ ใ นการได้รับ ทราบข้อ มูล เกี่ ย วกับ ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ
ผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รบั จากการซือ้ กรมธรรม์
รวมทัง้ การซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น
20.6.9 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน:
•

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย (FRONT-END FEE):
-ไม่ม-ี

•

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

ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนหรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
20.7 ข้อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้
สถาบัน การเงิ น ที่ไ ม่ ใช่ สัญชาติ อเมริกัน นอกประเทศสหรัฐ อเมริก า (Foreign Financial Institution หรื อ FFI)
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี ให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิ ติ บุ ค คล สัญ ชาติ อ เมริ กั น ผู้ซ่ึ ง มี ถ่ิ น ที่ อ ยู่ ถ าวรในสหรัฐ อเมริ ก า และผู้ซ่ึ ง มี ถ่ิ น ที่ อ ยู่ท างภาษี ใ น
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้ งั ปรากฎด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกําลัง
ดําเนินการออกกฎหมายที่มีขอ้ กําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก
FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ตอ้ งเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ตอ้ งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริกนั และบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อ
หาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้อง
จัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
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ภายใต้ข้อ กํา หนดของ FATCA หากกองทุน รวมใดไม่ เ ข้า ผูก พัน ตนเพื่ อ ปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ข อง FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั
ผลกระทบที่สาํ คัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่ง
อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วม
ผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบัน การเงิ นในประเทศไทย ผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดาํ เนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อน
ชําระให้กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
และผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ
หรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจ
ทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงอาจทําให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืน หน่วย
ลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ขอ้ กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการ
และกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ ผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
และผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี ้
(1) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกําหนด) ให้คาํ ยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น
ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่ได้รบั เป็ นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัท
จัดการ ให้กบั หน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบ
ความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือการให้ขอ้ มูล
ตามหัวข้อที่กาํ หนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุง
ข้อ มูล เมื่อ ข้อ มูล ที่เคยให้ไ ว้มี การเปลี่ ยนแปลง เป็ น ต้น รวมถึ งนําส่ งหลัก ฐานเพื่ อ ยืนยันการเข้าร่วมใน
FATCA หรื อ กฎหมายต่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้อ ง (ในกรณี ท่ี เ ป็ น ลูก ค้า สถาบัน การเงิ น ) ทั้ง นี ้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษทั จัดการกําหนด บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ ามความจําเป็ นและความเหมาะสม
โดยถื อว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนีแ้ ล้ว และ/หรือได้ดาํ เนินการตาม
ข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชี
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(1) ไม่รบั คําสั่งซือ้ / สับเปลี่ยน / โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผล และ/หรือเงินที่ชาํ ระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ต้องไม่
ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทํา
เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งมิ ใ ห้บ ริษั ท จัด การและกองทุ น มี ก ารดํา เนิ น การที่ ไ ม่ ส อดคล้อ งข้อ บัง คับ ของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่ง
ในทางปฏิบตั ิบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกําหนด) เท่านัน้
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่ง
ข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จาํ เป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน
21.

การดําเนินการกรณีบริษทั จัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกําหนด :
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการตามกรณีต่าง ๆ
ดังนี ้
(1.1) กรณีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตั ิงานได้
1. ไม่ให้บริการแก่ลกู ค้ารายใหม่
2. ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ยงั มิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
(1.2) กรณีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทุนขัน้ ต้น หรือไม่สามารถกลับมา
ดํารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตั ิงานได้ตามระยะเวลาที่กาํ หนดในแผนหรือแนวทาง
หรือระยะเวลาที่ได้รบั การผ่อนผัน
1. ระงับการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลับมาดํารงเงินกองทุนได้และได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.ให้
สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ
2.ไม่ให้บริการแก่ลกู ค้ารายใหม่ รวมทัง้ ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมผ่านทุกช่องทางการซือ้ ขาย
3. เปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วันนับแต่วันที่รูห้ รือควรรู ว้ ่าไม่สามารถ
ดํา รงเงิ น กองทุน ได้ ทั้ง นี ้ หากมี เ หตุจ ํา เป็ น และสมควร บริษั ท จัด การอาจขอให้ส าํ นัก งานพิ จ ารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือ หน่วย
ลงทุนเป็ นสําคัญและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อน และในกรณี ท่ีมี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดย
บริษัทจัดการรายเดิมจะทําหน้าที่บริหารจัดการกองทุนรวม ต่อไปเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์เพื่อไม่ให้กองทุน
เสียหาย ทัง้ นี ้ ในช่วงที่มีการดําเนินการเพื่อเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายใหม่เข้าบริหารแทน บริษัทจัดการรายเดิม
อาจจะไม่ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้สงู สุดไม่เกิน 3 วันทําการ
อนึ่ง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการ
กองทุนรวมสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันนับ
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แต่วนั ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมที่มีกาํ หนดระยะเวลาการรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน (interval fund) ซึ่งมิได้มีช่วงเวลารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรายอื่นนัน้ รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมสําหรับการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในช่วงที่จะมี
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในครัง้ ถัดไป ทัง้ นี ้ เฉพาะการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรก
เท่านัน้
22.

ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั่งที่ออกโดย
อาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีขอ้ กําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ
กฎ หรือคําสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ คําสั่งนัน้ ให้
ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีอาํ นาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี ้ การลงนาม
ในข้อผูกพันของผูด้ แู ลผลประโยชน์ท่ไี ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจั ด การกองทุ น รวมที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากสํา นั ก งานหรื อ ผ่ า นการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวมถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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ข้อผูกพัน
ระหว่าง

ผู้ถอื หน่วยลงทุน
“กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ”
(MS-INDIA)
กับ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
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บริษัทจัดการ :
ชื่อ

:

ทีอ่ ยู่ :

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

ทีอ่ ยู่ภาษาอังกฤษ : 18/F Singha Complex, 1788 New Phetchaburi Road,
Bang Kapi, Huai Kwang, Bangkok 10310
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี ้
1. การบริหารกองทุนรวม
1.1 ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
1.2 จัดการกองทุนให้เป็ นไปตามโครงการที่ได้รบั อนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพัน
ระหว่า งผู้ถื อหน่ วยลงทุน กับ บริษั ท จัด การ พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ที่เกี่ยวข้อง ที่ประกาศไว้ทั้งใน
ปั จจุบนั และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตอย่างเคร่งครัด
1.3 นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ และซือ้ ขาย จําหน่าย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้นนั้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รบั อนุมตั ิ ทัง้ นีโ้ ดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
1.4 ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
1.5 ดําเนินการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้ว หรือลด หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนในวัน
ทําการถัดจากวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
1.6 สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
1.7 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุน้ หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จาํ เป็ น เพื่อรักษา
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
1.8 เปลี่ ย นแปลงหรื อ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม ข้อ ผู ก พั น ระหว่ า งผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และบริษั ท จั ด การกองทุ น รวมและ
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้อ 20. ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัท
จัดการกองทุนรวม และข้อ 19. ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.9 รับคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทัง้ หมดที่มีคาํ สั่งซือ้
หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วย
ลงทุน การหยุดรับคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว หรือการปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่
ระบุในโครงการ และกรณีการไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รบั ไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 11. “การไม่ขาย ไม่
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รับซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่ง” และข้อ 12 “การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน” ใน
ส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.10 เลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10. “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุน”
1.11 ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซ่ึงวัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทัง้ นี ้ จะต้องไม่ขดั ต่อกฎระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
1.12 ปฏิ บัติ หน้าที่และความรับผิ ดชอบอื่น ตามที่พ ระราชบัญ ญั ติ หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปที่
กําหนดให้เป็ นหน้าที่ของบริษัทจัดการ
2. การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม
2.1 จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ
กองทุนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 15. ในส่วนรายละเอียด
ของโครงการจัดการกองทุนรวม
2.2 ได้รับ ค่ า ตอบแทนในการจัด การกองทุ น รวมและค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ ตามที่ ก ํา หนดไว้ในข้อ 15. ในส่ ว น
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
2.3 จัดให้มีบริการทดรองจ่ายเงินเพื่อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจากผูร้ บั ฝากทรัพย์สินต่างประเทศ (ถ้ามี) ณ
วันชําระราคา สําหรับกรณีลงทุนในต่างประเทศ ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้ จากการทําธุรกรรมของผูร้ บั ฝาก
ทรัพ ย์สิ น ในต่ า งประเทศดังกล่ า ว ถื อ เป็ น ค่ า ใช้จ่ า ยของกองทุ น รวมตามที่ ก ํา หนดไว้ในข้อ 15. ในส่ ว น
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
3. การแต่งตั้งบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อจัดการกองทุนรวม
3.1 จัดให้มีผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณ สมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง
คุณสมบัติของผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน และ
แต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ในข้อ 2. ในส่วน
ข้อ ผูกพัน ระหว่า งผู้ถื อ หน่ วยลงทุน และบริษั ท จัด การกองทุน รวม ทั้งนี ้ โดยได้รับ อนุญ าตจากสํานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
3.2 แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3.3 จัดให้มีผูส้ อบบัญชีซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า ด้วยการให้ค วามเห็ น ชอบผู้ส อบบัญ ชี ของบริษั ท หลัก ทรัพ ย์แ ละบริษั ท เงิน ทุ น
หลักทรัพย์
3.4 แต่งตัง้ ผูช้ าํ ระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทัง้ นี ้ โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
3.5 แต่งตัง้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3.6 แต่ ง ตั้ง บุ ค คลใดๆ เพื่ อ มาปฏิ บัติ ห น้า ที่ ให้แ ก่ ก องทุน อาทิ เช่ น ผู้ท่ี ได้รับ มอบหมายการจัด การลงทุ น ใน
ต่างประเทศ ที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษากองทุน ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูใ้ ห้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร (Information
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Service Provider / Technical Advisor) เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร และต้องเป็ นที่ยอมรับ
หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานด้วย

4. การดําเนินการอื่นๆ
4.1 ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพื่อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุน
4.2 แยกทรัพ ย์สิ น ของกองทุน ไว้ต่ างหากจากทรัพ ย์สิ น ของบริษั ทจัด การ และนําทรัพ ย์สิ น และผลประโยชน์
ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์
4.3 จัดทํารายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี และรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
กองทุนรวมตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิน้
รอบระยะเวลาบัญชี และภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลา 6 เดือนตามลําดับ
การส่ ง รายงานให้แ ก่ ส าํ นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ ง บริษั ท จัด การจะจัด ส่ งผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ท่สี าํ นักงานจัดไว้
การส่งรายงานให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการอย่างน้อยด้วยวิธีการอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์หรือสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยมีการแจ้งช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบด้วย ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่ง
รายงานดังกล่าวโดยวิธีการตามวรรคสาม (1) บริษัทจัดการจะดําเนินการตามวิธีการดังกล่าวด้วย
ความในวรรคหนึ่งมิให้นาํ มาใช้บงั คับกับกองทุนรวมที่ตอ้ งเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมีเหตุตามที่กาํ หนดไว้ใน
ข้อ 22. โดยเหตุดงั กล่าวได้เกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว
ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการได้จัดทําและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปี บัญ ชีแล้ว บริษัทจัดการจะได้รับ
ยกเว้นไม่ตอ้ งจัดทําและส่งรายงานดังกล่าวของรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับรอบปี บญ
ั ชีนนั้
4.4 จัด ทํา หนังสื อชี ้ช วนใหม่ ทุก รอบปี บัญ ชี เพื่ อ แสดงข้อ มูล เกี่ ย วกับ กองทุน ณ วัน สิน้ ปี บัญ ชี และจัด ส่ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ ปี บญ
ั ชีนนั้
4.5 แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียน
และการแก้ไขเพิ่มเติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้
4.6 ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนเปิ ดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณี ท่ีหลักฐานดังกล่าวสูญ
หายหรือถูกทําลาย
4.7 จัดทํารายงานการซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเป็ นรายวันและจัดส่งให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ทกุ สิน้ วันทําการนัน้
4.8 จัดทํารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวันและจัดส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทกุ สิน้ วันทําการนัน้
4.9 จัดทํารายงานโดยระบุช่อื จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมลู ค่า
เกินอัตราส่วนที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม พร้อมทั้งวันที่หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาํ หนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผดู้ ูแล
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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ผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่หลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นนั้นมีมลู ค่า
เกินอัตราที่กาํ หนด เว้นแต่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็ นอย่างอื่น
4.10 ชีแ้ จงและดําเนินการให้ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนชีแ้ จงข้อมูลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือผูท้ ่ี
สนใจจะลงทุนทราบในกรณี ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ
กองทุนอย่างมีนยั สําคัญ
4.11 คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
4.12 จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาํ หรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
4.13 ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผูอ้ อกหลักทรัพย์ท่ีกองทุน
ลงทุนหรือมีไว้ เพื่อให้ได้รบั การชําระหนีห้ รือได้มาซึ่งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนพึงจะได้จากการ
ลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ดงั กล่าว
4.14 ดําเนินการเลิกกองทุนตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 22. ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม
4.15 ปฏิบตั ิตามหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นโดยให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยู่ใน
ปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีขอ้ กําหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนัน้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงือ่ นไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณี ท่ีมีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั่งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที่จาํ เป็ นเพื่อให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้าทําหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่
2.

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื่อ

:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

:

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

หรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ท่ีมีคุณสมบัติเป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ในการกํากับดูแลกองทุนรวม ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี ้
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สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รบั ค่าตอบแทนจากการทําหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาํ หนดไว้ในข้อ 15. ในส่วนรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุน
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา ทั้งนีโ้ ดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในข้อ 1. ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามโครงการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว
โดยเคร่งครัด ทัง้ ในปั จจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการ
โดยทันที ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะต้องกํากับดูแล
อย่างใกล้ชิด พร้อมทัง้ จัดทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รูถ้ ึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
(3) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินต่างๆ ของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์และทรัพ ย์สินของลูกค้าอื่ นๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้ก ารเบิ กจ่ายทรัพ ย์สินของ
กองทุนเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุน
และบริษัทจัดการกองทุนรวม
(4) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็ นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจน
รับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตาม
คําสั่งของบริษทั จัดการ
(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการคํานวณไว้เมื่อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว ทัง้ นี ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับ ผิดชอบต่อความสูญ เสีย ความเสีย หายที่เกิดขึน้ จากความผิดพลาดในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
และจํานวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คาํ นวณไว้และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองความถูกต้องแล้ว
(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ จากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที่บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ในแต่ละวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(7) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(8) รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินซือ้ หน่วยลงทุน และดอกเบีย้
จากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงิน
ฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนดูแลการเบิกจ่ายทรัพย์สิน
ของกองทุนให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิท่เี กี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน เช่น สิทธิใน
การเข้า ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น สิ ท ธิ ใ นการรับ เงิน ปั น ผลหรือ ดอกเบี ้ย การเปลี่ ย นแปลงมูล ค่ า หลัก ทรัพ ย์ และการ
เปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนโดยทันทีท่ีผดู้ ูแลผลประโยชน์ได้รบั ข่าวเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี ้ และส่งแก่บริษัทจัดการ
(10.1) รายงานเป็ นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ ยวกับการรับและ
จําหน่ายหลักทรัพย์ ดอกเบีย้ และอื่นๆ
(10.2) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รบั ฝากไว้
(10.3) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(10.4) จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคระกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(12) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี ้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ื อหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคําสั่งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุน
(13) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคาํ นวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็ นธรรมใน
กรณีท่ีวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทาํ ให้มลู ค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณ
มูลค่า หรือกรณีท่ีเป็ นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(14) จ่ายเงินเฉลี่ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที่คงเหลืออยู่เมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร
(15) ดําเนินการซือ้ ขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(16) ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตนําเงินตราเข้าออกนอกประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ โดย
จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการปริวรรตเงินตรา
(17) นําส่งภาษีท่เี กี่ยวข้องเนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)
(18) ทําหน้าที่ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดงั ต่อไปนี ้
(18.1) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิน้
(18.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชาํ ระบัญ ชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ในกรณี ท่ีผู้ช ําระบัญ ชีก ระทําการหรือ งดเว้น กระทํา การตามมาตรา 130 แห่ ง
พระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้า
(18.3) จ่ายเงินส่วนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหนีท้ งั้ หมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามส่วน
ของหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทัง้ นี ้ หน้าที่ของผูด้ ูแลผลประโยชน์จะสิน้ สุดลงเมื่อผูช้ าํ ระบัญชีได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(19) จัดให้มีผรู้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศหรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ถ้ามี) สําหรับประเทศที่กองทุน
นําทรัพย์สินไปลงทุน เพื่อทําหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์มีหน้าที่คดั เลือกและ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศว่าถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด มีฐานะมั่งคงและมี
ศัก ยภาพในการดําเนิ น การเป็ น ผู้รบั ฝากทรัพ ย์สิ นในต่างประเทศของกองทุน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้อ ง
รับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูร้ บั ฝากทรัพย์สินนัน้
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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(20) แจ้งและรายงานให้บริษัท จัดการทราบเป็ นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพ ย์ท่ีจะต้องปิ ดโอน หรือกําลังอยู่ใน
ระหว่างทําการปิ ดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์ การรับดอกเบีย้ และอื่นๆ
(21) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ที่ได้มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกําหนด และกรณีราคาขายหรือราคา
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
(22) แจ้งการเลื่อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรือ่ งดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผลและ
หลักฐานการให้ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ส่งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัทจัดการ
(23) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นแทนการชําระหนีต้ ามตราสารแห่งหนีต้ ามวิธีท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(24) แสดงความเห็นของผูด้ แู ลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี
บัญ ชี ห รื อ รอบปี ป ฏิ ทิ น และรายงานทุ ก รอบปี บัญ ชี ข องกองทุ น เพื่ อ แจ้ง แก่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และสํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ รอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ ปี บญ
ั ชีของกองทุน
(25) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(26) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการ
(27) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลกั ษณะเป็ นการให้ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเพื่อให้
เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทัง้ นี ้
บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
โดยการยื่นคําขอเป็ นหนังสือพร้อมทั้งรายละเอียดของโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วและคํารับรองดังกล่าวของ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบั คําขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ่งให้ถือว่า
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้
(28) รับเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุน
(29) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่กาํ หนดให้เป็ นหน้าที่ของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทัง้ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
ในกรณีท่ีผดู้ แู ลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ตอ้ งชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวม และ/หรือ
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยสิ น้ เชิ ง ภายใน 15 วัน นับ แต่ วัน ที่ ได้พิ สูจ น์แ ล้ว ว่ าเป็ น ความผิ ด ของผู้ดู แ ลผลประโยชน์
คู่สญ
ั ญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรูม้ าเป็ นความลับและจะไม่เปิ ดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะเป็ นการ
เปิ ดเผยโดยอํานาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือ
การไม่กระทําการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผูด้ ูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่
เกี่ยวข้องและทํางานให้แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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(30) ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีอาํ นาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดาํ เนินการตามที่จาํ เป็ น
เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อใน
หนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ล
ผลประโยชน์
ในกรณีท่ีผูด้ ูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั้ง
ปวงได้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํา
นัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ แู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ื่น เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทํา
หน้าที่เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดําเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีท่ีการดําเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาํ เนินการขอมติ ให้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์มีอาํ นาจดําเนินการตามที่จาํ เป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
เงือ่ นไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้ หมดดังต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ การเปลี่ยนตัวผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนและการแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รบั อนุญ าตจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่ อ บริษั ท จัด การหรื อ ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง มี ค วามประสงค์จ ะบอกเลิ ก สัญ ญาแต่ ง ตั้งผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่น
ใดอันจะมี ผลให้บริษั ทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
ประกาศ คําสั่ง ระเบี ย บ และข้อ บังคับ ดังกล่ าว ทั้งนี ้ เนื่ อ งจากการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวมี ผลให้เป็ น การเพิ่ ม
ภาระหน้าที่แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ และผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงั กล่าวต่อไป ผูด้ แู ลผลประโยชน์
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณี ท่ีผูด้ ูแลผลประโยชน์ขาดคุณ สมบัติหรือมีคุณ สมบัติไม่เป็ นไปตามข้อหนึ่งข้อใดของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการทราบเหตุดงั กล่าว เว้นแต่สาํ นักงาน
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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ก.ล.ต. จะสั่งการเป็ นประการอื่น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่แก้ไขเสร็จสิน้
ในกรณีท่ีผูด้ ูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขอ
อนุญาตเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ครบกําหนดเวลา
ดังกล่าว และเมื่อได้รบั อนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน ทัง้ นี ้ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งเป็ นอย่างอื่น
(6) ในกรณีท่ีผูด้ แู ลผลประโยชน์นาํ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปเปิ ดเผย หรือใช้
ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูด้ ูแลผลประโยชน์เอง บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
(7) กรณีอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
อนึ่ง ถ้าการเป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์สิน้ สุดลง ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์จดั การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทัง้ หมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื่นใดที่จาํ เป็ น เพื่อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมด
เป็ นไปโดยเรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องทําหน้าที่ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้ หมดของกองทุนนัน้ ตลอดจน
การดําเนินการอื่นใดที่จาํ เป็ นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้ หลายเป็ นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์
รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่จะสามารถทําหน้าที่ได้ทนั ที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผูม้ ีอาํ นาจตาม
กฎหมายจะมีคาํ สั่งเป็ นอย่างอื่น
ในกรณี ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอัน เป็ น การขัดแย้งกับ ประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระทําได้ หากเป็ นกรณีท่ีมีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอาํ นาจ
บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ชื่อ

:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

:

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

และ/หรือผูด้ ูแลผลประโยชน์อ่ืนที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กําหนด และ/หรือที่บริษัท
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือบริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ รวมถึงผู้รบั ฝาก
ทรัพย์สินใดๆ และ/หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินที่ดแู ลผลประโยชน์แต่งตัง้ ขึน้
3.

ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ

:

ที่อยู่ :

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

หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญ ชีและข้อตกลงในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีระหว่างบริษัทจัดการและ
ผูส้ อบบัญชี
4.

นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ

:

ที่อยู่ :

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

หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั อนุญาตให้บริการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
5.

ผู้จัดจําหน่าย :
ชื่อ

:

ไม่มี

ที่อยู่ :

ไม่มี

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
6.

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
- จะระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ หมายเหตุ :
บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้ หรือยกเลิกการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ผู้ส นับ สนุ น การขายหรื อ รับ ซื ้อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ า วจะเป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ ส ํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน
โดยผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ปฏิบตั ิหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว ทั้งนี ้ การแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในภายหลังไม่ถือเป็ นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รบั ค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ
หรือกองทุน (ถ้ามี) ตามที่ระบุในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญ ญาการเป็ นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื่อนไขที่กาํ หนดใน
สัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
หน้าที่และความรับผิดชอบของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(1) จัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับกองทุนเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
รวมทัง้ ดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มลู ค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคา
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนรวมทั้งข้อมูลและเอกสารอันจําเป็ นตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกําหนด จัดส่ง
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หนังสือ ชีช้ วนของกองทุนรวม ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ใบคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จาํ หน่าย หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน (กรณีท่ีผูล้ งทุน
ร้องขอ) ทัง้ นี ้ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) รับเอกสารที่เกี่ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิ ดและการสั่งซือ้ หรือการขายคืนหน่วยลงทุนจากผูซ้ ือ้ หรือขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) รับชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน หรือคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
แก่ผทู้ ่ีไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการ
(4) ยืนยันการซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน
(5) กรณีท่ีผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้บริการเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยรายชื่อ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะต้องปฏิบตั ิดงั นี ้
(5.1) ไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(5.2) ดําเนินการตรวจสอบและแจ้งให้บริษัทจัดการทราบ หากมีกรณีท่ีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวน
ดังกล่าว เพื่อให้บริษัทจัดการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อการเปิ ดเผยตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อจํากัด
ในการใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งที่ ก ํา หนดไว้ในประกาศสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ท่อี อกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(6) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account)
(7) ชีแ้ จงข้อมูลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือผูท้ ่ีสนใจจะลงทุนทราบในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ท่ี
มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคา
ของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนยั สําคัญ
(8) ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศสมาคม ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อกําหนดเกี่ยวกับ
วิธีการโฆษณาเพื่อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เป็ นต้น
(9) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้ส่ งั ซือ้ หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีความ
จําเป็ นที่จะต้องแจ้งหรือติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุ
จําเป็ นอื่นใด
(10) ดําเนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ กาํ หนดไว้ในสัญ ญาแต่ งตั้งผู้ส นับ สนุ น การขายหรือ รับ ซือ้ คื น ตลอดจนทําการอื่น ใดที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น
7.

ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
-ไม่ม-ี

8.

ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ ม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :
-ไม่ม-ี

9.

ทีป่ รึกษา :
9.1 ที่ปรึกษาการลงทุน :
-ไม่ม-ี
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หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแต่งตัง้ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนให้เป็ นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัท
จัดการหรือกองทุนในภายหลัง เพื่อให้คาํ แนะนําในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริหารจัดการ
กองทุน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน โดยที่ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวจะต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามประกาศ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีอาํ นาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื่อบริษัทจัดการ
แต่งตัง้ ที่ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบต่อไป ทัง้ นี ้ การแต่งตัง้ ที่ปรึกษาการ
ลงทุนดังกล่าวไม่ถือเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
9.2 ที่ปรึกษากองทุน :
-ไม่ม-ี
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแต่งตัง้ ที่ปรึกษากองทุน เช่น ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
กฎหมาย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง เป็ นต้น ให้เป็ นที่ปรึกษากองทุนตลอดจนเพื่อให้คาํ แนะนําในเรื่อง
ต่างๆ แก่กองทุน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน โดยที่ปรึกษากองทุนดังกล่าวจะต้องมีคณ
ุ สมบัติตาม
ประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีอาํ นาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื่อ
บริษัทจัดการแต่งตัง้ ที่ปรึกษากองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบต่อไป ทัง้ นี ้ การแต่งตัง้ ที่
ปรึกษากองทุนดังกล่าวไม่ถือเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
10.

ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
-ไม่ม-ี

11.

ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
-ไม่ม-ี

12.

คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
-ไม่ม-ี

13.

สิทธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการได้ตามเงื่อนไข และวิธีการที่กาํ หนดไว้ในข้อ 7.
“การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน” ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุน ทั้งนี ้ สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะ
เกิดขึน้ ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลลงในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
13.2 สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ผู้ถื อหน่ วยลงทุน มี สิ ท ธิ ท่ี จะได้รับ การจัด สรรกําไรในรู ป ของเงิน ปั น ผลจากกองทุน ตามอัต ราที่ บ ริษั ทจัด การ
ประกาศ ทัง้ นี ้ ภายใต้เงื่อนไข วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่กาํ หนดไว้ในข้อ 14.
“การจ่ายเงินปั นผล” ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุน
13.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี ้ ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการตลาดทุน โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาํ หนดไว้ในข้อ 13. “เงื่อนไข
และข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุน
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13.4 ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถื อ หน่ วยลงทุน ไม่ อ าจโอนหน่ วยลงทุน ให้แก่ ค นสหรัฐ อเมริก า (US Person) ดังนั้น บริษั ท จัด การจะไม่ รับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนหากการโอนนัน้ เป็ นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่ US Person
13.5 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
ทําการ แก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ต่อเมื่อ
ได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการ ข้อ 19
“การขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
(2) ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
หรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับ
คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ ายได้แล้วทั้งหมด เว้น แต่ เป็ น กรณี กองทุน รวมที่ มีก ารแบ่ งชนิด หน่วยลงทุน และหน่วยลงทุน ชนิ ด
ดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวน
ที่ถืออยู่
13.6 สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะได้รบั เงินคืนและ/หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน หากกองทุนต้องเลิกไป โดยบริษัทจัดการ
จะจัดให้มีผูช้ าํ ระบัญ ชีท่ีสาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชาํ ระบัญ ชีโดยจะได้ดาํ เนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุในข้อ 23 “การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน” ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุน
และบริษัทจัดการกองทุนรวม
13.7 สิทธิประโยชน์อื่นๆ :
(1) สิทธิในการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
การร่วมลงทุนในกองทุน รวมนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ต กลงมอบให้บ ริษั ทจัดการดําเนินการบริห ารจัด การ
กองทุนภายใต้การดูแ ลของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษั ท จัด การจะต้อ งบริหารจัด การและปฏิบัติ ตาม
รายละเอียดโครงการจัดการที่ได้รบั อนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด ดังนัน้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจึงไม่จาํ เป็ นต้องติดตามด้วยตนเอง
ตลอดเวลา และไม่จาํ เป็ นต้องมีการจัดประชุมผูถ้ ื อหน่วยลงทุนเพื่อการใดๆ เว้นแต่บริษั ทจัดการ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะเห็นสมควร
(2) สิทธิในการได้รบั ชําระค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รบั ชําระค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณี
ที่กองทุนไม่สามารถชําระค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ตามที่กาํ หนดในข้อ 9 “การชําระ
ค่ารับ ซือ้ คืน สับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือ ทรัพ ย์สิ นอื่น แทนเงิน” ในส่วนรายละเอียดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม
13.8 อื่นๆ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีไ้ ม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ท่ีได้รบั การ
แต่งตัง้ จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
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ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วน
ของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทัง้ นีใ้ นกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือ
การคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14.

การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงือ่ นไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งในกรณี
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึก
ชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหล่านัน้ เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มี
ชื่อแรกใน“แบบคําขอเปิ ด บัญ ชีกองทุน ” เป็ น ผู้ใช้สิท ธิ ในฐานะผู้ถือหน่ วยลงทุน อย่างไรก็ ดีห ากผู้ส่ ังซื อ้
ประสงค์เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทุกรายหลังจาก
สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรกและทุกครัง้ ที่มีการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เมื่อรายการขายและ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนสมบูรณ์ เพื่อเป็ นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณียห์ รือให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นผูม้ อบให้ ภายใน
15 วันทําการนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรือภายใน 5 วันทําการนับตัง้ แต่
วันถัดจากวันคํานวณราคาซือ้ ขายหน่วยลงทุน
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฎในทะเบียน
ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนฉบับล่าสุดเป็ นรายการที่เป็ นปั จจุบนั และถูกต้อง
หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ได้รบั หนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เฉพาะในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วย
ลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนําไปใช้เป็ นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบัน
การเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทัง้ นี ้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร
เท่านัน้ โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
(4.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกรอกคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(4.2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยื่นคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 15. “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
รวมและผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน”
(4.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุน แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามจํานวนหน่วยลงทุน
ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน สําหรับกรณี ท่ีผูถ้ ื อหน่วยลงทุนกรอกจํานวน
หน่วยลงทุนในคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในรายการที่บนั ทึกโดย
นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุน บริษั ทจัดการจะถื อว่าผู้ถื อหน่ วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่ วยลงทุน
สําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที่ปรากฏในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
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(4.4) ใบหน่วยลงทุนที่บริษั ทจัดการออกแก่ผูถ้ ื อหน่วยลงทุน จะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบุช่ือผูถ้ ือหน่วยลงทุน และในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผูม้ ี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
หรือใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะ
อนุญาตให้ทาํ ได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
(4.5) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รบั การ
ปรับปรุงรายการให้เป็ นปั จจุบันอย่างน้อยเป็ นรายไตรมาส โดยทางไปรษณี ยใ์ ห้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่ือ
ปรากฏในทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกล่าว
(6) บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
จากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายทราบและจะติดประกาศ
รายละเอียดที่เกี่ ยวข้องล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ื อหน่วยลงทุน เพื่อให้ผูถ้ ื อหน่วยลงทุน
สามารถใช้อา้ งอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณี ท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนจําเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
15.

กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน :
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปั นผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปั นผล และอัตราเงินปั นผลของหน่วยลงทุนชนิด
จ่ายเงินปั นผล ด้วยวิธีการที่เหมาะสมดังต่อไปนี ้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผลู้ งทุนทั่วไปสามารถทราบได้ เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) แจ้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือ
หน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่ือผูถ้ ือเมื่อได้รบั การร้องขอ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจ่ายเงินปั นผลให้ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล ด้วยวิธีการที่
ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผลที่ขายในช่วงเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละครัง้ และจะถื อปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปั นผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นาํ เงินปั นผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดนัน้
ทัง้ นี ้ เงินปั นผลที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั ถือเป็ นเงินได้พึงประเมินที่ตอ้ งนําไปรวมคํานวณภาษี เงินได้ประจําปี และเงินปั น
ผลที่จ่ายนีย้ ่อมส่งผลให้มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปั นผล
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16.

วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชําระหนีห้ รือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชําระหนีไ้ ด้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นทัง้ ที่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุน
รวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีท่ีผอู้ อกตราสาร
แห่งหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ้ ดังนี ้
16.1 กรณีท่ีบริษัทจัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์
เป็ นผูม้ ีสิทธิในเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี ้
16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้ บริษัทจัดการจะไม่นาํ ทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี ้ มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่าย
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนีใ้ นโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนเป็ นสําคัญ เว้นแต่กรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระ
หนีต้ กลงรับชําระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษั ท
จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี ้ บริษัทจัดการอาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนัน้ ได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะ
จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือ ผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหารทรัพย์สินนัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะ
เฉลี่ยเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนีค้ ืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สทุ ธินนั้
ภายใน 45 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่มีเงินได้สทุ ธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบั
ชําระหนีต้ ามตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ
16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี ้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อม
เหตุผลและความจําเป็ นในการรับชําระหนี ้
16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้ บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนัน้ เพื่อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี ้
(1) กรณี เป็ นทรัพ ย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษั ทจัดการอาจมีไว้ซ่ึง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
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(2) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ น
สําคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
16.3 กรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ ด้ บริษัทจัดการ
จะดําเนินการให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตรา
สารแห่งหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ ด้ เป็ นผูม้ ีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่
ได้จากการรับชําระหนีก้ ็ได้ ในการดําเนินงานดังกล่าวบริษัทจัดการไม่ตอ้ งนําตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้อง
นัน้ มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
เงือ่ นไขเพิ่มเติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้จาก
การรับชําระหนีไ้ ม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนีด้ ังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะคุม้ กับ
ภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี ้ หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนีจ้ นครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้
สุทธินน้ั ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็ นมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้
16.4 วิธีการชําระค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
กรณี บ ริษั ท จัด การไม่ ส ามารถชํา ระค่ าขายคื น หน่ วยลงทุน เป็ น เงิน และจะชําระค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุน เป็ น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะต้องได้รบั มติพิเศษให้ชาํ ระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่
ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กาํ หนด เท่านัน้
17.

การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษั ท จัดการกองทุนรวมมีห น้าที่จัดให้มี ท ะเบี ย นผู้ถือ หน่ วยลงทุน ตามหลัก เกณฑ์ท่ี ออกตามมาตรา 125 (5) แห่ ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้ การให้สิทธิหรือการจํากัด
สิทธิใดๆ แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
หรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนินการตามอํานาจหน้าที่แล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ใน
กรณีดงั นี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง ตามที่กาํ หนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอน
หน่วยลงทุนจะทําให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กาํ หนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวมเว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี ้
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1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ น
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่จดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของ
กองทุน
18.

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน :
หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่

19.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนินการไปตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง
เห็นชอบให้ดาํ เนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ดาํ เนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินนั้ เสียไป
ในกรณีท่ีเป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ต้องได้รบั มติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจํานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีท่กี องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
การขอมติผูถ้ ือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนที่กาํ หนด
ไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กาํ หนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กาํ หนดในประกาศนีแ้ ล้ว ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนีด้ ว้ ย
(1) ในกรณีท่ีเป็ นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีท่เี ป็ นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีท่ีเป็ นการขอมติท่มี ีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ
ของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20.

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กาํ หนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เป็ นไป
ตามและไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ท่ีออกโดย
อาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เรือ่ งที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อ กําหนดเกี่ ย วกับ การชําระค่ า ขายคื น หน่ วยลงทุน เป็ น หลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์สิ น อื่ น ตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
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(ง) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.19/2554 กรณีกองทุน
รวมมีประกัน และข้อกําหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเสีย
ผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยไม่
ต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รบั
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจําเป็ นหรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
จัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
บริษัทจัดการจะจัดให้มีขอ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทาํ การและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและความจําเป็ นให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนพร้อมกับการ
ส่งรายงานประจําปี ของกองทุนรวม
21.

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1 การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
21.2 รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี

22.

การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :
22.1. เงือ่ นไขในการเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณีดงั ต่อไปนี ้
22.1.1 จํานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
22.1.2 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจากบริษัทจัดการกระทําการหรือ
งดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตน
22.1.3 เมื่อได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมตั ิให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีท่มี ีเหตุอนั
ควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตัง้ จัดการ หรือใช้กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จาก
การลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สิน
หรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสํานักงานได้ดาํ เนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทําการชีแ้ จง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีท่ีไม่มีการชีแ้ จง หรือชีแ้ จง
แล้วแต่ไม่อาจพิสจู น์หรือทําให้เชื่อได้ว่าการจัดตัง้ กองทุนรวมเป็ นการจัดตัง้ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป
อย่างแท้จริง และสํานักงานสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแก้ไข หรือดําเนินการใดๆ และบริษัท
จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการตามที่สาํ นักงานสั่งได้ หรือดําเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทําให้
กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไปอย่างแท้จริง
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22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว
หากเป็ นกรณีท่ี
(1) ผูจ้ ัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ตลาดมี
ความผันผวนอย่างรุนแรง เป็ นต้น
(2) กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินรับอนุญาตให้นาํ เงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศ ทําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศตามวัตถุประสงค์โครงการ
(3) กรณี ท่ี ไม่ ส ามารถลงทุน ในกองทุน หลัก ได้ห รือ ไม่ สามารถสรรหา และ/หรือ ลงทุน ในกองทุน รวม
ต่างประเทศ ใด ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
กับของโครงการได้อย่างเหมาะสม
(4) กรณีท่ีกองทุนรวมมีจาํ นวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้
กองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
22.2 การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กําหนด หรือ
สั่งการเป็ นประการอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี ้
22.2.1 กรณีท่ีบริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
กรณีท่ีทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี ้
(1) แจ้งเป็ นหนังสือให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ และสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบ ก่อนวันเลิกกองทุน
รวมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนและผูล้ งทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือ
ทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกาํ หนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิน้
ก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
กรณีท่ีไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี ้
(1) ยุติการรับคําสั่งซือ้ และคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1
(2) แจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
รวมทั้งแจ้งเป็ นหนังสือให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้ นี ้
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์
ตามข้อ 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทําได้เพื่อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ
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(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน
10 วันทําการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1 และเมื่อได้ดาํ เนินการชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนัน้
23.

การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าํ ระบัญชีท่ีสาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
เพื่อดําเนินการรวบรวมทรัพย์สิน จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระหนีส้ ิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม
รวมทั้งกระทําการอื่นใดตามที่ จาํ เป็ น เพื่ อชําระบัญ ชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทั้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีก ารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผูช้ าํ ระบัญชี
จะดําเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิคงเหลือตามสัดส่วนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ เมื่อได้ชาํ ระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้
ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุน
แล้ว หากปรากฏว่ายังมี ท รัพ ย์สิน คงค้างอยู่ ผู้ช าํ ระบัญ ชีจ ะจัด การโอนทรัพ ย์สิ น ดังกล่ าวให้ต กเป็ น กรรมสิท ธิ์ข อง
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณี ท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํ เนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของ
บริษัทจัดการเป็ นภูมิลาํ เนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ตี อ้ งมีการวางทรัพย์
โครงการจั ด การกองทุ น รวมที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากสํา นั ก งาน หรื อ ผ่ า นการแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ื อหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

ข้อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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