
 

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เกต็                                                                                                                                                   หนา้ 1 

 

  หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันน่ี มาร์เกต็ 

  Manulife Strength-Money Market Fund  
(MS-MONEY) 

 

 

                                                                                                 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 13 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2565  

   ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดับ 2 เส่ียงปานกลางค่อนข้างตํ่า 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มนัน่ี มาร์เก็ต 

เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ

ลงทุนดงักล่าวได ้

 แมว่้ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนไดเ้ฉพาะทรัพยสิ์นท่ีมีความเส่ียงตํ่า แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได ้

 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผูล้งทุนอาจไดรั้บชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 

 ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องได ้ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ามท่ีมีคาํส่ังไว ้

 กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรัพยห์รือตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในต่างประเทศ โดยจะทาํการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเตม็จาํนวน 

(Fully Hedge) 

 ผูล้งทุนสามารถลงทุนในกองทุนน้ีในรูปแบบของกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได ้โดยผูล้งทุนควรติดต่อบริษทั

ประกนัชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งและศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตดัสินใจลงทุน 

 ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนให้เขา้ใจและควรเก็บหนงัสือช้ีชวนไวเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือใช้อา้งอิงในอนาคต และผูล้งทุนควรศึกษา

ขอ้มูลและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบั “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุน” “อตัราส่วนการลงทุน” “ความเส่ียงในการลงทุนของ

กองทุนรวม” และ “คาํเตือน/ข้อแนะนํา”  ในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั และ/หรือในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการโดย

ละเอียด และเม่ือมีขอ้สงสัยให้สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันน่ี มาร์เก็ต มีการถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกัดการถือหน่วยลงทุนโดยกลุ่มบุคคลจาํนวน 1 กลุ่ม เป็น

สัดส่วนร้อยละ 53.49 ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564 ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลนั้นไดท่ี้ www.manulife-asset.co.th  

 บริษทัจดัการมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนกบัหรือเพ่ือประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผูมี้สัญชาติอเมริกนัหรือ ผูมี้

ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มี

หนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถื้อ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษทัหรือห้าง

หุ้นส่วน เป็นตน้ ซ่ึงจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาล

สหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผูล้งทุนซ่ึงติดต่อหรือรับขอ้มูลหรือส่งคาํส่ังเก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการ 

หรือชาํระ/รับชาํระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูล้งทุนท่ีใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์

หรือทรัพยสิ์นของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาํเนินการดงักล่าว 5) กองทรัพยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคล

ดงักล่าวตามขอ้ 1-4  

บริษทัจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการส่ังซ้ือ การจดัสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม

สาํหรับผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
 

http://www.manulife-asset.co.th/
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ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
 

ช่ือโครงการการจัดการ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มนัน่ี มาร์เก็ต 

ช่ือโครงการการจัดการ (อังกฤษ) Manulife Strength - Money Market Fund  

ช่ือย่อ MS-MONEY 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมตลาดเงิน ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)  

อายุโครงการ ไม่มีกาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ 

วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน 13 พฤศจิกายน 2550 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 20 กุมภาพนัธ์ 2551 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหน้ี และ/หรือเงินฝาก และ/

หรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีคุณภาพตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด โดยการ

ลงทุนในประเทศจะเน้นลงทุนในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได้

ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

ตราสารท่ีกองทุนลงทุนจะตอ้งมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็นหรือจะ

ครบกาํหนดชาํระคืนไม่เกิน 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทุน โดยจะดาํรงอายุเฉล่ียแบบถ่วง

นํ้าหนกั (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหน่ึงไวไ้ม่เกิน 92 วนั 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีเสนอขายในต่างประเทศในอตัรา 

ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน เม่ือคาํนวณรวมทุกบุคคลท่ีเป็น

ผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้าประกนัหรือคู่สัญญา โดยให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนดให้ลงทุนได้ ทั้งน้ี กองทุนอาจทาํสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดท่ี

อ้างอิงกับอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียน 

(Foreign Exchange Rate Risk) และจะทาํการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน

เตม็จาํนวน (Fully Hedge) แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญา

ซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note)  

กองทุนจะลงทุนในตราสารข้างต้น โดยมีอนัดับความน่าเช่ือถืออย่างใดอย่างหน่ึง

ดงัต่อไปน้ี เวน้แต่เป็นตราสารภาครัฐไทย และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน

ฝากของธนาคารออมสินซ่ึงรัฐบาลเป็นประกนัเงินฝากหรือตราสารนั้น 

(1)  อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะส้ัน 2 อนัดบัแรก หรือ  

(2)  อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว 3 อนัดบัแรก หรือ  

(3)  อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเทียบเคียงไดก้บัสองอนัดับแรกของการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือระยะส้ันตามท่ีสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไดเ้ปรียบเทียบไว ้

ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน กาํไรท่ีได้จากการลงทุน (Capital Gain) เม่ือมีการส่ังขายคืนหน่วยลงทุน หากมูลค่า

หน่วยลงทุนมีการปรับตวัสูงขึ้น 
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คําถามและคําตอบเกีย่วกบัลกัษณะท่ีสําคัญของกองทุน 

1. กองทุนมีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือ มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 

 กองทุนน้ีไม่มีการกาํหนดประเภทของผูล้งทุน และไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

2. กองทุนรวมนีม้ีจํานวนเงินทุนโครงการเท่าใด? 

 2,000 ลา้นบาท และบริษทัจดัการอาจย่ืนขออนุมติัเพ่ิมจาํนวนเงินทุนของกองทุนจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายหลงัจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด? และควรลงทุนในกองทุนนี ้เป็นระยะเวลาเท่าใด ? 

 เหมาะสําหรับเงินลงทุนท่ีคาดหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์โดย

ยอมรับท่ีอาจจะเกิดผลขาดทุนไดบ้างส่วนจากการลงทุน  

 เน่ืองจากเป็นกองทุนท่ีไม่กาํหนดอายุโครงการ และผูล้งทุนสามารถทาํรายการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนั 
ทาํการดังนั้นจึงไม่มีข้อจาํกัดเร่ืองระยะเวลาการลงทุน ซ่ึงระยะเวลาท่ีผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนน้ีจึงขึ้นอยู่กับ

วตัถุประสงคใ์นการลงทุนของผูล้งทุน 

4. ปัจจัยใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน?  

 การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย และความสามารถในการชําระหน้ีของผู ้ออกตราสารซ่ึงส่งผลต่อการการ

เปล่ียนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนได ้อยา่งไรก็ตามบริษทัจดัการไดพิ้จารณาคดัเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพ และ

ผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูอ้าวลั ผูค้ ํ้าประกนั ตราสารดงักล่าวลว้นเป็นผูท่ี้มีความมัน่คงทางฐานะการเงินสูงเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร? 

 ไม่มีผูป้ระกนัเงินลงทุนและไม่ใช่กองทุนรวมคุม้ครองเงินตน้ 

6. กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร? 

 วนัท่ีส้ินสุดรอบปีบญัชี : วนัท่ี 31 เดือนมกราคม  

7. การลงทุนในกองทุนรวมนีค้วรเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด (Benchmark) ใด ?  

 ตวัช้ีวดัท่ีใช้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุน ไดแ้ก่ 55% Total Return of ThaiBMA Zero Rate Return Index 

ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5      

ลา้นบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์

หลงัหกัภาษ ี  

8. ท่านสามารถซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ด้หรือไม่ ? 

 ได้ ทั้งน้ี การซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีขอ้กาํหนดและวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างไปจากการซ้ือขาย

กองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้งทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของ

กรมธรรมไ์ดท่ี้บริษทัประกนัชีวิตซ่ึงเป็นตวัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

9. การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) คืออะไร ? 

 การลงทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน คือ การท่ีผูล้งทุนขอทาํประกนัชีวิตกบับริษทัประกนัชีวิต 

และบริษทัประกนัชีวิตจะนาํเงินคา่เบ้ียประกนัชีวิตส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามท่ีผูล้งทุนเลือกจาก

รายช่ือกองทุนรวมท่ีบริษทัประกนัชีวิตกาํหนดไว ้โดยสัดส่วนของเงินค่าเบ้ียประกนัชีวิตท่ีจะนาํไปลงทุนในกองทุน
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รวมจะเป็นเท่าใดขึ้นอยูก่บัหลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นกรมธรรม์ ทั้งน้ี เงินค่าเบ้ียประกนัชีวิตท่ีนาํไปลงทุน

ในกองทุนรวมอาจเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงไดต้ลอดเวลาตามผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมท่ีผูล้งทุนเลือกไว ้

อน่ึง ผลการดาํเนินการจากการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกบัการซ้ือหน่วยลงทุน

ของกองทุนน้ีเพียงอยา่งเดียว อนัเน่ืองมาจากการคิดค่าธรรมเนียมท่ีแตกต่างกนั 

10. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติท่ีซ้ือหน่วยลงทุน

ของกองทุนนีเ้พยีงอย่างเดียวอย่างไร ? 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทุนปกติท่ี

ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีเพียงอยา่งเดียว ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการ และบริษทัประกนัชีวิตกาํหนด ดงัน้ี 

1.  ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด

ทั้งส้ิน  

2.  ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินาํหน่วยลงทนุไปจาํนาํเป็นหลกัประกนั  

3.  ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกันภยัในการยกเลิกการทาํกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

ภายในระยะเวลา 15 วนัหลังจากวนัท่ีได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็น

ผูด้าํเนินการขายหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

4.  สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเม่ือซ้ือหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต เน่ืองจากบริษทัประกนัชีวิตจะ

ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการรวบรวมและนาํส่งคาํส่ังซ้ือและขายหน่วยลงทุนไปยงับริษทัจดัการในนามของบริษทั

ประกนัชีวิต โดยไม่เปิดเผยช่ือท่ีแทจ้ริงของผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การไดรั้บขอ้มูลกองทุน

อาจมีความล่าชา้กว่าไดรั้บจากบริษทัจดัการโดยตรง เป็นตน้  

5.  สิทธิในการรับทราบการจดัสรรเบ้ียประกนัในการลงทุนในกองทุนรวม  

6.  สิทธิในการขอรับหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการจากตวัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

7.  สิทธิในการไดรั้บทราบรายช่ือของบริษทัจดัการทุกแห่งท่ีรับจดัการกองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีเสนอ

ขายโดยบริษทัประกนัชีวิตนั้น  

8.  สิทธิในการรับทราบข้อมูลเก่ียวกับช่ือ ท่ีอยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งช่ือ ท่ีอยู่ และเลข

ประจาํตวัของตวัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

9.  สิทธิในการไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บคาํแนะนาํเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน

นั้น ตลอดจนรับทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

10.  สิทธิในการไดรั้บขอ้เท็จจริงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อการ

ตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ในขั้นตอนการดาํเนินการเพ่ือการควบ

กองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นตน้  

11.  สิทธิในการไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ีตวัแทน

ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจไดรั้บจากการซ้ือกรมธรรม ์รวมทั้งการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

เป็นตน้  
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คําถามและคําตอบเกีย่วกบัข้อกาํหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

1. กองทุนรวมนีม้ีวิธีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 

การส่ังซ้ือหน่วยลงทุน 

 ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนต้องลงทุนเป็นจํานวนเงินขั้นตํ่า ดังนี ้

สําหรับการลงทุนคร้ังแรก สําหรับการลงทุนคร้ังถัดไป 

10,000.-บาท ไม่กาํหนด 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลดมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังแรก มูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังถดัไป มูลค่า

ขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน จาํนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการส่ังขายคืนและจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่าได ้

โดยขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการและถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะ

ประกาศให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทาํการไว ้ณ ท่ีทาํการของบริษัทจัดการหรือสถานท่ีติดต่อของ

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 ราคาของหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจะได้รับเม่ือมีการส่ังซ้ือ 

ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีใชใ้นการคาํนวณ  =    มูลค่าหน่วยลงทุนใชเ้พ่ือคาํนวณราคาขาย  

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจะไดรั้บ =   จาํนวนเงินท่ีลงทุน หารดว้ย ราคาขายหน่วยลงทนุ  

ณ ส้ินวนัทาํรายการขายหน่วยลงทุน 

 ช่องทางในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูล้งทุนสามารถส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได ้ 

ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเร่ิมทําการถึง 15.30 น. 

 วิธีการชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส่ั้งซ้ือสามารถชาํระค่าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือดราฟต ์หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับ 

หรือขึ้นอยูก่บัผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกาํหนด โดยเช็คหรือดราฟตด์งักล่าวตอ้งลงวนัท่ีส่ังซ้ือ และ

ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม โดยเขา้บญัชีดงัต่อไปน้ี 

“บัญชีซ้ือหน่วยลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์”  

 ช่ือธนาคาร ประเภทบัญชี สาขา เลขท่ีบัญชี 

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

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

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

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

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

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

7. บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน  กระแสรายวนั อโศก 000 313 000000 91 

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

 หรือ “SUB AFTER IPO FOR MAMT” 

ช่ือธนาคาร ประเภทบัญชี สาขา เลขท่ีบัญชี 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์  กระแสรายวนั กรุงเทพมหานคร 0-800516-331 



 

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เกต็                                                                  หนา้ 6 

หรือบญัชีเงินฝากอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการกาํหนดให้เป็นบญัชีท่ีรับชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอ

สงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีท่ีรับชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบติัผิดไป

จากรายละเอียดโครงการ และจะแสดงขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัในหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 

การชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธหัีกบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)  

ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัจากธนาคารใหใ้ชบ้ริการคาํส่ังหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติั สามารถชาํระเงินค่าซ้ือหน่วย

ลงทุนโดยวิธีส่ังหกับญัชีเงินฝากได ้โดยธนาคารท่ีให้บริการไดแ้ก่  

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

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

• ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  • ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

• ธนาคารเกียรตินาคนิ จาํกดั (มหาชน) • ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

และ/หรือธนาคารอ่ืนตามท่ีบริษทัจดัการกาํหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษทัจดัการ 

(www.manulife-asset.co.th) 

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวันทําการ ตั้งแต่เวลาเร่ิมทําการถึง 13.00 น. โดยสามารถส่งคาํส่ังขายคืน

หน่วยลงทุนมายงับริษทัจดัการดว้ยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย ์หรือทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ ท่ีบริษทัไดมี้การพฒันาขึ้นมาเพ่ือ

รองรับการให้บริการแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทั

จดัการ  

บริษทัจดัการจะดาํเนินการชาํระเงินให้ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

หากบริษทัจดัการมีการเปล่ียนแปลงวนัและเวลาทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน จะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วนั

ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

2. กรณีใดท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน? 

 บริษทัจดัการมีวตัถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพ่ือประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผูมี้

สัญชาติอเมริกันหรือผูมี้ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ี

ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถื้อ Green Card ท่ีออก

โดยประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบุคคล รวมถึงบริษทัหรือห้างหุ้นส่วน เป็นตน้ ซ่ึงจดัตั้งขึ้นภายใตก้ฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว  3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศ

สหรัฐอเมริกา 4) ผูล้งทุนซ่ึงติดต่อหรือรับขอ้มูลหรือส่งคาํส่ังเก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการ หรือชาํระ/รับชาํระ

เงินเก่ียวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูล้งทุนท่ีใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์

หรือทรัพยสิ์นของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาํเนินการดงักล่าว 5) กองทรัพยสิ์นของ

บุคคลและนิติบุคคลดงักล่าวตามขอ้ 1-4  

บริษทัจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการส่ังซ้ือ การจดัสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง

หรือทางออ้มสาํหรับผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

http://www.manulife-asset.co.th/
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3. กองทุนรวมนีม้ีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเล่ือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ตามคําส่ังท่ีรับไว้แล้ว และการหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 

 การเล่ือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการอาจเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีได้มีคาํส่ังขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1)  บริษทัจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดรั้บความ

เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก)  มีเหตุจาํเป็นทาํให้ไม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล หรือ  

(ข)  มีเหตุท่ีทาํให้กองทุนรวมไม่ไดรั้บชาํระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ 

ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัจดัการ  

(2)  มีคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการยงัไม่ไดช้าํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์

ยงัไม่ไดรั้บรองข้อมูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแตห่น่ึงสตางคข์ึ้นไปและคิดเป็นอตัราตั้งแต่

ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

(3)  มีคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางคข์ึ้นไป และคิดเป็น

อตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษทัจดัการอาจเล่ือนได้

ไม่เกิน 10 วนัทําการนับตั้งแต่วนัทาํการถดัจากวนัท่ีมีคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เวน้แต่ได้รับการผ่อนผนัจาก

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1)  ประกาศการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการและสถานท่ี

ติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้คาํส่ังขายคืน

หน่วยลงทุนทราบโดยพลนั  

(2)  แจง้การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผล

และหลกัฐานการไดรั้บความเห็นชอบหรือการรับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการ

ชดเชยราคาจากผูดู้แลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษทัจัดการอาจ

มอบหมายให้ผูดู้แลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนก็ได ้ 

(3)  ในระหว่างการเล่ือนกาํหนดการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนใน

ช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัจดัการจะตอ้งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยตอ้งชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัท่ีส่งคาํส่ังขายคืนก่อนหลงั 

 การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

(1)  บริษทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังซ้ือ คาํส่ังขายคืนหรือคาํส่ัง

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ หรืออาจหยดุรับคาํส่ังซ้ือ คาํส่ังขายคืน หรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้

ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1.1)  ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ  

(1.2)  บริษทัจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดรั้บความ

เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  
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(ก)  มีเหตุจาํเป็นทาํให้ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล  

(ข)  ไม่สามารถคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค)  มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังซ้ือ คาํส่ังขายคืน 

หรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีรับไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรับคาํส่ังซ้ือ คาํส่ังขายคืน หรือคาํส่ังสับเปล่ียน

หน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ได้ไม่เกินหน่ึงวนัทําการ เวน้แต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1.3)  กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซ่ึง

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนยัสาํคญั  

(ก)  ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะ

ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ห่งนั้นเกินกว่าร้อย

ละสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

(ข)  มีเหตุการณ์ท่ีทาํให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และทาํให้ไม่สามารถโอน

เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  

(ค)  มีเหตุท่ีทาํให้กองทุนรวมไม่ไดรั้บชาํระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลา

ปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัจัดการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์

เห็นชอบดว้ยแลว้  

(ง)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุนรวม

ต่างประเทศนั้นหยุดรับคาํส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนหรือไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ตามคาํส่ังซ้ือหรือคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท่ีรับไวแ้ลว้  

(1.4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรับคาํส่ังซ้ือหน่วย

ลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จริงดงัต่อไปน้ี  

(ก)  บริษทัจดัการมีเหตุควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนั้นๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปน้ี  

(1)  การกระทาํท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

(2)  การให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูก่้อการร้าย หรือ  

(3)  การกระทาํท่ีเป็นการปฏิบติัตามคาํส่ังเก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นโดยบุคคลผูมี้อาํนาจ

ตามกฎหมาย  

(ข)  บริษทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการรู้จกัลูกคา้ และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ได้

ในสาระสาํคญั 

(1.5)  อยูใ่นระหว่างดาํเนินการเปล่ียนใหบ้ริษทัจดัการรายอ่ืนเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของ

ตนอันเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบ

ธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้

หลกัทรัพยแ์ละการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ ซ่ึงให้กระทาํไดไ้ม่เกิน 3 วนัทาํการ 

เม่ือปรากฏเหตุตามขา้งตน้และบริษทัจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

หรือหยดุรับคาํส่ังซ้ือหรือคาํส่ังขายคืนหรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  
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(ก)  แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํส่ังซ้ือหรือคาํส่ังขายคืนหรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ให้ทราบถึงการ

ไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ (1) (1.1) (1.2) 

(1.3) หรือ (1.5) ขา้งตน้ บริษทัจดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถึง

การหยดุรับคาํส่ังซ้ือหรือคาํส่ังขายคืนหรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  

(ข)  รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือการหยดุรับคาํส่ังซ้ือหรือคาํส่ัง

ขายคืนหรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของ

กองทุนรวมเปิดนั้นให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(ค)  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือหยดุรับคาํส่ังซ้ือหรือ

คาํส่ังขายคืนหรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามขอ้ (1) (1.1) (1.2) (1.3) และ (1.5) ขา้งตน้ เกิน 1 วนัทาํ

การ บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรับคาํส่ังซ้ือหรือคาํส่ังขายคืนหรือคาํส่ังสับเปล่ียน

หน่วยลงทุน  

(i)  รายงานการเปิดรับคาํส่ังซ้ือหรือคาํส่ังขายคืนหรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะ

การลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั้นให้สํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรับคาํส่ังซ้ือหรือคาํส่ังขายคืนหรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุน  

(ii)  แจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํส่ังซ้ือหรือคาํส่ังขายคืนหรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้

ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซ้ือคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุน

รายอ่ืนและผูล้งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคาํส่ังซ้ือหรือคาํส่ังขายคืนหรือคาํส่ังสับเปล่ียน

หน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(2)  บริษทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุน หรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ี

ไดรั้บมาแลว้ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั

ไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่

ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางคข์ึ้นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของ

ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง โดยแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํส่ังซ้ือ หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ ให้ทราบ

ถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืน และผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุด

รับคาํส่ังซ้ือ หรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3)  ในกรณีท่ีวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวนัท่ีสํานักงานได้ประกาศกาํหนดให้เป็น

วนัหยุดทาํการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการหยุดรับคําส่ังซ้ือ คาํส่ังขายคืน และคําส่ัง

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนสําหรับวนัดงักล่าว และตอ้งแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัการหยุดรับ

คาํส่ังในกรณีดงักล่าวไม่น้อยกว่าห้าวนัทาํการก่อนถึงวนัหยุดทาํการกรณีพิเศษนั้น โดยการปิดประกาศไวใ้นท่ี

เปิดเผย ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการ รวมทั้งจดัให้มีประกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของ

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังซ้ือ คาํส่ังขายคืนหรือคาํส่ัง

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือหยุดรับคาํส่ังซ้ือ คาํส่ังขายคืน หรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการ

อาจหยดุคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็ได ้

 การหยุดการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

เพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน

ของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษทัจดัการสามารถหยุดรับคาํส่ังซ้ือ คาํส่ังขายคืนหรือ

คาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีสํานกังานประกาศ ซ่ึงไม่เกิน 20 วนัทาํ

การติดต่อกนั เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคาํส่ังซ้ือ คาํส่ังขายคืน 

หรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได ้
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4. วิธีการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการไดทุ้กวนั 

ทาํการ โดยกรอกรายละเอียดในคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนส่งมายงับริษทัจดัการดว้ยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย ์หรือ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่ืน ๆ ท่ีบริษทัไดมี้การพฒันาขึ้นมาเพ่ือรองรับการให้บริการแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือผูส้นบัสนุน

การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัจดัการ 

-  กรณีเป็นการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก สามารถส่งคาํส่ังได ้ตั้งแต่เวลาเร่ิมทําการถึง 13.00 น.  

-  กรณีเป็นการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ สามารถส่งคาํส่ังได ้ตั้งแต่เวลาเร่ิมทําการถงึ 15.30 น. 

หากบริษทัจดัการมีการเปล่ียนแปลงวนัทาํการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน จะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วนั

ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

5. กองทุนรวมนีก้ําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดการโอนไว้อย่างไร? 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งทาํตามขั้นตอนการโอนหน่วยลงทุนและชาํระค่าธรรมเนียมการ

โอนตามท่ีบริษทัจดัการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาํหนด 

 บริษทัจดัการมีขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน โดยขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการจดัสรร และ/หรือการโอน

หน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มสาํหรับผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

(1)  พลเมืองหรือผูมี้สัญชาติอเมริกันหรือ ผูมี้ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา

หรือผูถื้อ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

(2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษทัหรือห้างหุ้นส่วน เป็นตน้ ซ่ึงจดัตั้งขึ้นภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง

สาขาของนิติบุคคลดงักล่าว  

(3)  หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  

(4)  ผูล้งทุนซ่ึงติดต่อหรือรับขอ้มูลหรือส่งคาํส่ังเก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการ หรือชาํระ/รับชาํระเงินเก่ียวกบั

หน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูล้งทุนท่ีใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์หรือ

ทรัพยสิ์นของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีตั้งอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาํเนินการดงักล่าว  

(5)  กองทรัพยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าวตามขอ้ 1-4 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้จาก

ช่องทางใด? 

 บริษทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ : www.manulife-asset.co.th   

ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงช่องทางการประกาศอ่ืนใดท่ีเหมาะสม โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

1. กองทุนรวมนีม้ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 

 นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายทุกคร้ังท่ีมีการขาย

และรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เม่ือรายการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนสมบูรณ์ เพ่ือเป็นการยืนยนัจาํนวนหน่วยลงทุนแก่

ผูถื้อหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยนั/ใบเสร็จรับเงิน/

ใบกาํกบัภาษี (ถา้มี) ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณียห์รือให้ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็น

ผูม้อบให้ ภายใน 15 วนัทาํการนับแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก หรือภายใน 5 วนัทาํการ

นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัคาํนวณราคาซ้ือขายหน่วยลงทุน 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจํากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร? 

 การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ : ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วย

ลงทุนเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการหรือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อ

หน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงใน

สามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและ

หน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตาม

จาํนวนท่ีถืออยู ่

3. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธอิอกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ

บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิม่เติม? 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดท่ี้บริษทัจดัการ

หรือเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ www.manulife-asset.co.th  

4. กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญาโตตุลาการ 

ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร?  

 ท่านสามารถนาํส่งขอ้ร้องเรียนไดท่ี้ 

(1) บุคคลท่ีเป็นผูข้ายหน่วยลงทุนท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยท่านสามารถ

ตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีเป็นผูข้ายหน่วยลงทนุท่ีไดรั้บความเห็นชอบไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.sec.or.th  

(2) ฝ่ายกาํกบัดูแลกิจการ (Compliance Department) ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั โทรศพัท ์(66) 2844-0123 กด 2 ตามลาํดบั 

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

 กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
 

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

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564) 

 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

1. นายแอนโทนิโอ ฮาง ตทั ชาน กรรมการ 

2. นายจีชู หลิว  กรรมการ 

3. นายสุเมธา ล่ิวเฉลิมวงศ ์ กรรมการ 

 รายช่ือกรรมการอิสระ 

- ไม่มี - 

 รายช่ือผู้บริหารของบริษัท  

1. นายไมเคิล รีด  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายสุเมธา ล่ิวเฉลิมวงศ ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการลงทุน 

3. นางสาวชชัฎดา เอกะหิตานนท ์ ประธานเจา้หนา้ท่ี สายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

4. นายจิรศกัด์ิ กีรติไพบลูย ์ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดูแลกิจการ 

5. นางสาวปานรดา โกจารยศ์รี ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายปฏิบติัการ 

 จํานวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

มีจาํนวน 14 กองทุน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564) 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท 

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

2. รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564) 

 ประธานคณะกรรมการพจิารณาการลงทุน 

นายไมเคิล รีด ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 คณะกรรมการพจิารณาการลงทุน 

นายสุเมธา ล่ิวเฉลิมวงศ ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการลงทุน 

นายจิรศกัด์ิ กีรติไพบลูย ์ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดูแลกิจการ 

นายพีระสิษฐ์ ไตรรัตน์ผดุงผล ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน 

นายชุติพนธ์ อศัวธีระเกียรต์ิ เจา้หนา้ท่ี ฝ่ายกาํกบัดูแลกิจการ 
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3. รายช่ือผู้จัดการกองทุน 

ลาํดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน หน้าทีค่วาม
รับผิดชอบ 

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

of Melbourne 
-   ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร ์
    University of Melbourne 

 

มีประสบการณ์ในธุรกิจการจัดการกองทุนมากว่า 
10 ปี โดยลาํดบัตัง้แต่ปัจจบุนัไปถึงอดีต ดงันี ้
1. รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธาน

เจ้าหน้าท่ีสายงานการลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์ 
(ประเทศไทย) 

2. รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธาน
เจ้าหน้าท่ีการลงทุน บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน) 

3. Country Head ประจาํประเทศไทย  
บจก. เทมเพิลตนั แอสเซท แมเนจเมนท ์

บริหารทีมงาน 
สายงานการลงทนุ 

2 นายอุ่นฮง้ แซ่ลิม้ - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ (MBA) 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

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

ฝ่ายบริหารกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ บจก. เอไอเอ 
(ประเทศไทย) 

บริหารกองทนุ 
ตราสารหนี ้

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

-  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

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

จาํกดั (มหาชน) 
3. นักวิเคราะหอ์าวุโส บจก. เทมเพิลตัน แอสเซท 

แมเนจเมนท ์
4. นกัวิเคราะห ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง ประเทศไทย 

บริหารกองทนุ 
ตราสารทนุ 

4. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

รายช่ือ โทรศัพท์ 

 ธนาคาร 

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

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

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 1572 กด 5 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์สาขากรุงเทพฯ 0-2081-0999 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 1558 กด 9 

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 0-2633-6000 

 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

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

บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  0-2638-5500 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) 0-2846-8689 
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รายช่ือ โทรศัพท์ 

บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน)  0-2658-9500 

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

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)  0-2659-7000 

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

บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน)  0-2305-9000 

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

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

 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 0-2949-1999 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 0-2633-6000 กด 5 

บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั  0-2680-1000 

บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  0-2862-9999 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 

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

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จาํกดั (มหาชน)  0-2660-6677 

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน (บลน.) 

บริษทัหลกัทรัพยน์ายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จาํกดั 0-2026-5100 

บริษทัหลกัทรัพยน์ายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุน เวล็ธ์เมจิก จาํกดั (เฉพาะซ้ือขายออนไลน์เท่านั้น) 0-2861-5508 

หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บการแตง่ตั้งจากบริษทัจดัการภายหลงั 

5. รายช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทร. (02) 296-5809, (02) 296-4864 โทรสาร (02) 283-1298 

เวบ็ไซต:์ www.krungsri.com   

6. รายช่ือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทร. (02) 296-2625, (02) 296-3582 

นอกจากหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหนา้ท่ีตามกฎหมาย

ในการรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย 
 
 
 
 
 
 

http://www.krungsri.com/
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7. รายช่ือผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวม 

 นางสาวสมใจ คุณปสุต หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง หรือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์(02) 264-9090 โทรสาร (02) 264-0789-90  
 

คําถามและคําตอบเกี่ยวกบัช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับกองทุนรวม 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับกองทุนผ่านช่องทางใด? 
 

 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

1788 ชั้น 18 อาคารสิงห์ คอมเพลก็ซ์ ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

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

ปัจจัยความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนและแนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มนัน่ี มาร์เก็ต เป็นกองทุนรวมตลาดเงินท่ีลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหน้ี และ/หรือ 

เงินฝาก และ/หรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีคุณภาพตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดให้กองทุนลงทุนได ้ท่ีเสนอขายทั้งในและ

ต่างประเทศ นอกจากน้ี กองทุนอาจทาํสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดท่ีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือป้องกนัความเส่ียง 

(Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) โดยจะทาํการป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเต็มจาํนวน 

(Fully Hedge) ดังนั้น บริษัทหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกัด จึงมีแนวทางในการบริหารความเส่ียงของ

กองทุน สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

1. ความเส่ียงท่ีเกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (Market Risk) : มาจากปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความผนัผวนของ

ค่าเงิน และอตัราดอกเบ้ีย ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีลว้นมีผลกระทบต่อราคาของตราสารหน้ี ท่ีทาํให้ผลตอบแทนโดยรวมของตรา

สารปรับตวัขึ้นลงได ้

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

บริษทัจดัการจะมีการวิเคราะห์และดูความเหมาะสมตามระยะเวลาการลงทุนในแต่ละขณะตามสภาวะเศรษฐกิจเพ่ือให้ทนัต่อ

ภาวะตลาดท่ีอาจเกิดมีการเปล่ียนแปลงได ้ 

2.   ความเส่ียงทางธุรกิจของผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสาร (Business Risk) : เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากผลประกอบการ ภาวะธุรกิจ

และอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัผูอ้อกตราสาร เป็นต้น จนส่งผลต่อราคาของตราสารท่ี

กองทุนไดพิ้จารณาลงทุน 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

บริษทัจดัการจะลงทุนในหลากหลายบริษทั หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงในการลงทุน และ 

มีการกาํหนดปัจจยัในการพิจารณาและกระบวนการคดัสรรตราสารท่ีจะลงทุนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอยา่งสมํ่าเสมอ 

3.   ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ (Credit Risk) : เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากผูอ้อกหลกัทรัพย์

หรือตราสารท่ีกองทุนลงทุนไวป้ระสบปัญหาทางการเงินจนไม่สามารถชาํระเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ียตามท่ีตกลงไว ้หรืออาจจะ

ชาํระไม่ไดค้รบตามจาํนวนท่ีไดต้กลงไว ้

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

http://www.manulife-asset.co.th/
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บริษทัจดัการมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสารท่ีจะลงทุนอยา่งละเอียดถ่ีถว้น โดยจะมี

การกาํหนดอนัดับความน่าเช่ือถือของตราสารท่ีสามารถลงทุนได้ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด รวมทั้งมี

นโยบายการลงทุนในตราสารหน้ีอยา่งเคร่งครัด 

4.   ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือตราสาร (Liquidity Risk) : เน่ืองจากอาจจะมีตราสารบางตวัท่ีมีโอกาสท่ี

จะเกิดภาวะขาดสภาพคล่องได ้การขาดสภาพคล่องนั้นก็คือ การซ้ือขายตราสารนั้น ๆ มีปริมาณไม่มาก หรือในบางช่วงอาจจะ

ขายตราสารนั้นไม่ได ้หรือไดใ้นราคาท่ีไม่เหมาะสม 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

ก่อนตดัสินใจลงทุน บริษทัจดัการจะพิจารณาถึงสภาพคล่องของตราสารนั้น โดยตราสารท่ีจะลงทุนจะตอ้งมีสภาพคล่องเพียงพอ

ซ่ึงจะพิจารณาจากมูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนั 

5. ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate Risk) : เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากความ

ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนหรือการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลหน่ึงเม่ือเทียบกบัเงินอีกสกุลหน่ึง เน่ืองจาก

กองทุนจะลงทุนในตราสารท่ีจ่ายดอกเบ้ียและเงินตน้เป็นสกุลเงินตา่งประเทศ ซ่ึงจะทาํให้ผลตอบแทนท่ีไดรั้บมีความไม่แน่นอน

เน่ืองจากตอ้งแลกเปล่ียนสกุลเงิน  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ดงันั้นเพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน กองทุน

อาจทาํสัญญา สวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดท่ีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือป้องกนัความเส่ียงโดยจะทาํการป้องกนัความ

เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเตม็จาํนวน 

6.   ความเส่ียงจากการทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน : โดยปกติการทาํสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเป็นการทาํธุรกรรมเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของค่าเงิน ซ่ึงกองทุนอาจเสีย

โอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึ้น หากอตัราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงไม่เป็นไปตามท่ีกองทุนคาดการณ์ไว ้และ

นอกจากน้ีกองทุนยงัมีความเส่ียงจากการท่ีคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives)ไม่ปฏิบติัตามสัญญาท่ีไดต้กลงไว ้

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

บริษทัจดัการจะทาํการวิเคราะห์และศึกษาขอ้มูลเศรษฐกิจและแนวโน้มอย่างละเอียดเพ่ือให้ไดป้ระมาณการอตัราแลกเปล่ียนท่ี

จะทาํการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจมีความใกลเ้คียงกบัท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตมากท่ีสุด และเพ่ือลดความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตาม

สัญญาท่ีไดต้กลงไวข้องคู่สัญญา กองทุนจะเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าวกบัสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 3 

อนัดบัแรก จากสถาบนัจดัอนัดบัท่ีไดรั้บการยอมรับจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  
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ตารางสรุปอตัราส่วนการลงทุนของกองทุน 
 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1   กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้นไป ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

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

3. หน่วย CIS ท่ีเป็น MMF ไม่เกิน 10% 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากในประเทศ ไม่เกิน 15% 

5. ตราสารหรือสัญญา ดงัน้ี 

5.1 ตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

5.1.1 ผูอ้อกเป็นบริษทัจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

5.1.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

5.1.3 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.1.3.1 ธนาคารพาณิชย ์ บริษทัเงินทุน หรือ บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า

ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

5.1.3.2   ธนาคารออมสิน  

5.1.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.1.3.4   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 

การเกษตร 

5.1.3.5   บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

5.1.3.6   ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

5.1.3.7   ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  

5.1.3.8   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.1.3.9   บริษทัหลกัทรัพย ์

5.1.3.10 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

5.1.3.11 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบับุคคลตาม 5.1.3.1-

5.1.3.10   

5.2   ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)   

5.3 OTC derivatives  (Derivatives ซ่ึงซ้ือขายนอกศูนยซ้ื์อขาย derivatives) 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด

จะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2)  นํ้าหนกัของตราสารท่ีลงทุนใน 

 benchmark + 5% 

6. ตราสารอื่นใดนอกจากขอ้ 1 - ขอ้ 5  รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหตุ :   ในกรณีเป็นทรัพยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูรั้บฝาก ผูอ้อกตราสาร หรือคู่สัญญาแลว้แต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

2. derivatives on organized exchange 

อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) * 

1. การลงทุนในทรัพยสิ์นของบริษทัทกุบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็นคู่สัญญาใน

ธุรกรรมทางการเงินกบับริษทัดงักล่าว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 

อตัราใดจะสูงกว่า 

(1)   25% หรือ 

(2)   นํ้าหนกัของทรัพยสิ์นท่ีลงทุนใน 

benchmark + 10%  

*หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

2. derivatives on organized exchange 
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ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน (B/E) หรือ ตัว๋สัญญาใชเ้งิน (P/N) ท่ีนิติ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก 

ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดงัน้ี 

1.1   ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

1.2   ธนาคารพาณิชย ์

1.3   บริษทัเงินทุน 

1.4   บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5   บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 

หรือ securities lending หรือ derivatives)  

รวมกนัไม่เกิน 45%  เฉล่ียในรอบปีบญัชี เวน้แต่เป็น

กองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉล่ีย

ตามรอบอายกุองทนุ 

2. ทรัพยสิ์นดงัน้ี 

2.1   ตัว๋แลกเงิน (B/E) หรือ ตัว๋สัญญาใชเ้งิน (P/N) ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุน

ไดด้าํเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได ้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย

กาํหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.3   total SIP ตามขอ้ 6 ของส่วนน้ี  

(ขอ้น้ีไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทนุรวมปิด และกองทุน buy & hold ท่ีลงทุนใน B/E P/N 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายไุม่เกินอายกุองทุน หรือรอบการลงทุนของ

กองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพ่ือให้ทรัพยสิ์นดงักล่าวมีอายสุอดคลอ้งกบัอายุ

กองทุน) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)  ไม่เกิน 25% 

4. ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย ์(Securities lending) ไม่เกิน 25% 

5. หน่วย CIS ท่ีเป็น MMF ในประเทศ ทุกกองทุนรวมกนัไม่เกิน 20% 

6. ตราสารดงัน้ี (total SIP) 

ทรัพยสิ์นตามขอ้ 6 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือ

คู่สัญญา (single entity limit)   

รวมกนัไม่เกิน 15% 

 

7. ทรัพยสิ์นท่ีมีสภาพคล่องสูง ดงัต่อไปน้ี 

7.1 เงินสดสกุลเงินบาท 

7.2 เงินฝากสกุลเงินบาทในธนาคารพาณิชย ์หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น แต่

ไม่รวมถึงเงินฝากในบญัชีเงินฝากประจาํ หรือเงินเพ่ือการดาํเนินงานของ MMF 

7.3 ตัว๋เงินคลงัท่ีออกตามกฎหมายว่าดว้ยการบริหารหน้ีสาธารณะ 

7.4 พนัธบัตรรัฐบาลและพนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี 

หรือมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี 

ในขณะใดๆ มีมูลค่ารวมกนั 

ไม่นอ้ยกว่า 10% 

8. Derivatives ดงัน้ี  

hedging limit : การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการลดความเส่ียง 

ไม่เกินมูลค่าความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

**หมายเหตุ :  สาํหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทุน ไม่มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบั product limit 
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ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

1. ตราสารหน้ี ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง (ไม่รวมถึงตราสารหน้ี

ภาครัฐไทย หรือตราสารหน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 

 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability)* ของผู ้ออก  

ตราสารรายนั้น ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด 

ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีผู ้ออกตราสารมีหน้ีสินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบ

ระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด  บลจ. อาจนาํมูลค่า

หน้ีสินทางการเงินดงักล่าวมารวมกับมูลค่าหน้ีสินทางการเงินตามงบการเงิน

ล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มูลหน้ีสินทางการเงินนั้นจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีการเผยแพร่

เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผย

ไวใ้นงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด** ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 

ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนั้นเป็นราย

คร้ัง เว้นแต่ในกรณีท่ีผู ้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

หมายเหตุ :  

*  หน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชี

ท่ีผูอ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนั้น โดย

เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํหนด

มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินท่ี เป็นท่ียอมรับในระดับสากล เช่น International 

Financial Reporting Standards (IFRS) ห รื อ  United States Generally 

Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถึงกรณียงัไม่ครบกาํหนดการจดัทาํงบการเงินในคร้ังแรกของผูอ้อก 

ตราสาร 

2. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 25% ของจาํนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS 

ต่างประเทศท่ีออกหน่วยนั้น  

อตัราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่ท่ีมี

ขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้งโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก

สาํนกังาน 

ทั้งน้ี การคาํนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอตัราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยการ

ลงทุนของกองทุน และ/หรือท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
(1)

 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2563 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564 
 

 ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รายการท่ีเรียกเก็บ (2) 

ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

อัตราตาม
โครงการ 

%ต่อปีของ NAV 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2563 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2562 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2561 

1. ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการได้  0.3100 0.3080 0.3089 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ 0.7490 0.2164 0.2142 0.2149 

• ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 0.0642 0.0294 0.0295 0.0295 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 0.0749 0.0642 0.0643 0.0645 

• ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

• ค่าใชจ้่ายในการจดัให้มีผูป้ระกนั ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

• ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และ 

ส่งเสริมการขายภาย 

    - ช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุคร้ังแรก 

    - หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุคร้ังแรก 

1.0700 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการไม่ได้  0.2057 0.2051 0.2122 

• ค่าตรวจสอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.1045 0.0963 0.0904 

• ค่าจดัทาํ จดัพิมพ ์รายงานประจาํปี รายงาน 6 เดือน ฯลฯ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0011 0.0019 0.0022 

• ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร ตามท่ีจ่ายจริง 0.0964 0.1026 0.0412 

• ค่าธรรมเนียมธนาคาร  ตามท่ีจ่ายจริง 0.0011 0.0019 0.0032 

• ค่าการโอนหลกัทรัพย ์ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0026 0.0024 0.0028 

• ค่าประกาศหนงัสือพิมพ ์/ ประกาศ NAV ตามท่ีจ่ายจริง - - 0.0724 

• คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ  ตามท่ีจ่ายจริง - - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมด (3) 1.0700 0.5157 0.5131 0.5211 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ (Trading Costs) ตามท่ีจ่ายจริง - - - 
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 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

รายการท่ีเรียกเก็บ (2) 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ 
 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2563 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2562 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2561 

 ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน 
-  กรณีซ้ือหน่วยลงทุนของกองทนุน้ีเพียง 
   อยา่งเดียว (5) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

- กรณีซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วย 
   ลงทุน (Unit-Link) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 ค่าธรรมเนยีมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
- กรณีซ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุน้ีเพียง 
   อยา่งเดียว 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

- กรณีซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วย 
   ลงทุน (Unit-Link) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 200 บาท 
ต่อรายการ 

ไม่เกิน 200 บาท 
ต่อรายการ 

ไม่เกิน 200 บาท 
ต่อรายการ 

ไม่เกิน 200 บาท 
ต่อรายการ 

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก ตามท่ีธนาคาร
พาณิชย ์
เรียกเก็บ 

ตามท่ีธนาคาร 
พาณิชยเ์รียกเก็บ 

ตามท่ีธนาคาร
พาณิชยเ์รียกเก็บ 

ตามท่ีธนาคาร
พาณิชยเ์รียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนร้อง
ขอให้นายทะเบียนดาํเนินการใดๆ ให้กรณี
พิเศษ 

ตามท่ีบริษทัจดัการ
หรือนายทะเบียน 

เรียกเก็บ 

ตามท่ีบริษทั
จดัการหรือนาย

ทะเบียนเรียกเก็บ 

ตามท่ีบริษทั
จดัการหรือนาย

ทะเบียนเรียกเก็บ 

ตามท่ีบริษทั
จดัการหรือนาย

ทะเบียนเรียกเก็บ 

หมายเหตุ : 

(1) บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยอาจเพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียม

หรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

(2) เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั (ถา้มี) 

(3) ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
 

 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2563 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564 
 

PTR =  MIN (ซ้ือหุ้น, ขายหุน้)  
Avg. NAV 

PTR =  347,506,174.89 
 

86,810,190.23 

PTR =  4.00 
 

หมายเหตุ:  PTR คาํนวณจากมูลค่าท่ีตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพยสิ์นกบัผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวม

ลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงนิและการก่อภาระผูกพนั 

 รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์  

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2564 

ช่ือหลักทรัพย์ 
  

จํานวนหน่วย 
(พนัหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 
(พนับาท) 

ร้อยละของ 
NAV 

พนัธบตัร ตั๋วเงินคลงั หรือพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย       

พนัธบตัรรัฐบาลแห่งประเทศไทย       

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 44/91/63 32,000.00 31,998.70 75.22 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 1/91/64 4,000.00 3,998.41 9.40 

เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้       

เงินลงทุนในเงินฝากออมทรัพย์       

ธนาคาร ซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ   14.78 0.03 

ตราสารแห่งหนีท่ี้บริษัทจํากัดเป็นผู้ออก    

ตราสารหนีภ้าคเอกชน    

หุ้นกูร้ะยะส้ันของบริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั ชุดท่ี 8 ครบ

กาํหนดไถ่ถอน วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

4,000.00 3,994.84 9.39 

เงินฝากออมทรัพย์       

ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ กรุงเทพฯ   2,636.10 6.20 

สินทรัพย์อ่ืน และหนีสิ้นอ่ืน       

สินทรัพย์อ่ืน   1.66 0.00 

หนีสิ้นอ่ืน   101.77 0.24 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 40,000.00 42,542.72 100.00 

 
ข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงนํ้าหนกัและสัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินท่ีมีสภาพคล่องสูง 

อายุเฉลี่ยตราสารของกองทุน (Portfolio Duration)   0.05 ปี 
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท่ี้ออกโดยนิตบิุคคลไทยหรือตราสารท่ีเสนอขายในประเทศไทย 
 

  รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี ้เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทุน 

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เก็ต 

ณ วันท่ี 29 มกราคม 2564 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด 

(บาท) 

%NAV 

(ก)  ตราสารภาครัฐ ไดแ้ก่ ตัว๋แลกเงิน พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคาร 

แห่งประเทศไทย พนัธบตัร หรือตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟู

และพฒันาระบบสถาบนัการเงิน หรือกระทรวงการคลงั เป็นผูอ้อก  

ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั หรือผูค้ ํ้าประกนั  

            34,983,381.05 84.61 

(ข)  ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย ์หรือ

บริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั  

14,779.40 0.03 

(ค)  ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก  

ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั  

3,994,728.30 9.39 

(ง)  ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีตํ่ากว่า 

investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั  

ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั  

- - 

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทนุในกลุ่ม  (ง)   15 %NAV 

 

รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหนี ้เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้ทุกตัวในพอร์ต 

 ณ วันท่ี 29 มกราคม 2564 

ประเภท ผู้ออก ผู้คํา้ประกัน/ 

ผู้รับรอง/ 
ผู้สลักหลัง 

วันครบอายุ อันดับความ 
น่าเช่ือถือ 

 

มูลค่าหน้าตั๋ว 

(บาท) 

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 

(บาท) 

พนัธบตัร        

  CB21204C ธนาคารแห่งประเทศไทย  4 ก.พ. 64  32,000,000.0000 31,997,828.48 

  CB21408B ธนาคารแห่งประเทศไทย  8 เม.ย. 64  4,000,000.0000 3,998,361.22 

หุ้นกู้       

ICBCTL215   7 พ.ค. 64  4,000,000.0000 3,994,728.30 

เงินฝากในธนาคารพาณิชย์       

  CITI-GOLD SAVING ธนาคารซิต้ีแบงก ์กรุงเทพฯ     14,779.40 

  CITI-SAVING-THB ธนาคารซิต้ีแบงก ์กรุงเทพฯ 

(บ/ช เพ่ือการดาํเนินงาน) 

    2,636,118.40 

รวม 42,641,815.80 
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบนัการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ    
 

Tris Fitch Definition Notes 

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะส้ัน 

T1 F1 ผูอ้อกตราสารหน้ีมีสถานะทั้งทางดา้นการตลาดและการเงินท่ี

แขง็แกร่งในระดบัดีมาก มีสภาพคล่องท่ีดีมาก และนกัลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหน้ีท่ีดีกว่าอันดับ

เครดิตในระดบัอ่ืน ผูอ้อกตราสารท่ีไดรั้บอนัดบัเครดิตในระดบั

ดงักล่าวซ่ึงมีเคร่ืองหมาย "+" ดว้ยจะไดรั้บความคุม้ครองดา้น

การผิดนดัชาํระหน้ีท่ีสูงย่ิงขึ้น  

 

T2 F2 ผูอ้อกตราสารหน้ีมีสถานะทั้งทางดา้นการตลาดและการเงินท่ี

แข็งแกร่งในระดบัดี และมีความสามารถในการชาํระหน้ีระยะ

ส้ันในระดบัท่ีน่าพอใจ  

 

T3 F3 ผูอ้อกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชาํระหน้ีระยะส้ันใน

ระดบัท่ียอมรับได ้

 

T4 B, C ผูอ้อกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชาํระหน้ีระยะส้ันท่ี 

ค่อนขา้งอ่อนแอ 

 

D D เป็นระดบัท่ีอยูใ่นสภาวะผิดนดัชาํระหน้ี โดยผูอ้อกตราสารหน้ี

ไม่สามารถชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ไดต้ามกาํหนด 

 

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

AAA AAA(tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าท่ีสุด 
กลุ่มตราสารหน้ี 

ระดบัน่าลงทุน  

(Investment grade 

bonds) 

AA AA(tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํ่ามาก 

A A(tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมีความเส่ียงตํ่า 

BBB BBB(tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

BB BB(tha) ความน่าเช่ือถือตํ่ากว่าระดบัปานกลาง 
กลุ่มตราสารหน้ี 

ระดบัเก็งกาํไร 

(Speculative grade 

bonds) 

B B(tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามาก 

C CCC,CC,C (tha) มีความเส่ียงต่อการผิดนดัชาํระหน้ีสูงสุด 

D DDD,DD,D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผิดนดัชาํระหน้ี 

ทั้ง Tris Rating และ Fitch Ratings ไดใ้ช้สัญลกัษณ์บวก (+) และลบ (-) ต่อท้ายอนัดบัเครดิตขา้งตน้ เพ่ือใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพ

เครดิตท่ีนิยามเอาไวม้ากกว่าเล็กน้อย (+) และน้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลาํดับ ส่วนกรณีของ Fitch Ratings จะไม่มีการใช้สัญลกัษณ์

ต่อทา้ยสาํหรับอนัดบัความน่าเช่ือถือ AAA (tha) และอนัดบัท่ีตํ่ากว่า CCC (tha) 

ท่ีมา : สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย / www.trisrating.com / www.fitchrating.com 

 

 

 

 
 

http://www.trisrating.com/
http://www.fitchrating.com/
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ผลการดําเนินงานย้อนหลงัของกองทุน (%)                                                                                                   ณ วันท่ี 29 มกราคม 2564  

ผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

 
 

Benchmark 1 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ. แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร เร่ือง การปรับปรุงการจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากการลงทุนผ่านกองทุนรวม 

จึงมีการปรับตวัช้ีวดัของกองทนุเป็น 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํระยะเวลา 

3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินนอ้ยกว่า 5 ลา้นบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ

ธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษี โดยเร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี 28 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป 

Benchmark 2 คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํระยะเวลา 3 เดือนเฉล่ียของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชยแ์ละธนาคารกสิกรไทย 

 

29/01/2564 มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 

MS-MONEY 42,542,936.85 11.6498 
 

ช่ือกองทุน /  
เกณฑ์มาตรฐาน 

%ตามช่วงเวลา %ต่อปี 

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

ตั้งแต่จัดตั้ง  

(20 ก.พ. 51) 

MS-MONEY -0.02 -0.01 -0.02 0.09 0.61 0.73 1.29 1.19 

เกณฑม์าตรฐาน* 0.01 0.09 0.16 0.46 1.02 1.10 1.57 1.71 

Standard Deviation  

ของผลการดาํเนินงาน 
0.08 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.08 0.18 

Standard Deviation 

ของเกณฑ์มาตรฐาน 
0.01 0.02 0.01 0.03 0.03 0.03 0.13 0.26 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก** 0.02 0.06 0.12 0.29 0.77 0.84 1.16 1.18 
 

Maximum Drawdown^     

ผลขาดทนุสูงสุดท่ีเกิดขึ้นจริง 5 ปีของกองทนุ คือ -0.04 

ท่ีมา : Morningstar  

หมายเหตุ: การนาํเสนอผลการดาํเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตํ่ากว่า 1 ปี หา้มแปลงเป็นอตัราเฉล่ียต่อปี (Annualized Return) 

*55% Total Return of ThaiBMA Zero Rate Return Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํระยะเวลา 3 เดือน 

ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ลา้นบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย 

และธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษ ี

**อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํระยะเวลา 3 เดือนเฉล่ียของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชยแ์ละธนาคารกสิกรไทย หลงัหกัภาษี 
(เร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป) 
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การเปล่ียนเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วัดผลการดาํเนินงานในช่วงแรกอาจทาํให้ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมดีขึน้เม่ือเปรียบเทียบตัวชีวั้ด

มาตรฐาน เน่ืองจากตราสารหนีท่ี้กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะท่ีตัวชีวั้ดมาตรฐานใหม่คาํนวณจากสมมติฐานตราสารหนี ้

ท้ังหมดเสียภาษี 

เอกสารการวัดผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีจั้ดทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน 

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุน

คืนเตม็จาํนวน/ แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินท่ีมีความเส่ียงตํา่ แต่กมี็โอกาสขาดทุนได้/ ผู้ลงทุนโปรดทาํความ

เข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน/ ผลการดาํเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการ

ดาํเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 
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คําเตือน/ข้อแนะนํา 

• ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนให้เขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุนและเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือใชอ้า้งอิงในอนาคต หาก

ตอ้งการทราบขอ้มูลเพ่ิมเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการไดท่ี้บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

•  ผูล้งทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มนัน่ี มาร์เก็ต เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันั้น บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มนัน่ี มาร์เก็ต ทั้งน้ี 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มนัน่ี มาร์เก็ต ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของ

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

•  บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการ เช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือ

ทรัพยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนรวมตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานกาํหนด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูท่ี้สนใจจะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพ่ือบริษทั

จดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลการไดท่ี้บริษทัจดัการหรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

•  บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือตนเองได ้โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี

สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะสามารถ

กาํกบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องพนกังานได ้

•  ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (Connected Person) ไดท่ี้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมน้ี เป็นเพียงการสรุปใจความสาํคญัของหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการเพ่ือความกระชบั

และเขา้ใจง่ายเท่านั้น ผูล้งทุนจึงควรศึกษาหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมน้ีประกอบกบัหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการ

ดว้ย ทั้งน้ี ในการบริหารจดัการกองทุน บริษทัจดัการจะยึดรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนท่ีไดรั้บการอนุมติัจากสํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านั้น 

• บริษทัจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอขอ้มูล เอกสาร 

หลกัฐานเพ่ิมเติมจากผูส้นใจส่ังซ้ือหน่วยลงทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูล้งทนุตามคาํจาํกดั

ความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอาํนาจกาํหนด ทั้งก่อนและ/หรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแลว้ ทั้งน้ีเพ่ือให้

เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเพ่ือให้เป็นไปตาม

แนวทางปฏิบติัหรือการตีความ หรือการส่ังการของหน่วยงานผูมี้อาํนาจ ทั้งน้ี บริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องทําความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due 

Diligence: CDD) โดยผูส้นใจส่ังซ้ือหน่วยลงทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนมีหนา้ท่ีแจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มูลเก่ียวกบัการ

รู้จกัตวัตนของลูกคา้ (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกคา้ (CDD) ให้บริษทัจดัการและ/หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษทัจดัการและ/หรือผูส้นบัสนุนการขาย

หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจาํเป็นตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบญัชีเพ่ือใชบ้ริการใหม่ การทาํธุรกรรมของ

ลูกคา้เดิม และการทบทวนขอ้มูลลูกคา้ให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทั้งการดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผูมี้อาํนาจกาํหนด

แนวทาง 

• การพิจารณาร่างหนงัสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าสํานกังานไดรั้บรองถึงความ

ถูกตอ้งของขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวมหรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 

 
 

หนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีรวบรวมขึ้นโดยใชข้อ้มูล ณ วนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 

http://www.sec.or.th/


กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เกต็  

 

 

 

 

 

รายละเอยีดโครงการจัดการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีรวบรวมขึ้นโดยใชข้อ้มูล ณ วนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 

 

 

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันน่ี มาร์เกต็ 

Manulife Strength-Money Market Fund  
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คําจํากัดความ / คํานิยาม 
 

 
โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มนัน่ี มาร์เก็ต  

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มนัน่ี มาร์เก็ต 

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มนัน่ี มาร์เก็ต  

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  

ผู้แนะนําการลงทุน หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยโ์ดยการติดต่อ การชกัชวน การให้คาํแนะนาํ หรือวางแผนการลงทุนให้

ผูล้งทุนเพ่ือการซ้ือขายหรือลงทุนในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  

ผู้สนับสนุนการขาย 

หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษทัจดัการมอบหมายให้ทาํหน้าท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนแลว้แต่กรณีของกองทุนรวม  

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

เม่ือส้ินวนัทาํการท่ีคาํนวณ โดยคาํนวณตามหลกัสากล เป็นตวัเลขทศนิยม 5 ตาํแหน่ง

และตดัตาํแหน่งท่ี 5 ทิ้ง 

มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้คํานวณ หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ทิ้งและปัดทศนิยม ราคาขายหน่วยลงทุน 

ตาํแหน่งท่ี 4 ขึ้น  

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย

หน่วยลงทุน (ถา้มี) 

ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับ

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) 

วันทําการ หมายถึง วนัเปิดทาํการตามปกติของบริษทัจดัการหรือธนาคารพาณิชย ์ 

วันทําการขายหน่วยลงทุน หมายถึง วนัทาํการขายหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจัดการกาํหนดไวใ้นรายละเอียดโครงการจัดการ 

กองทุนรวม 

วันทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง วนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการกาํหนดไวใ้นรายละเอียดโครงการจดัการ

กองทุนรวม 

คําเสนอซ้ือ หมายถึง คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือตอ้งปฏิบติัตามประกาศ

ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ  

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งโดยแกไ้ขราคา

ยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึงปัจจุบนั  

การชดเชยราคา หมายถึง การเพ่ิมหรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนท่ีมีราคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้ง หรือการจ่ายเงินซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่

ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งแทนการเพ่ิมหรือลดจาํนวนหน่วยลงทนุ 
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เงินสํารอง หมายถึง จาํนวนเงินท่ีตั้งสาํรองเพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในการบริหารทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ี
ดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ  

บัญชีกองทุน หมายถึง บญัชีกองทุนเปิดท่ีบนัทึกจาํนวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน  

สิทธิเรียกร้อง หมายถึง สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ดอกเบ้ียเงินให้กูยื้มของสถาบนัการเงิน  

กิจการ หมายถึง บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อขายในศนูย์
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือบริษทัมหาชน จาํกดั 

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายดอกเบ้ียเงินให้กูยื้มของสถาบนัการเงิน 

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษทัจดัการลงทุน  

มติพเิศษ หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู ้
ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจาํนวนหน่วย
ลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บริษัทประกันชีวิต หมายถึง บริษทัประกนัชีวิตท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบการประกนัภยั ประเภทประกนัชีวิต ใน
ประเทศไทยตามความในกฎหมายว่าดว้ยการประกอบการประกนัภยั  

กรมธรรม์ประกนัชีวิต หมายถึง กรมธรรม์ประกนัชีวิตท่ีไดรั้บการอนุมติัจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั  

กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน 

หมายถึง กรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีให้ผลตอบแทนอา้งอิงกบัผลการดาํเนินงานของกองทุน 

ผู้ลงทุนท่ีซ้ือกรมธรรม์ 
ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน 

หมายถึง ผูล้งทุนท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีให้ผลตอบแทนอา้งอิงกบัผลดาํเนินงานของกองทุน  

คําอธิบายศัพท์เพิ่มเติมเพ่ือประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ท่ีปรากฏในหัวข้อประเภทของหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม 

 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์ 

กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมเปิดท่ีมีนโยบายการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัทาํการ โดยมุ่งลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง
เงินฝาก ตราสารแห่งหน้ีระยะส้ันท่ีมีคุณภาพสูง หรือหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ย
การลงทุนและการมีไวเ้พ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะให้กองทุนรวมประเภทน้ี
ลงทุนได ้ 

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงนํ้าหนัก อายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงนํ้ าหนกัของกระแสเงินท่ีจะไดรั้บจากทรัพยสิ์น (portfolio duration) ท่ีกองทุน
ลงทุนหรือมีไว ้ 

กลุ่มกิจการ บริษทัใหญ่และบริษทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกาํหนดเก่ียวกบัการจดัทาํงบ
การเงินรวม 

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

การลดความเส่ียง การลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ท่ีมีลกัษณะ
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ครบถว้น ดงัน้ี 

(1)  ไม่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาผลประโยชน์โดยการเก็งกาํไร (speculate) 

(2) มีผลให้ความเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

(3)   เป็นการลดความเส่ียงทัว่ไปและความเส่ียงเฉพาะของทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการลดความเส่ียง 

(4) สามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” 

ทรัพยสิ์นดงัน้ี 
1.  เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอ่ืนท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัเงินฝาก  
2.  สลากออมทรัพยท่ี์ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3.  สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสิน  

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดงัน้ี 

(1)  ตัว๋เงินคลงั   

(2) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัร ธปท.   

(3)  พนัธบตัร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู ้ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูมี้ภาระผกูพนั 

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารท่ีมีรูปแบบทาํนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั 
ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรือผู ้
ค ํ้าประกนั แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประเทศนั้น 

บริษัทย่อย บริษทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวม
ท่ีมีการจดัทาํและเปิดเผยล่าสุด ทั้งน้ี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฎในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้นล่าสุด 

บริษัทใหญ่ บริษทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินท่ีมี
การจดัทาํและเปิดเผยล่าสุด ทั้งน้ี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฎในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้นล่าสุด 

แบบ filing แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงซ่ึงกาํหนดให้เป็นหลกัทรัพยต์ามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยการกาํหนดประเภทหลกัทรัพยเ์พ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 6)  

ผู้มีภาระผูกพนั ผูท่ี้มีภาระผูกพนัในการชาํระหน้ีตามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บ
อาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

(1)   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

(2)   หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หุ้นกู้ระยะส้ัน หุ้นกูท่ี้มีกาํหนดเวลาชาํระหน้ีไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัท่ีออกหุ้นกู ้

CIS operator บุคคลดงัน้ี 

(1)   บริษทัจดัการตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ 

(2)   ผูท้าํหนา้ท่ีบริหารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

concentration limit อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน 

counterparty limit อตัราส่วนการลงทุนท่ีคู่สัญญา 

credit rating อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัทาํโดย Credit Rating Agency ซ่ึงเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชาํระหน้ีตามตราสารหรือสัญญา 
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GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้ าโขง (Greater Mekong Subregion) ซ่ึงไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน) 

group limit อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนาํอตัราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษทัท่ีอยู่
ในกลุ่มกิจการมาคาํนวณรวมกนั 

guarantor rating อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูมี้ภาระผกูพนัในฐานะผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

international scale มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

issue rating อนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น 

issuer rating อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญา 

national scale มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบภายในประเทศ 

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพยสิ์นไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยออ้มผ่านการลงทุนในตรา
สารหรือสัญญาท่ีให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กบัทรัพยสิ์น ซ่ึงเป็นผลให้กองทุนมีความเส่ียงใน
ทรัพยสิ์นนั้น 

OTC derivatives derivatives ซ่ึงซ้ือขายนอกศูนยซ้ื์อขาย derivatives 

Regulated market ศูนยก์ลางท่ีจดัช่องทางการส่ือสารระหว่างผูค้า้เพ่ือให้เกิดการเจรจาต่อรองซ้ือขายตราสารระหว่าง
กนัได ้รวมทั้งให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัตราสารนั้น โดยศูนยก์ลางดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแล
ของทางการหรือหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลดา้นหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีมีลกัษณะทาํนอง
เดียวกบัหลกัทรัพย ์

underlying สินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
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โครงการจัดการ “กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มนัน่ี มาร์เก็ต” 

ช่ือบริษัทจัดการ  :  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

ท่ีอยู่บริษัทจัดการ :  1788 ชั้น 18 อาคารสิงห์ คอมเพลก็ซ์ ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 

  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

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

  เวบ็ไซต:์ www.manulife-asset.co.th  

18T1.  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 18T :  

1.1  ช่ือโครงการจดัการ (ไทย)  :  กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มนัน่ี มาร์เก็ต  

1.2  ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Manulife Strength-Money Market Fund  

1.3  ช่ือยอ่  :  MS-MONEY  

1.4  ประเภทโครงการ  :  กองทุนเปิด  

1.5 ประเภทการขาย  :  ขายหลายคร้ัง  

1.6 การกาํหนดอายโุครงการ  :  ไม่กาํหนด  

1.7 อายโุครงการ : ปี-เดือน-วนั 

1.8 อายโุครงการถึงวนัท่ี (กรณีกาํหนดอายเุป็นช่วงเวลา) : ไม่กาํหนด 

1.9 เง่ือนไข (อายโุครงการ)   : - 

1.10 ลกัษณะโครงการ  :  กองทุนเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11 ลกัษณะการขาย : เสนอขายในไทย 

18T2.  จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย18T :  

2.1  จาํนวนเงินทนุของโครงการ  :  2,000,000,000 บาท  

2.2 เง่ือนไข (จาํนวนเงินทุนของโครงการ)  :  

ในระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจาํนวนเงินทุน

ของโครงการไดไ้ม่เกินร้อยละ 15 ของจาํนวนเงินทุนของโครงการ  

2.3  มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย  :  10 บาท 

2.4 จาํนวนหน่วยลงทุน  :  200,000,000 หน่วย  

2.5  ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรก  :  10 บาท  

2.6  มูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังแรก  :  10,000 บาท  

2.7  มูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังถดัไป  :  ไม่กาํหนด  

2.8  มูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน  :  ไม่กาํหนด 

2.9 จาํนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน :  ไม่กาํหนด 

2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่า  :  ไม่กาํหนด  

2.11 จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่า  :  ไม่กาํหนด 

http://www.manulife-asset.co.th/
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2.12  รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลดมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังแรก มูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังถดัไป 

มูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน จาํนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการส่ังขายคืนและจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน

บญัชีขั้นตํ่าได ้โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทัจดัการและถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะประกาศให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทาํการไว ้ณ ท่ีทาํการของบริษทัจดัการ

หรือสถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ 

การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน : 18T  

19T3.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพ่ือส่งเสริมและระดมเงินลงทุนจากผูล้งทุนประเภทสถาบนัและบุคคลธรรมดาท่ีตอ้งการจะลงทุนในตราสารทาง

การเงิน ตราสารแห่งหน้ี และ/หรือเงินฝาก ท่ีเสนอขายทั้งในและต่างประเทศเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ 

ผูล้งทุน  

3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารหน้ี  

3.3 ประเภทกองทุนตามลักษณะพเิศษ : กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)  

ประเภทของกองทุนรวมตลาดเงิน : ต่างประเทศ 

3.4    ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนท่ีลงทุนแบบมีความเส่ียงทั้ งในและ

ต่างประเทศ 

การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ :   

กาํหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 50.00 ของ NAV  

3.5    นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :  

บริษทัจดัการอาจกูยื้มเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนรวมไดต้ามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทั้งน้ี การกูยื้มเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมี

สัญญาซ้ือคืนจะทาํเพ่ือบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม และเงินท่ีไดจ้ากการกูยื้มเงินหรือทาํธุรกรรมการขาย

โดยมีสัญญาซ้ือคืนจะนาํมาชาํระให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

3.6 การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน 

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า : การลดความเส่ียง (Hedging)  

3.7     การลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน  

3.8     กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวงัให้ผลประกอบการสูงกว่าดชันีวดั (active management) 

3.9     ดัชนีช้ีวัด/อ้างอิง (Benchmark) :   

ตวัช้ีวดัท่ีใช้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุน ไดแ้ก่ 55% Total Return of ThaiBMA Zero Rate Return 

Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อย

กว่า 5 ลา้นบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร

ไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษ ี  

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษทัจดัการเห็นควรและเหมาะสม 

ซ่ึงอยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทุนท่ีกาํหนด โดยบริษทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้
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อย่างชดัเจนถึงวนัท่ีมีการเปล่ียนตวัช้ีวดั คาํอธิบายเก่ียวกบัตวัช้ีวดั และเหตุผลในการเปล่ียนตวัช้ีวดัดงักล่าวผ่าน

การลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการ ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสินใจ

ลงทุนได ้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอ้กาํหนดของสมาคม

บริษทัจดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการ

วดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีท่ีผูอ้อกตวั

ดชันีของตวัช้ีวดัไม่ไดจ้ดัทาํหรือเปิดเผยขอ้มูล/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษทับริษทัจดัการจะแจง้เปล่ียนแปลง

ดงักล่าวผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษทัจัดการ ภายในเวลาท่ีผูล้งทุน

สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลการตดัสินใจลงทุนได ้

3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพเิศษ : 

1.  กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหน้ี และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมี

คุณภาพตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด โดยการลงทุนในประเทศจะเน้นลงทุนในตราสารท่ีมี

อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนไดต้ามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

ตราสารท่ีกองทุนลงทุนจะตอ้งมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็นหรือจะครบกาํหนดชาํระคืนไม่

เกิน 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทุน โดยจะดาํรงอายเุฉล่ียแบบถ่วงนํ้าหนกั (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะ

ใดขณะหน่ึงไวไ้ม่เกิน 92 วนั 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีเสนอขายในต่างประเทศในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทนุ เม่ือคาํนวณรวมทุกบุคคลท่ีเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้า

ประกันหรือคู่สัญญา โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดให้ลงทุนได ้ทั้งน้ี กองทุนอาจทาํสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดท่ีอา้งอิงกบั

อตัราแลกเปล่ียนเพ่ือป้องกนัความเส่ียง (Hedging) จากอตัราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) และจะ

ทาํการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเต็มจาํนวน (Fully Hedge) แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสาร

ท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note)  

กองทุนจะลงทุนในตราสารขา้งตน้ โดยมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี เวน้แต่เป็นตราสาร

ภาครัฐไทย และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารออมสินซ่ึงรัฐบาลเป็นประกนัเงินฝาก

หรือตราสารนั้น 

(1)  อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะส้ัน 2 อนัดบัแรก หรือ  

(2)  อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว 3 อนัดบัแรก หรือ  

(3)  อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเทียบเคียงไดก้บัสองอนัดบัแรกของการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะส้ันตามท่ี

สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 

2.  กองทุนจะลงทุนในทรัพยสิ์นหรือถือครองทรัพยสิ์นท่ีมีสภาพคล่องสูงดงัต่อไปน้ี ในขณะใดๆ รวมกนัไม่น้อย

กว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  

(1)  เงินสดสกุลเงินบาท  

(2)  เงินฝากสกุลเงินบาทในธนาคารพาณิชยห์รือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงเงินฝากใน

บญัชีเงินฝากประจาํหรือเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทุน  

(3)  ตัว๋เงินคลงัท่ีออกตามกฎหมายว่าดว้ยการบริหารหน้ีสาธารณะ  
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(4)  พนัธบตัรรัฐบาลและพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายไุม่เกิน 1 ปี หรือมีอายคุงเหลือไม่เกิน 

1 ปี 

3.  ในการคาํนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษทัจดัการอาจไม่นบัช่วง

ระยะเวลาดงัน้ีรวมดว้ย ทั้งน้ี โดยจะคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั 

(1)  ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทุนรวม 

(2)  ช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการจาํหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนเน่ืองจากไดรั้บคาํส่ังขายคืน  หรือสับเปล่ียน

หน่วยลงทุน หรือเพ่ือรอการลงทุน ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินกว่า 10 วนัทาํการ 

19T3.12  รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ 19T :    

บริษทัจดัการสามารถขอวงเงินเพ่ิมเติมจากหน่วยงานท่ีมีอาํนาจในการจดัสรรเงินลงทุนในต่างประเทศให้กับ

กองทุนไดโ้ดยไม่ตอ้งขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน  

3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน 19T :  

3.13.1   ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ : 

บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีมีผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการท่ี

จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1 ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ  

1.1.1 พนัธบตัร 

1.1.2 ตัว๋เงินคลงั 

1.1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกูอ้นุพนัธ์ และตราสาร Basel III) 

1.1.4 ตัว๋แลกเงิน (B/E) 

1.1.5 ตัว๋สัญญาใชเ้งิน (P/N)  

1.1.6 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นกู ้ 

1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู ้ 

1.1.8 ตราสารหน้ีอ่ืนท่ีมีลักษณะทาํนองเดียวกับตราสารหน้ีตาม 1.1.1 – 1.1.7 

ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนดเพ่ิมเติม 

2. คุณสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน  

ทรัพยสิ์นท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1 ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ 

ตราสารตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้น ดงัน้ี  

2.1 ไม่มีขอ้กาํหนดหรือเง่ือนไขท่ีทาํให้ผูล้งทุนมีภาระผูกพนัมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน

ในตราสาร 

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

แต่กองทุนไดด้าํเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารไดต้ามวิธีการท่ี

กฎหมายกาํหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได)้  

2.3   มีขอ้มูลเก่ียวกบัตราสารท่ีบริษทัจดัการสามารถเขา้ถึงไดเ้พ่ือนํามาประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสมํ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาท่ีสะท้อนมูลค่า
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ยุติธรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดซ่ึ้งจดัทาํตาม

หลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดังกล่าวเพ่ือชําระหน้ี

การคา้ B/E หรือ P/N ดงักล่าวตอ้งมีการรับอาวลัหรือรับรองโดยบุคคลดงัน้ี  

2.4.1   ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือ บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า

ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2.4.2   ธนาคารออมสิน  

2.4.3   ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.4.4   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5   ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

2.4.6   ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8   สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูรั้บฝากตาม 2.4.1 - 

2.4.7 

ทั้งน้ี การอาวลัหรือการรับรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรับรองผูส่ั้งจ่าย

หรือผูอ้อกตัว๋ ทั้งจาํนวนรวมถึงดอกเบ้ีย (ถา้มี) ตามท่ีระบุไวใ้น B/E หรือ P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ท่ีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF) อ่ืน 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย ตอ้งมีคุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการ

ลงทุน ดงัน้ี 

1. มีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสําหรับตรา

สารทางการเงินทัว่ไปในส่วนท่ี 1 ขอ้ 2.1 – 2.3 ดว้ย 

2.   ในกรณีท่ีกองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF) อ่ืน กองทุน

รวมตลาดเงิน (MMF) ดงักล่าว ตอ้งมีนโยบายการลงทุนดงัน้ี  

2.1   มีการลงทุนในทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทุนสามารถลงทุน

ได ้

2.2   มีการลงทุนในทรัพยสิ์นเม่ือใชวิ้ธีคาํนวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนั้น 

2.3   มีการลงทุนในทรัพยสิ์นเม่ือใชวิ้ธีคาํนวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์product limit สาํหรับทรัพยสิ์นท่ีเป็น SIP ของกองทุนนั้น  

2.4   มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Global exposure limit ของ

กองทุนนั้น 

ส่วนท่ี 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ตอ้งเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูรั้บฝาก ดงัน้ี 

1.   ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน 

2.  ธนาคารออมสิน 

3.   ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4.   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
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5.   บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

6.  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

7.   ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  

8.   สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

9.  สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูรั้บฝากตาม 1 – 8 

ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo) 

การลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1.   คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังน้ีท่ีสามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตาม

กฎหมายไทย 

1.1   ธนาคารพาณิชย ์

1.2   บริษทัเงินทุน 

1.3   บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 

1.4   บริษทัหลกัทรัพย ์

1.5   บริษทัประกนัภยั 

1.6   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7   กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8   นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

1.9   ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ 

2.   ตราสารท่ีใชใ้นการทาํ reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดงัน้ี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐ

ต่างประเทศตอ้งมี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

2.2   ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะส้ันท่ีธนาคารพาณิชย ์

บริษทัเงินทุน หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น เป็นผูมี้ภาระผูกพนั ซ่ึงมี

อายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี 

2.3   ตัว๋แลกเงิน หรือ ตัว๋สัญญาใช้เงินท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีกาํหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋

ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ท่ีถึงกาํหนดใช้เงินเม่ือทวงถามหรือ

เม่ือไดเ้ห็น 

2.4   ตัว๋แลกเงิน หรือ ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมี credit 

rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

2.4.1   มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer 

rating ตอ้งเป็น credit rating ท่ีไดม้าจากการจดั credit rating ระยะส้ันดว้ย 

2.4.2   มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade โดยต้องเป็นไปตาม

เง่ือนไขท่ีกาํหนดของกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF) 

2.5   ตราสารหน้ีซ่ึงมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี ท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี 

หรือท่ีมีขอ้มูลราคาท่ีน่าเช่ือถือและอา้งอิงไดซ่ึ้งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดย

ตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งมี credit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

2.5.1  มี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกท่ีไดม้าจากการจดั credit rating ระยะส้ัน 

2.5.2    มี credit rating อยูใ่น 3 อนัดบัแรกท่ีไดม้าจากการจดั credit rating ระยะยาว 
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2.5.3    มี credit rating ท่ีเทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating 

ระยะส้ันตามท่ี CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้

2.6   ตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซ้ือขาย ตราสาร

หน้ี หรือท่ีมีขอ้มูลราคาท่ีน่าเช่ือถือและอา้งอิงไดซ่ึ้งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งมี credit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

2.6.1  มี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกท่ีไดม้าจากการจดั credit rating ระยะส้ัน 

2.6.2    มี credit rating อยูใ่น 3 อนัดบัแรกท่ีไดม้าจากการจดั credit rating ระยะยาว 

2.6.3    มี credit rating ท่ีเทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating 

ระยะส้ันตามท่ี CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้

2.7 ทรัพยสิ์นอ่ืนตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพ่ิมเติม 

3. ระยะเวลาการรับชาํระหน้ีของ reverse repo ตอ้งไม่เกิน 90 วนั  

4.   ขอ้กาํหนดเพ่ิมเติมท่ีบริษทัจดัการตอ้งปฏิบติัสาํหรับการลงทุนใน reverse repo  

4.1   ตอ้งใชสั้ญญามาตรฐานตามท่ีกาํหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2   ห้ามนาํหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีซ้ือไปขายหรือโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้กาํหนดใน reverse repo ดงักล่าว 

4.2.2  เป็นการขายตาม repo ท่ีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการกูยื้มเงิน

ในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

4.3   มูลค่าของหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีซ้ือ ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา ตอ้งมีมูลค่าเป็นไปตาม

สมการการคาํนวณตามวิธีการดงัน้ี  

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซ้ือ > (ราคาซ้ือ x (1 + discount rate))  

ท้ังนี ้ ราคาซ้ือ = ราคาท่ีกองทุนชําระให้แก่คู่ สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซ้ือ

หลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo  

4.4   การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ี ซ้ือ ณ ส้ินวัน ให้ เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

4.4.1   มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ี ซ้ือ > (มูลค่า reverse repo x (1 + 

discount rate)) 

4.4.2   ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซ้ือ ณ ส้ินวนั ไม่เป็นไปตาม

สมการใน 4.4.1 บริษทัจดัการตอ้งเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธ์ิในเงิน 

หรือหลักทรัพยห์รือตราสารท่ีสามารถใช้ในการทาํ reverse repo ให้แก่

กองทุน เพ่ือให้มูลค่ารวมของหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีซ้ือและทรัพยสิ์นท่ี

โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ี

มูลค่าหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีซ้ือลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เวน้แต่เป็น

กรณีตาม 4.4.3 

4.4.3   ในกรณีท่ีผลลพัธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรัพยห์รือ

ตราสารท่ีซ้ือ ณ ส้ินวนั มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount 

rate) เป็นจาํนวนไม่เกิน 5 ลา้นบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซ้ือ แลว้แต่

จาํนวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเร่ืองดังกล่าวไวใ้นสัญญาซ่ึงได้
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กาํหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา (counterparty risk) 

แลว้ บริษทัจดัการจะไม่ดาํเนินการตาม 4.4.2 ก็ได ้

4.5 การคาํนวณมูลคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้คาํนวณดงัน้ี 

4.5.1   คาํนวณจากราคาซ้ือรวมกับผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse 

repo จนถึงวนัท่ีมีการคาํนวณ 

4.5.2   คาํนวณเป็นรายธุรกรรม หรือคาํนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo 

ทุกธุรกรรมท่ีกองทุนมีอยูก่บัคู่สัญญารายเดียวกนัและมีขอ้ตกลงกาํหนดให้

สามารถบงัคบัชาํระหน้ีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลกัทรัพยห์รือ

ตราสารท่ีซ้ือหรือทรัพยสิ์นท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถา้มี) ของธุรกรรมท่ีเกิดจาก 

reverse repo รายการอ่ืนได ้

4.6   discount rate ท่ีนาํมาใชใ้นการคาํนวณ ตอ้งเป็นการกาํหนดขึ้นโดยคาํนึงถึงปัจจยั

ความเส่ียงของคู่สัญญา หลกัทรัพย ์หรือตราสารท่ีซ้ือแลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงัน้ี 

1.   คู่สัญญา  ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยใน

กรณีท่ีคู่สัญญาดังกล่าวกระทาํการในฐานะตัวแทนของผูยื้ม ผูยื้มต้องเป็นบุคคลดังน้ีท่ี

สามารถประกอบธุรกิจหรือดาํเนินกิจการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1   ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3   กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4   ธนาคารเพ่ือการนาํเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5   ธนาคารพาณิชย ์

1.6   บริษทัเงินทุน 

1.7   บริษทัหลกัทรัพย ์

1.8   บริษทัประกนัชีวิต 

1.9   กองทุนส่วนบคุคลท่ีมีมูลค่าทรัพยสิ์นของผูล้งทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ลา้นบาทขึ้นไป 

1.10   กองทุนบาํเหนจ็บาํนาญขา้ราชการ 

1.11   นิติบคุคลอ่ืนตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํหนดเพ่ิมเติม 

2.   หลกัทรัพยท่ี์ให้ยืมต้องเป็นตราสารหน้ี และตอ้งเป็นหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในระบบรับฝาก

หลกัทรัพยข์องศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์หรือหลักทรัพยท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยทาํ

หนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 

3.  การวางหรือเรียกหลกัประกนั บริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 

3.1   ดาํเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผูยื้มเพ่ือเป็นประกันการให้ยืม

หลกัทรัพย ์โดยตอ้งเป็นหลกัประกนัดงัน้ี  

3.1.1 เงินสด 

3.1.2   ตราสารภาครัฐไทย 
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3.1.3   ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะส้ันท่ีธนาคาร

พาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผูมี้ภาระ

ผกูพนั  

3.1.4  ตัว๋แลกเงินหรือ ตัว๋สัญญาใช้เงินท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีกาํหนดวนัใช้เงิน

ตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ท่ีถึงกาํหนดใช้เงินเม่ือ

ทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น 

3.1.5   ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมี credit 

rating อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

3.1.5.1   มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น 

issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ท่ีไดม้าจากการจดั credit rating 

ระยะส้ันดว้ย 

3.1.5.2   มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade โดยตอ้งเป็นไป

ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดของกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF) 

3.1.6   ตราสารหน้ีท่ีมี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade โดยตอ้งเป็นไป

ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดของกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF) 

3.1.7   หนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารพาณิชยเ์ป็นผูอ้อกให้แก่กองทุนเพ่ือเป็นประกนั

การคืนหลกัทรัพยใ์ห้แก่กองทุน  

3.1.8   หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2   ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ

ดาํเนินการโดยวิธีอ่ืนซ่ึงจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหน้ีเอาจาก

หลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3   ห้ามนาํหลกัประกนัตาม 3.1 ท่ีกองทุนมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายต่อหรือทาํให้ไม่

สามารถบงัคบัตามหลกัประกนันั้นได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหน้ีตามขอ้ตกลง

ในธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพยน์ั้นเอง 

3.4   ดาํรงมูลค่าหลกัประกนั ณ ส้ินวนั > 100% ของมูลค่าหลกัทรัพยท่ี์ให้ยืม 

3.5   ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน

ทรัพยสิ์นดงัน้ี 

3.5.1   เงินฝากในธนาคารพาณิชยห์รือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น  

3.5.2   บตัรเงินฝากหรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ดงัน้ี 

3.5.2.1   บตัรเงินฝาก หรือ ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ี ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน 

หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผูมี้ภาระผกูพนั 

3.5.2.2   ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีกาํหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋ไม่

เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ท่ีถึงกาํหนดใชเ้งินเม่ือทวง

ถามหรือเม่ือไดเ้ห็น 

3.5.2.3   ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมี credit 

rating อยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัน้ี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดย

กรณีท่ีเป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ท่ีได้มา

จากการจดั credit rating ระยะส้ันดว้ย 
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3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade โดย

ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดของกองทุนรวมตลาด

เงิน (MMF) 

3.5.3   ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4   reverse repo สาํหรับตราสารภาครัฐไทย 

4.   ลกัษณะและสาระสําคญัของสัญญา ให้ใช้สัญญาท่ีมีลกัษณะและสาระสําคญัของสัญญา

ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพยว่์าด้วย

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลกัทรัพยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรม

การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงัน้ี 

1.   ประเภท underlying  

derivatives ท่ีกองทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งมี underlying เป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน 

ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาท่ีอา้งอิงดงักล่าวตอ้ง

เป็นราคาปัจจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (future price) เท่านั้น ทั้งน้ี 

ราคาของ underlying อ่ืนท่ีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ท่ี เป็นองค์ประกอบของดัชนี

ดงักล่าว ตอ้งเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย 

2. เง่ือนไขการลงทุน  

บริษทัจดัการจะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเม่ือ 

2.1   กองทุ น รวมได้ระบุ เก่ี ยวกับ การลงทุ น ใน  derivatives และ underlying ขอ ง 

derivatives ท่ีจะลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

2.2.1 Derivatives on organized exchange 

2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ งขึ้ น ตัวแทนซ้ือขาย 

derivatives หรือผูค้า้ derivatives 

2.3   ในกรณีท่ีจะต้องมีการชําระหน้ีด้วยการส่งมอบสินค้าเม่ือ derivatives ส้ินสุดลง 

สินคา้นั้นตอ้งเป็นทรัพยสิ์นท่ีกองทุนสามารถลงทุนได ้ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูมี้

สิทธิรับมอบหรือมีหนา้ท่ีส่งมอบสินคา้นั้นก็ตาม 

3.   หลกัเกณฑก์ารจดัให้มีทรัพยสิ์นท่ีเพียงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (cover rule) 

บริษทัจดัการตอ้งจดัให้มีทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีมีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจาํนวนท่ี

เพียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องชาํระหน้ีตามข้อตกลงเม่ือ derivatives ส้ินสุดลงไว้

ตลอดเวลาท่ีได้ลงทุนใน derivatives นั้ น และเป็นไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กาํหนด 

4. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมสาํหรับการลงทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการลดความเส่ียง 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัทรัพยสิ์นท่ีจะ

ลดความเส่ียง การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กาํหนด 
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5. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมสาํหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 

5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัท

จดัการทราบทุกวนัท่ี 15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัดงักล่าว

เป็นวนัหยุดทาํการของบริษทัจดัการให้คาํนวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมภายในวนัทาํ

การถดัไป 

5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยัสําคญั ให้

คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษทัจดัการ

ทราบทนัที 

5.3   คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการลา้งฐานะ derivatives เม่ือบริษทัจดัการร้องขอได ้

เง่ือนไขการลงทุนท่ีกําหนดเพิม่เติมตามลักษณะพเิศษของกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF)  

ทรัพยสิ์นในประเทศตามขอ้ 3.13.1 ท่ีกองทุนจะลงทุนหรือมีไวไ้ด ้ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การลงทุน 

ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

1. กรณีตราสารหน้ี ตอ้งมีกาํหนดวนัชาํระหน้ี < 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน ทั้งน้ี ตราสารหน้ีดงักล่าว

ตอ้งไม่เป็นหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ หรือตราสารหน้ีอ่ืนท่ีมีลกัษณะดอ้ยสิทธิในทาํนองเดียวกบัหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 

2. ทรัพย์สินทั้ งหมดท่ีกองทุนรวมลงทุน ตามท่ีระบุในข้อ 3.13.1 และข้อ 3.13.2 ต้องมี portfolio 

duration ในขณะใดๆ นอ้ยกว่า 92 วนั 

3. กรณีเป็นการลงทุนใน  (1) ตราสารหน้ี (ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย)  (2) เงินฝากหรือตราสาร

เทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมกรณีท่ีผูอ้อกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสินซ่ึงรัฐบาลเป็นประกนัเงินฝาก

หรือตราสารนั้น)  (3)  reverse repo  (4) securities lending  หรือ (5) derivatives  ตอ้งมี credit rating 

อยา่งใดอยา่งหน่ึง แลว้แต่กรณี ดงัน้ี 

3.1   มี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกท่ีไดม้าจากการจดั credit rating ระยะส้ัน 

3.2  มี credit rating อยูใ่น 3 อนัดบัแรกท่ีไดม้าจากการจดั credit rating ระยะยาว 

3.3   มี credit rating ท่ีเทียบเคียงไดก้ับ 2 อนัดบัแรกของการจดั credit rating ระยะส้ันตามท่ี CRA 

ไดเ้ปรียบเทียบไว ้

4. มีการลงทุนในทรัพยสิ์นหรือถือครองทรัพยสิ์นท่ีมีสภาพคล่องสูงดงัต่อไปน้ี ในขณะใด ๆ รวมกนั 

มากกว่า 10% ของ NAV 

4.1   เงินสดสกุลเงินบาท 

4.2   เงินฝากสกุลเงินบาทในธนาคารพาณิชย ์หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึง 

เงินฝากในบญัชีเงินฝากประจาํหรือเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของ MMF 

4.3  ตัว๋เงินคลงัท่ีออกตามกฎหมายว่าดว้ยการบริหารหน้ีสาธารณะ 

4.4  พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายไุม่เกิน 1 ปี 

3.13.2  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ :  

บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีมีผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการท่ี

จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งน้ี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือ

สัญญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรือเป็นการทาํสัญญาในประเทศท่ีมีหน่วยงานกาํกบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

หรือท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ World Federation of 
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Exchanges (WFE) หรือเป็นตราสารของบริษทัท่ีจดัตั้งและเสนอขายในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้ า

โขง (GMS) 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสารต่างประเทศ  

1.1 ตราสารแห่งหน้ีต่างประเทศ 

1.1.1 พนัธบตัร 

1.1.2 ตัว๋เงินคลงั 

1.1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกูอ้นุพนัธ์ และตราสาร Basel III) 

1.1.4 ตัว๋แลกเงิน (B/E) 

1.1.5 ตัว๋สัญญาใชเ้งิน (P/N) 

1.1.6 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นกู ้

1.1.7 ตราสารหน้ีอ่ืนท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัตราสารหน้ีตาม 1.1.1  -1.1.6 

ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพ่ิมเติม 

2. คุณสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพยสิ์นท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1 ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ 

ตราสารตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้น ดงัน้ี 

2.1 ไม่มีขอ้กาํหนดหรือเง่ือนไขท่ีทาํให้ผูล้งทุนมีภาระผกูพนัมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนใน

ตราสาร 

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

แต่กองทุนไดด้าํเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารไดต้ามวิธีการท่ี

กฎหมายกาํหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได)้  

2.3   มีข้อมูลเก่ียวกับตราสารท่ีบริษทัจัดการสามารถเข้าถึงได้เพ่ือนํามาประกอบการ

พิจารณาตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ และมีขอ้มูลราคาท่ีสะทอ้นมูลค่ายติุธรรม 

โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดซ่ึ้งจดัทาํตามหลกัวิชาการ

อนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดงักล่าวเพ่ือชาํระหน้ีการคา้ 

B/E หรือ P/N ดงักล่าวตอ้งมีการรับอาวลัหรือรับรองโดยบุคคลดงัน้ี  

2.4.1   ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือ บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า

ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2.4.2   ธนาคารออมสิน  

2.4.3   ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.4.4   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5   ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

2.4.6   ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8   สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูรั้บฝากตาม 2.4.1 - 

2.4.7 
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ทั้งน้ี การอาวลัหรือการรับรองดังกล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรับรองผูส่ั้งจ่าย

หรือผูอ้อกตัว๋ ทั้งจาํนวนรวมถึงดอกเบ้ีย (ถา้มี) ตามท่ีระบุไวใ้น B/E หรือ P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ท่ีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF) ต่างประเทศ 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ ตอ้งมีคุณสมบติัและหลกัเกณฑ์

ในการลงทุน ดงัน้ี 

1.  มีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสําหรับตรา

สารทางการเงินทัว่ไปท่ีระบุไวใ้นส่วนท่ี 1 ขอ้ 2.1 – 2.3 ดว้ย 

2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF) โดยมี

ลกัษณะดงัน้ี 

2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกาํกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศท่ี

กาํกับดูแลด้านหลกัทรัพยแ์ละตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นสมาชิกสามัญของ 

IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  

2.2  CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของหน่วยงานกาํกบัดูแล

ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO   

2.3 ในกรณีท่ีลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน 

(MMF) กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าว ตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล 

การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพ่ือผูล้งทุนรายย่อยของ

ประเทศนั้น 

3. ประเทศท่ีกาํกบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการให้ความคุม้ครองผูล้งทุนอยา่ง

เพียงพอ ทั้งน้ี ตามรายช่ือประเทศท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด 

4. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF) ดงักล่าวตอ้งมี

การจาํกดัการกูยื้มไวเ้ฉพาะกรณีมีเหตุจาํเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว

เท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดงัน้ี  

4.1   มีการลงทุนในทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทุนรวมสามารถ

ลงทุนไดใ้นสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากบั 80% ของ NAV ของกองทุนรวมตลาดเงิน 

(MMF) ต่างประเทศนั้น 

4.2   มีการลงทุนในทรัพยสิ์นเม่ือใช้วิธีคาํนวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนรวมนั้น ทั้งน้ี หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไม่

ใชก้บักรณีทรัพยสิ์นท่ีเป็น SIP 

4.3 มีการลงทุนในทรัพยสิ์นเม่ือใช้วิธีคาํนวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์product limit สาํหรับทรัพยสิ์นท่ีเป็น SIP ของกองทุนรวมนั้น  

4.4   มีการลงทุนใน derivatives ท่ี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 

กองทุนรวมนั้น  

ส่วนท่ี 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ตอ้งเป็นเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศท่ีเทียบเท่าเงินฝาก

ของผูรั้บฝากดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน 
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2. บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

3. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูรั้บฝากตามขอ้ 1 – 2  

ทั้งน้ี การมีไวซ่ึ้งเงินฝาก หรือตราสารดงักล่าวตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พ่ืออาํนวยความสะดวกหรือ

ป้องกนัปัญหาในการดาํเนินงานในต่างประเทศของกองทุน เช่น เพ่ือรอการลงทุน หรือเพ่ือ

ชาํระค่าใชจ้่าย เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงัน้ี 

1.   ประเภท underlying  

derivatives ท่ีกองทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งมี underlying เป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน 

ในกรณีท่ี derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาท่ีอา้งอิงดงักล่าวตอ้ง

เป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (future price) เท่านั้ น 

ทั้งน้ี ราคาของ underlying อ่ืนท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันี

ดงักล่าว ตอ้งเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย 

2. เง่ือนไขการลงทุน  

บริษทัจดัการจะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเม่ือ 

2.1   กองทุน รวมได้ระบุ เก่ียวกับการลงทุ นใน  derivatives และ underlying ของ 

derivatives ท่ีจะลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

2.2.1 Derivatives on organized exchange 

2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น

นิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ท่ีอยู่ภายใต้การ

กาํกบัดูแลโดยหน่วยงานกาํกบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์

เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือท่ีเป็นสมาชิกของ WFE 

2.3  ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการชาํระหน้ีด้วยการส่งมอบสินค้าเม่ือ derivatives ส้ินสุดลง 

สินคา้นั้นตอ้งเป็นทรัพยสิ์นท่ีกองทุนสามารถลงทุนได ้ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็น 

ผูมี้สิทธิรับมอบหรือมีหนา้ท่ีส่งมอบสินคา้นั้นก็ตาม 

3.   หลกัเกณฑก์ารจดัให้มีทรัพยสิ์นท่ีเพียงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (cover rule) 

บริษทัจดัการตอ้งจดัให้มีทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีมีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจาํนวนท่ี

เพียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเม่ือ derivatives ส้ินสุดลงไว้

ตลอดเวลาท่ีได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กาํหนด 

4. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมสาํหรับการลงทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการลดความเส่ียง 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัทรัพยสิ์นท่ี 

จะลดความเส่ียง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมสาํหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บริษทัจดัการตอ้งจดัให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 
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5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษทั

จดัการทราบทุกวนัท่ี 15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัดงักล่าว

เป็นวนัหยดุทาํการของบริษทัจดัการให้คาํนวณและแจง้มูลค่ายติุธรรมภายในวนัทาํ

การถดัไป 

5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคญั 

ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษทั

จดัการทราบทนัที 

5.3   คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการลา้งฐานะ derivatives เม่ือบริษทัจดัการร้องขอ

ได ้

เง่ือนไขการลงทุนท่ีกําหนดเพิม่เติมตามลักษณะพเิศษของกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF)  

ทรัพยสิ์นในต่างประเทศตามข้อ 3.13.2 ท่ีกองทุนจะลงทุนหรือมีไวไ้ด ้ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การ

ลงทุน ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

1. กรณีตราสารหน้ี ตอ้งมีกาํหนดวนัชาํระหน้ี < 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน ทั้งน้ี ตราสารหน้ีดงักล่าว

ตอ้งไม่เป็นหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ หรือตราสารหน้ีอ่ืนท่ีมีลกัษณะดอ้ยสิทธิในทาํนองเดียวกบัหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 

2. ทรัพย์สินทั้ งหมดท่ีกองทุนรวมลงทุน ตามท่ีระบุในข้อ 3.13.1 และข้อ 3.13.2 ต้องมี portfolio 

duration ในขณะใดๆ นอ้ยกว่า 92 วนั 

3. กรณีเป็นการลงทุนใน (1) ตราสารหน้ี (2) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือ (3) derivatives 

ตอ้งมี credit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึง แลว้แต่กรณี ดงัน้ี 

3.1   มี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกท่ีไดม้าจากการจดั credit rating ระยะส้ัน 

3.2  มี credit rating อยูใ่น 3 อนัดบัแรกท่ีไดม้าจากการจดั credit rating ระยะยาว 

3.3   มี credit rating ท่ีเทียบเคียงไดก้ับ 2 อนัดบัแรกของการจดั credit rating ระยะส้ันตามท่ี CRA 

ไดเ้ปรียบเทียบไว ้

4. ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนซ่ึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัต่างประเทศ มูลค่าการลงทุนดงักล่าวรวมกนั

ตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน และบริษทัจดัการตอ้งมีมาตรการป้องกนั 

currency risk เตม็จาํนวนตลอดเวลาท่ีมีการลงทุนดงักล่าว โดยการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ท่ีมี 

underlying เป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน 

3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 19T :  

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ

ต่างประเทศ:  

ส่วนท่ี 1 :  อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ   

2.1   กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้นไป ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2.2   กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

        แต่ต ํ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ท่ีเป็น MMF ไม่เกิน 10% 
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4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากในประเทศ ไม่เกิน 15% 

5 ตราสารหรือสัญญา ดงัน้ี 

5.1 ตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

5.1.1 ผูอ้อกเป็นบริษทัจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด

ซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ 

5.1.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 

5.1.3 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวเป็นบคุคลดงัน้ี 

5.1.3.1 ธนาคารพาณิชย ์ บริษทัเงินทุน หรือ 

บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า

ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

5.1.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.1.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.1.3.4   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 

การเกษตร 

5.1.3.5    บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

5.1.3.6    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

5.1.3.7    ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่ง

ประเทศไทย  

5.1.3.8    ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.1.3.9   บริษทัหลกัทรัพย ์

5.1.3.10 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศ

ไทยเป็นสมาชิก 

5.1.3.11 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะ

ทาํนองเดียวกบับคุคลตาม 5.1.3.1-5.1.3.10   

5.2   ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)   

5.3 OTC derivatives  (Derivatives ซ่ึงซ้ือขายนอกศูนยซ้ื์อขาย 

derivatives) 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แตอ่ตัรา

ใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2)  นํ้าหนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 

 benchmark + 5% 

6 ตราสารอ่ืนใดนอกจากขอ้ 1 - ขอ้ 5  รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพยสิ์นดังน้ี ไม่มีข้อกาํหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูรั้บฝาก ผูอ้อกตราสาร 

หรือคู่สัญญาแลว้แต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

2. derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 2 :  อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) * 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสิ์นของบริษทัทุกบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
บริษทัดงักล่าว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 
อตัราใดจะสูงกว่า 

(1)   25% หรือ 

(2)   นํ้าหนกัของทรัพยสิ์นท่ีลงทนุใน 
benchmark + 10%  
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*หมายเหตุ:  ในกรณีเป็นทรัพยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

2. derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ  

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน (P/N) ท่ีนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  (ไม่รวมถึง

สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย 

หรือคู่สัญญา ดงัน้ี 

1.1   ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

1.2   ธนาคารพาณิชย ์

1.3   บริษทัเงินทุน 

1.4   บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5   บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิมาจาก

คู่ สั ญ ญ า ต า ม  reverse repo ห รื อ  securities lending ห รื อ 

derivatives)  

- รวมกนัไม่เกิน 45%  เฉล่ียในรอบปีบญัชี 

เวน้แต่เป็นกองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการ

น้อ ยกว่า 1 ปี  ให้ เฉ ล่ี ยตาม รอบ อายุ

กองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใช้กบักองทุนรวมท่ีอายุ

กองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 

เดือน ทั้ งน้ี เฉพาะกองทุนรวมท่ีมีอายุ

โครงการมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี  

      

 

2 ทรัพยสิ์นดงัน้ี 

2.1   ตัว๋แลกเงิน (B/E) หรือ ตัว๋สัญญาใชเ้งิน (P/N) ท่ีมีเง่ือนไข

ห้ามเปล่ียนมือแต่กองทนุไดด้าํเนินการให้มีการรับโอน

สิทธิเรียกร้องในตราสารได ้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนด 

หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุรวมสามารถขายคืนผูอ้อกตรา

สารได ้

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการ

ฝากเกิน 12 เดือน  

2.3   total SIP ตามขอ้ 6 ของส่วนน้ี  

(ขอ้น้ีไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy 

& hold ท่ีลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงิน

ฝาก ท่ีมีอายไุม่เกินอายกุองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน 

หรือมีการลงทุนใน derivatives เพ่ือให้ทรัพยสิ์นดงักล่าวมีอายุ

สอดคลอ้งกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)  ไม่เกิน 25% 

4 ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย ์(Securities lending) ไม่เกิน 25% 

5 หน่วย CIS ท่ีเป็น MMF ในประเทศ ทุกกองทุนรวมกนัไม่เกิน 20% 

6 ตราสารดงัน้ี (total SIP) 

ทรัพยสิ์นตามขอ้ 6 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณ

ตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit)   

รวมกนัไม่เกิน 15% 

 

7 ทรัพยสิ์นท่ีมีสภาพคล่องสูง ดงัต่อไปน้ี 

7.1 เงินสดสกุลเงินบาท 

7.2 เงินฝากสกุลเงินบาทในธนาคารพาณิชย ์หรือธนาคารท่ีมี

กฏหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบญัชีเงิน

ฝากประจาํ หรือเงินเพ่ือการดาํเนินงานของ MMF 

ในขณะใดๆ มีมูลค่ารวมกนั 

ไม่นอ้ยกว่า 10% 
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7.3 ตั๋วเงินคลังท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ี

สาธารณะ 

7.4 พนัธบตัรรัฐบาลและพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 

ประเภทอายไุม่เกิน 1 ปี หรือมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี 

8 Derivatives ดงัน้ี  

hedging limit : การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงค์
เพ่ือการลดความเส่ียง 

ไม่เกินมูลค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

**หมายเหตุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทุน ไม่มี

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั product limit 

ส่วนท่ี 4 :  อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

1 ตราสารหน้ี ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย หรือ

ตราสารหน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 

 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability)* 

ของผูอ้อกตราสารรายนั้น ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมีหน้ีสิน

ทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงั

ไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด  บลจ. อาจนํามูลค่าหน้ีสินทาง

การเงินดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินตามงบการเงิน

ล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มูลหน้ีสินทางการเงินนั้นจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ี

มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีท่ีผู ้ออกตราสารไม่มี

หน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีล่าสุด** ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า

การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนั้นเป็นราย

คร้ัง เวน้แต่ในกรณีท่ีผู ้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ใน

ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น

รายโครงการ 

หมายเหตุ :  

*  ห น้ี สิ น ท างก าร เงิน  (financial liability) ให้ พิ จ ารณ าต าม

มาตรฐานการบญัชีท่ีผูอ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํงบการเงิน

ตามมาตรฐานการบญัชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชี

ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล เช่น International 

Financial Reporting Standards (IFRS) ห รื อ  United States 

Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถึงกรณียงัไม่ครบกาํหนดการจดัทาํงบการเงินในคร้ังแรก

ของผูอ้อกตราสาร 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหน่ึง ไม่เกิน 25% ของจาํนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือ

กองทนุ CIS ต่างประเทศท่ีออกหน่วยนั้น  

อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีจดัตั้ง

ขึ้นใหม่ท่ีมีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้งโดย

ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

ทั้งน้ี การคาํนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอตัราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
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ส่วนท่ี 5 :  การดําเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไดล้งทุนในทรัพยสิ์นเพ่ือกองทุนรวมตลาดเงิน โดยมีอายุเฉล่ียของทรัพยสิ์นท่ี

ลงทุนซ่ึงไดจ้ากการคาํนวณค่าตามมาตรฐานสากลไม่เกินกว่า 92 วนั แต่ต่อมาอายเุฉล่ียของทรัพยสิ์นท่ี

ลงทุนดงักล่าวไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดดงักล่าวติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 5 วนัทาํการโดยไม่ได้

เกิดจากการลงทุนเพ่ิม บริษทัจดัการจะปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทาํรายงาน โดยระบุอายเุฉล่ียของทรัพยสิ์นท่ีลงทุนดงักล่าว และสาเหตุท่ีไม่สามารถดาํรงอายุ

เฉล่ียของทรัพยสิ์นท่ีลงทุนดงักล่าวตามท่ีกาํหนด รวมทั้งจดัส่งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจน

จดัเก็บสาํเนารายงานดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจดัการ 

(2)  ดาํเนินการแกไ้ขอายเุฉล่ียของทรัพยสิ์นท่ีลงทนุดงักล่าว ภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชน์

ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกิน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีตาม

วรรคหน่ึง (2) วรรคสอง 

ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจาํเป็นอ่ืนใดทาํให้บริษทัจัดการไม่สามารถดาํเนินการแก้ไข

เพ่ือให้การลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในวรรคหน่ึง (2) วรรคหน่ึง หรือบริษทัจดัการมี

ความเห็นว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน บริษทัจดัการสามารถใชดุ้ลย

พินิจดาํเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคญั และจะ

ส่งรายงานเก่ียวกบัการดาํเนินการของบริษทัจัดการในเร่ืองดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผูถื้อ

หน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ก่อนครบระยะเวลาท่ีตอ้งแกไ้ขให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งน้ี ในการจดัส่งรายงานดังกล่าวให้กับผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจัดการ

สามารถดาํเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการแทนได ้

(3)  จดัทาํรายงานเม่ือบริษทัจดัการสามารถแกไ้ขอายุเฉล่ียของทรัพยสิ์นท่ีลงทุนดงักล่าวได ้โดยระบุ

อายเุฉล่ียของทรัพยสิ์นท่ีลงทุนดงักล่าวของกองทุนและวนัท่ีสามารถแกไ้ขได ้และดาํเนินการตาม

วรรคหน่ึง (1) โดยอนุโลม 

ส่วนท่ี 6 :  การดําเนินการเม่ือทรัพย์สินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ีลงทุนมี

คุณสมบติัท่ีเปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบติัในการเป็นทรัพยสิ์นท่ีกองทุนสามารถ

ลงทุนไดอี้กต่อไป บริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัท่ีทรัพยสิ์น

ขาดคุณสมบติั และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีเกิด

กรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวท่ี้บริษทัจดัการ 

(2)  จาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติัภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น

สําคญั แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 30 วนันบัแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นขาดคุณสมบติั เวน้แต่เป็นกรณีตาม

ขอ้ 4 ในส่วนน้ี 

(3)  เม่ือบริษทัจดัการสามารถจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติั หรือทรัพยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติัมี

คุณสมบัติเปล่ียนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดแลว้ บริษทัจดัการตอ้งจดัทาํ

รายงานขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีได้

จาํหน่ายทรัพยสิ์นนั้นออกไปหรือวนัท่ีทรัพยสิ์นมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณี 

และจะจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 

 ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตามขอ้ (2) 

บริษัทจัดการต้องจัดทาํรายงานข้อมูลตามวรรคหน่ึง พร้อมสาเหตุท่ีไม่สามารถจําหน่าย
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ทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู ้ดูแล

ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

 ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไดล้งทุนในทรัพยสิ์นเพ่ือกองทุนรวมตลาดเงิน บริษทัจดัการจะจดัส่ง

รายงานตามขอ้ (1) และ (3) วรรคหน่ึง ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดว้ย 

2.  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นในขณะท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนด แต่

ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการติดต่อกนั โดยมิไดเ้กิดจาก

การลงทุนเพ่ิม บริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จาํนวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัท่ี

การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู ้ดูแล

ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสําเนา

รายงานไวท่ี้บริษทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพ่ิมเติมในทรัพยสิ์นท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขให้เป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนด 

(3)  แกไ้ขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชน์

ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 

(ก)  30 วนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ี

คาํนวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit) สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตรา

สารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตามขอ้ 1 ในส่วนท่ี 3 

(ข)  30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว สาํหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณี ตาม (3) (ก) 

(4)  เม่ือบริษัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดแล้ว บริษัท

จดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าว 

รวมถึงวนัท่ีสามารถแกไ้ขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนแลว้แต่กรณี และจดัส่งรายงาน

ดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีสามารถแกไ้ขให้เป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุนได ้

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขให้ไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดตามขอ้ (3) 

(ก) หรือ (ข) บริษทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มูลตามวรรคหน่ึง พร้อมสาเหตุท่ีไม่สามารถ

แก้ไขให้ เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัครบระยะเวลา

ดงักล่าว 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไดล้งทุนในทรัพยสิ์นเพ่ือกองทุนรวมตลาดเงิน บริษทัจดัการจะจดัส่ง

รายงานตามขอ้ (1) และ (4) วรรคหน่ึง ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดว้ย 

3.  ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปน้ี 

จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน บริษทัจดัการจะปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ 2 โดย

อนุโลม 

 (1)  กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนหรือไดสิ้ทธิจากการเป็นผูถื้อหลกัทรัพยต์ามสัดส่วนท่ีมีอยูเ่ดิมนั้น 

(2)  กรณีท่ีกองทุนไดรั้บทรัพยสิ์นมาจากการบริจาค 

4.  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจาํเป็นอ่ืนใดทาํให้บริษทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขเพ่ือให้

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

ความเห็นว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน บริษทัจดัการสามารถใชดุ้ลย
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พินิจดาํเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคญั และตอ้ง

ส่งรายงานเก่ียวกบัการดาํเนินการของบริษทัจดัการในเร่ืองดงักล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ผูถื้อหน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาท่ีตอ้งแกไ้ข

ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว ทั้งน้ี ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผูถื้อหน่วยลงทนุ บริษทั

จดัการสามารถดาํเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการแทนได ้

ส่วนท่ี 7 :  การดําเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภท

ของกองทุน บริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทาํรายงานเก่ียวกบัการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลท่ีทาํให้มี

การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้ง

จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการ

ลงทุน ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวท่ี้บริษทัจดัการ 

(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือ

ดาํเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในขอ้ 2 ในส่วนน้ี 

2.  ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ

กองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตาม

นโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัท่ีสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตาม

นโยบายการลงทุน เวน้แต่บริษทัจดัการจะไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภท

ของกองทุนรวมภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว 

ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการตอ้งจดัให้มีวิธีการใน

การให้สิทธิแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเดิมในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนท่ีการเปล่ียนแปลง

ประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคบั โดยวิธีการดงักล่าวตอ้งมีระยะเวลาเพียงพอและเป็น

ธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเม่ือไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของ

กองทุนรวมแลว้ บริษทัจดัการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบั และในกรณีท่ีครบกาํหนด 90 วนั

นบัแต่วนัท่ีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของ

กองทุนรวมยงัไม่มีผลใช้บงัคบั บริษทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น

เพ่ิมเติม 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :   

ไม่มี 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

5.1.  ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : 

 บริษทัจดัการ 

  ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

  หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการประกาศกาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

5.2  รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : 

5.2.1  วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน คําส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุน  

ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีและยงัไม่มีบญัชีกองทุนรวม สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิด 

แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มนัน่ี มาร์เก็ต” สามารถติดต่อขอรับหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คาํส่ังซ้ือหน่วย
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ลงทุน และแบบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน (ใชส้ําหรับผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไม่มีบญัชีกองทุน) ได ้ณ ท่ีทาํการ

ของบริษทัจดัการ และ/หรือ ณ ท่ีทาํการของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการ

แต่งตั้งจากบริษทัจดัการ โดยสามารถทาํการจองซ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นราคาหน่วยลงทุนละ 10 บาท ตามวนั

และเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ซ่ึงจะไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั  

5.2.2  วิธีการเปิดบญัชีกองทุน  

ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่มีบญัชีกองทุนกบับริษทัจดัการ จะตอ้งดาํเนินการเปิดบญัชีกองทุน พร้อมกบั

การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนในคร้ังแรกกบับริษทัจดัการก่อนการเปิดบญัชีกองทุน ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้ง  

(1)  กรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “แบบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน” “แบบสอบถามขอ้มูลพิสูจน์ทราบผูล้งทุน

และแบบการประเมินระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Profile) ของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน” และหรือ

เอกสารอ่ืนใดตามท่ีบริษทัจดัการกาํหนดให้ครบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน  

(2)  ลงลายมือช่ือใน “แบบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน” “แบบสอบถามขอ้มูลพิสูจน์ทราบผูล้งทุนและแบบ

การประเมินระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Profile)” พร้อมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งใน

เอกสารสําคัญประกอบการพิจารณาการขอใช้บริการกองทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการ

ยอมรับหรือกาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  

การให้ขอ้มูลในส่วนของ “แบบสอบถามขอ้มูลพิสูจน์ทราบผูล้งทุน” บริษทัจดัการมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

ให้ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว เพ่ือป้องกนัการใชก้ารลงทุนในกองทุนเพ่ือการฟอกเงินและ

การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามมาตรการป้องกนัการใชธุ้รกรรมหลกัทรัพยเ์ป็นช่องทางใน

การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

สําหรับส่วนของ “แบบการประเมินระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Profile) ของผูล้งทุน” ผูซ้ื้อหน่วย

ลงทุนทุกรายจะตอ้งทาํแบบสอบถามน้ีตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือประเมิน

ระดบัความเส่ียงและรับทราบถึงความเส่ียงท่ีตนเองสามารถรับไดก่้อนตดัสินใจลงทุน ในกรณีท่ีผูล้งทุน

ปฏิเสธการทาํแบบประเมินน้ี บริษทัจดัการจะไม่สามารถให้คาํแนะนาํการลงทุนแก่ผูล้งทุนไดแ้ละจะทาํให้

ผูล้งทุนไม่สามารถทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุน รวมถึงการสับเปล่ียนหรือโอนกองทุนใดๆ ได ้ 

นอกจากน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาใช้เป็นหลกัฐานในการซ้ือขายหน่วยลงทุน หรือเป็น

หลกัฐานในการแสดงตนเพ่ือการทาํธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ และ/หรือเพ่ือใชใ้นการ

ตรวจสอบลายมือช่ือของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแสดงมติเม่ือตรวจนบัมติสาํหรับการขอมติใดๆ จากผูถื้อหน่วย

ลงทุน  

5.2.3  วิธีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนไดโ้ดยติดต่อผา่น  

5.2.3.1  บริษัทจัดการ  

ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งส่ังซ้ือเป็นจาํนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังแรก (ขอ้ 

2.6) โดยผูส่ั้งซ้ือท่ีเปิดบญัชีกองทุนแลว้จะตอ้ง  

(1)  กรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุน” ให้ครบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน  

(2)  ชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นคาํส่ังซ้ือ โดยชาํระเป็นคาํส่ังหกับญัชี

ธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์ให้บริษทัจดัการ หรือนาํฝาก/โอนเงินเขา้บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทนุท่ี

บริษทัจดัการไดเ้ปิดไวด้ว้ยตนเอง แลว้จึงส่งหลกัฐานการนาํฝาก/โอนเงินมายงับริษทัจดัการ

ภายในวนัและเวลาทาํการท่ีบริษทัจดัการกาํหนดให้ส่งคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุน หรือชาํระดว้ย

วิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับ  
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บริษทัจดัการยินยอมให้ผูส่ั้งซ้ือส่งคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้นั้น จะตอ้งเป็นผู ้

ส่ังซ้ือท่ีมีบัญชีกองทุนอยู่ก่อนหน้าน้ี และได้เคยทาํแบบประเมินระดับความเส่ียงท่ียอมรับได ้

(Risk Profile) ของ ผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการไวแ้ลว้ กรณีท่ีมีบญัชีกองทุนแต่ไม่เคยทาํ

แบบประเมินระดบัความเส่ียงดงักล่าว จะตอ้งตอบแบบประเมินเพ่ือรับทราบระดบัความเส่ียงของ

ผูถื้อหน่วยลงทุนก่อน จึงจะสามารถส่งคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนมาพร้อมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน หรือเอกสารสําคญัแสดงถึงการทาํนิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แลว้แต่กรณี) หรือ

เอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือกาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ท่ีลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

ดว้ยตนเอง  

โดยหลงัจากท่ีบริษทัจดัการไดรั้บคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจาํนวน

จากผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ บริษทัจดัการจะส่งสําเนาคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วย

ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้ในกรณีท่ีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนส่งคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านทาง

โทรสาร  

5.2.3.2  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งส่ังซ้ือเป็นจาํนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังแรก (ขอ้ 

2.6) โดยผูส่ั้งซ้ือท่ีเปิดบญัชีกองทุนแลว้จะตอ้ง  

(1)  กรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุน” ให้ครบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน  

(2)  ชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นคาํส่ังซ้ือ โดยชาํระเป็นเงินสด คาํส่ัง

หกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์ให้ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน หรือนาํ

ฝาก/โอนเงินเข้าบญัชีจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการได้เปิดไวด้ว้ยตนเอง แลว้จึงส่ง

หลกัฐานการนาํฝาก/โอนเงินมายงัผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนภายในวนั

และเวลาทาํการท่ีบริษทัจดัการกาํหนดให้ส่งคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุน หรือชาํระดว้ยวิธีการอ่ืน

ใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับ  

บริษทัจดัการยินยอมให้ผูส่ั้งซ้ือส่งคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารไปยงัผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดน้ั้น จะตอ้งเป็นผูส่ั้งซ้ือท่ีมีบญัชีกองทุนอยู่ก่อนหน้าน้ี และได้

เคยทําแบบประเมินระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Profile) ของผู ้ถือหน่วยลงทุนกับ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ กรณีท่ีมีบัญชีกองทุนแต่ไม่เคยทาํแบบ

ประเมินระดบัความเส่ียงดงักล่าว จะตอ้งตอบแบบประเมินเพ่ือรับทราบระดบัความเส่ียงของผูถื้อ

หน่วยลงทุนก่อน จึงจะสามารถส่งคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนมาพร้อมสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

หรือเอกสารสําคญัแสดงถึงการทาํนิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แลว้แต่กรณี) หรือเอกสารอ่ืน

ใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือกาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ท่ีลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งดว้ยตนเอง  

โดยหลงัจากท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดรั้บคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุน พร้อม

ทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจาํนวนจากผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนจะส่งสําเนาคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐาน 

ยกเวน้ในกรณีท่ีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนส่งคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผา่นทางโทรสาร  

5.2.4  การรับชําระ และการเก็บรักษาเงนิค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

5.2.4.1  บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการ ผูส่ั้งซ้ือสามารถชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินโอน 

คาํส่ังหักบญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับ ในกรณีการซ้ือ

หน่วยลงทุนท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ผูส่ั้งซ้ือสามารถชาํระเงินค่าซ้ือ

หน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน คาํส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ี

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรับ โดยเช็คหรือดราฟต์สามารถ
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เรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกนักบัท่ีทาํการของบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่ังซ้ือเท่านั้น โดยเช็คหรือดราฟตด์งักล่าวจะตอ้งลง

วนัท่ีท่ีส่ังซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม  

ก.  กรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอ่ืนๆ ท่ีมิใช่สาขาของ

ธนาคารต่างประเทศ  

ส่ังจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุน บลจ.แมนูไลฟ์” ประเภทบญัชีกระแสรายวนั เลขท่ี

บญัชี  

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

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

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

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

ข.  กรณีท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน คือ สาขาของธนาคารต่างประเทศ  

ส่ังจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุน บลจ.แมนูไลฟ์” ประเภทบญัชีกระแสรายวนั เลขท่ี

บญัชีขึ้นอยูก่บัสาขาของธนาคารต่างประเทศนั้น ๆ  

หรือบญัชีอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการกาํหนดให้เป็นบญัชีท่ีรับชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีท่ีรับชาํระค่า

ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือเป็น

การแกไ้ขโครงการ โดยจะแสดงขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัในหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปสาระสาํคญั  

ในการชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนโปรดระบุ ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลข

โทรศพัทข์องผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน เพ่ือความสะดวกในการติดต่อไวด้า้นหลงัเช็คหรือดราฟต์

นั้นดว้ย  

ทั้งน้ี ในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษทัจดัการไดเ้รียกเก็บเงินตามคาํส่ังหัก

บญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์และไดรั้บเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นคาํ

ส่ังซ้ือ หากการชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่าจะเป็นคาํส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือ

ดราฟต์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดต้ามคาํส่ังจากธนาคารของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน บริษทั

จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนนั้น และจะ

ดาํเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนแก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการ

เสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ทั้งน้ี หากมีดอกเบ้ียรับเกิดขึ้นในบญัชีจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ี

ระบุไว ้บริษทัจดัการจะดาํเนินการใหเ้ป็นผลประโยชน์ของกองทุน  

5.2.4.2  หักบัญชี  

ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัจากธนาคารให้ใชบ้ริการคาํส่ังหักบญัชีเงินฝาก สามารถชาํระ

เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือผา่นส่ือ

อินเทอร์เน็ต โดยวิธีส่ังหกับญัชีเงินฝากได ้โดยธนาคารท่ีให้บริการ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) และธนาคารอ่ืนตามท่ีบริษทัจดัการกาํหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

ไดท่ี้เวบ็ไซดข์องบริษทัจดัการ  

5.2.5  การจัดสรรหน่วยลงทุน  

บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนทุกรายตามท่ีส่ังซ้ือและไดช้าํระเงินค่าซ้ือหน่วย

ลงทุนเต็มตามจาํนวนแล้ว ยกเวน้ในกรณีท่ีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จาํนวนหน่วยลงทุนของ

กองทุนเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนของโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส่ั้งซ้ือ โดยใช้หลกัการ “ส่ังซ้ือก่อนไดก่้อน” ตามวนัท่ีไดรั้บ

คาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและไดช้าํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนแลว้  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษทัจดัการ

จะพิจารณาจดัสรรตามสัดส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจองซ้ือ (pro rata) ให้แก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี 

บริษทัจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่

จาํเป็นตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้  

ทั้งน้ี สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการซ้ือหน่วย

ลงทุนของผูส่ั้งซ้ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนงัสือ

รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยนั/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษี (ถา้มี) ให้แก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน

โดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วนันบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  

5.2.6  การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษทัจดัการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนด

ดงัต่อไปน้ี  

(1)  บริษทัจดัการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณี

ท่ีปรากฏเหตุการณ์ท่ีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนมีผลให้จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจาํนวน

เงินทุนโครงการท่ีกาํหนดไว ้หรือในกรณีท่ีมีการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล

เดียวกนัใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด อาจจะทาํให้ไม่สามารถ

จดัตั้งกองทุนไดก่้อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการจะปฏิเสธการ

จองซ้ือและคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีดอกเบ้ียให้แก่บุคคลดงักล่าว เป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่าย

เฉพาะช่ือ-นามสกุลของผูส่ั้งซ้ือโดยจดัส่งให้ทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นแบบคาํขอ

เปิดบญัชีกองทุน ภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  

(2)  ในกรณีท่ีบริษทัยุติโครงการเน่ืองจากหลงัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกแลว้

ปรากฏว่า  

(ก)  โครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนไดถึ้ง 35 ราย หรือ  

(ข)  ขายหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนไดถึ้ง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดตํ่า

กว่า 50,000,000 บาท หรือ  

(ค)  ในกรณีท่ีมีการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินกว่าหน่ึงใน

สามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

บริษทัจดัการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนโดยชาํระเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่าย

เฉพาะผูส่ั้งซ้ือทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุในแบบคาํขอเปิดบญัชีกองทุนภายใน 1 เดือน

นับตั้งแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํการซ้ือหน่วยลงทุน และหากบริษทัจดัการไม่สามารถคืนเงินและ

ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น (ถา้มี) ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษทั

จัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบ้ียในอัตราไม่ตํ่ ากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนับแต่วันท่ีครบ

กาํหนดเวลานั้น ทั้งน้ี เวน้แต่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผอ่นผนั ส่ังการเป็นอยา่งอ่ืน  

อน่ึง สําหรับดอกเบ้ียและ/หรือผลประโยชน์อ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากเงินท่ีไดรั้บจากการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน 

(ถา้มี) บริษทัจดัการจะนาํรวมเขา้เป็นทรัพยสิ์นของกองทุน  

5.2.7  เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน  

5.2.7.1 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน

ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี  
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(1)  กรณีท่ีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนนั้นมีผลทาํให้จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจาํนวน

หน่วยลงทุนของโครงการตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)  ในกรณีท่ีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนนั้น อาจทาํให้เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมัติเพ่ือการลงทุนใน

ต่างประเทศ  

(3)  กรณีเอกสารหรือขอ้มูลท่ีบริษทัจดัการไดรั้บจากผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็น

จริงหรือไม่ครบถว้น  

(4)  กรณีท่ีมีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจนอาจทาํให้การจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่ม

บุคคลเดียวกนัใดเกินกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

(5)  กรณีบริษทัจดัการเกิดขอ้สงสัยว่าการซ้ือหน่วยลงทุนของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส 

เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นตน้  

(6)  กรณีท่ีปรากฏเหตุการณ์ตามหัวขอ้ “การเล่ือนกาํหนดการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ 

ผูถื้อหน่วยลงทุน” “การไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํส่ัง” 

“การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน” หรือ “วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณ

และประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และ

วิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

(7)  กรณีท่ีบริษทัจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน หรือกรณีท่ีการ

ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่

กองทุน หรือในกรณีท่ีบริษทัจดัการเห็นว่าบริษทัจดัการไม่สามารถคาํนวณมูลค่าหน่วย

ลงทุนของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการรักษา

ผลประโยชน์ของกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนและช่ือเสียง หรือความรับผิดชอบทางกฎหมาย

ในอนาคตของบริษทัจดัการเป็นหลกั  

5.2.7.2  บริษัทจัดการจะถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีท่ีจะปฏิบัติตามนโยบาย 

รายละเอียด และวิธีการเง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดในโครงการน้ีแลว้  

6.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก  :  

6.1  ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

 บริษทัจดัการ  ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคนื 

 อินเตอร์เน็ต (internet)  ไปรษณีย ์

 การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนแบบรายเดือน   หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการประกาศกาํหนด 

(Manulife Savings Plan) เพ่ิมเติมในอนาคต 

6.2  รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

บริษทัจดัการจะจดัให้มีหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญัและหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ท่ีทาํการ

ของบริษทัจดัการ และ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยผูท่ี้สนใจ

ลงทุนสามารถขอรับหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญัหรือหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คาํส่ังซ้ือหน่วย

ลงทุน และ แบบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน (ใช้สําหรับผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไม่มีบัญชีกองทุน) ไดท่ี้ท่ีทาํการของ

บริษทัจดัการ และ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะซ้ือหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก สามารถส่งคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ี

บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวันทําการ ตั้งแต่เวลาเร่ิมทําการถึง 15.30 น. 

ทั้งน้ี ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถทาํการซ้ือหน่วยลงทุนไดต้ามวิธีการต่อไปน้ี  
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6.2.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1)  ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งส่ังซ้ือหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกว่ามูลค่าขั้นตํ่าของการ

ส่ังซ้ือคร้ังแรกและคร้ังถัดไป โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุน” ให้

ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจํานวนให้บริษัทจัดการหรือ

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(2)  ในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่มีบญัชีกองทุนจะตอ้งขอเปิดบญัชีกองทุน โดย

จะตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ และลงลายมือช่ือใน “แบบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน” “แบบสอบถาม

ขอ้มูลพิสูจน์ทราบผูล้งทุนและแบบการประเมินระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Profile) ของผูซ้ื้อ

หน่วยลงทุน” “ใบคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุน” ใบคาํขอใชบ้ริการอ่ืนๆ ของกองทุน และ/หรือเอกสารอ่ืนใด

ตามท่ีบริษทัจดัการกาํหนดให้ครบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน  

(3)  บริษทัยินยอมให้ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนสามารถส่งคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทางโทรสาร

หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับไดท่ี้บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานตามท่ีบริษทัจดัการกาํหนดหรือตามท่ีเห็นสมควร  

(4)  การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ผูส่ั้งซ้ือ

สามารถชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน คาํส่ังหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์หรือ

วิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรับ 

ทั้งน้ี การชาํระเงินดว้ยเช็คหรือดราฟต์หรือคาํส่ังหักบญัชีตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบญัชี

เดียวกนักบัท่ีทาํการของบริษทัจดัการหรือสถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนท่ีรับคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนภายในวนัทาํการขายหน่วยลงทุนนั้นๆ โดยเช็คหรือดราฟต์ดงักล่าว

จะตอ้งลงวนัท่ีก่อนหรือภายในวนัเดียวกนักบัวนัทาํการขายหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่าย

ในนาม “บัญชีซ้ือหน่วยลงทุน บลจ.แมนูไลฟ์” ประเภทบญัชีกระแสรายวนั โดยเขา้บญัชีดงัต่อไปน้ี  

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

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

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

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

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

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

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

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

หรือ ส่ังจ่ายในนาม “SUB AFTER IPO FOR MAMT” ประเภทบญัชีกระแสรายวนั เขา้บญัชี  

ธนาคารซิต้ีแบงก ์       สาขากรุงเทพมหานคร 0-800516-331 

หรือบญัชีอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการกาํหนดให้เป็นบัญชีท่ีรับชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งน้ี 

บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบับัญชีท่ีรับชาํระค่าซ้ือหน่วย

ลงทุนดงักล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยจะแสดงขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัใน

หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั  

โดยในการชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็คหรือดราฟต์ ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนโปรดระบุ ช่ือ ท่ีอยู ่

และหมายเลขโทรศพัท์ของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนไวด้า้นหลงัเช็คหรือดราฟต์นั้น เพ่ือความสะดวกใน

การติดต่อและเพ่ือผลประโยชน์ของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

(5)  หลงัจากท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไดรั้บคาํส่ังซ้ือหน่วย

ลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจาํนวนจากผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจดัการหรือ
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ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสาํเนาคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนให้ผูส่ั้งซ้ือหน่วย

ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้ในกรณีท่ีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนส่งคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทางโทรสาร หรือ

เป็นไปตามวิธีการท่ีผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกาํหนด  

(6)  บริษทัจดัการจะดาํเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีส่งคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษทั

จดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ภายในวนัและเวลาทาํการท่ีบริษทัจดัการ

กาํหนดให้ส่งคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นอยา่งอ่ืน โดยใชร้าคา

ขายหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการขายหน่วยลงทุน ซ่ึงจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณ

ไดเ้ม่ือส้ินวนัทาํการขายหน่วยลงทุนวนันั้นเป็นเกณฑ์ในการคาํนวณ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมในการ

ขายหน่วยลงทุนตามอตัราท่ีกาํหนดไว ้(ถา้มี) และราคาขายหน่วยลงทุนดงักล่าวจะตอ้งเป็นราคาท่ี

รับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์  

6.2.2 วิธีการขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์  

(1)  ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนสามารถส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณียไ์ด ้โดยระบุเป็นจาํนวน

เงินไม่นอ้ยกว่ามูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังแรกและคร้ังถดัไป โดยตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน 

“คาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุน” ให้ครบถว้น ถูกตอ้งและชดัเจน พร้อมชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจาํนวน

ให้บริษทัจดัการ  

(2)  การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการ ผูส่ั้งซ้ือสามารถชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินโอน คาํส่ัง

หักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ ในกรณีการซ้ือหน่วย

ลงทุนท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ผูส่ั้งซ้ือสามารถชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน

เป็นเงินสด เงินโอน คาํส่ังหักบญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีผูส้นับสนุนการขาย

หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรับ ทั้งน้ี การชาํระเงินดว้ยดราฟตต์อ้งสามารถเรียกเก็บเงิน

ไดใ้นเขตหกับญัชีกรุงเทพมหานครเท่านั้น ภายในวนัทาํการขายหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยส่ังจ่ายในนาม 

“บัญชีซ้ือหน่วยลงทุนบลจ.แมนูไลฟ์” หรือ “SUB AFTER IPO FOR MAMT” หรือบญัชีอ่ืนใดท่ี

บริษทัจดัการกาํหนดให้เป็นบญัชีท่ีรับชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต  

(3)  ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งส่งคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้งและชดัเจนให้บริษทั

จดัการทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ พร้อมดราฟต์ หรือหลกัฐานการโอนเงิน หรือหลกัฐานการ

ชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนและแนบเอกสารหลักฐานตามท่ีบริษัทจัดการกําหนดหรือเอกสาร

หลกัฐานอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือทดแทนตามท่ีเห็นสมควร เวน้แต่บริษทัจดัการยินยอมผ่อนผนัให้เป็น

กรณีไป โดยผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งเก็บสําเนาคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนฉบบัผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนไว้

เป็นหลกัฐาน  

(4)  บริษทัจัดการจะดาํเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีส่งคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมี

ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนมาทางไปรษณีย ์ภายในวนัและเวลาทําการท่ีบริษัทจัดการ

ประกาศกาํหนดให้เป็นวนัขายหน่วยลงทุน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นอย่างอ่ืน 

บริษทัจดัการจะใชร้าคาขายหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการขายหน่วยลงทุน ซ่ึงจะใชมู้ลค่า

หน่วยลงทุนท่ีคาํนวณไดเ้ม่ือส้ินวนัทาํการขายหน่วยลงทุนวนันั้นเป็นเกณฑ์ในการคาํนวณ บวกดว้ย

ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอตัราท่ีกาํหนดไว ้(ถา้มี) และราคาขายหน่วยลงทุนดงักล่าว

จะตอ้งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์  
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6.2.3 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

6.2.3.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (Automatic Teller Machine)  

เม่ือบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ ์

เง่ือนไข ขั้นตอนวิธีการใชบ้ริการและกาํหนดเวลาในการใชบ้ริการให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบและ

ปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือ

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือในเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 15 วนัก่อนเร่ิมให้บริการ  

โดยบริษทัจดัการจะเรียกเก็บค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนใด

ท่ีเกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถา้มี) จากผูส่ั้งซ้ือ

หน่วยลงทุนท่ีใชบ้ริการตามท่ีจ่ายจริง  

6.2.3.2 วิธีการขายหน่วยลงทุนผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต (Internet)  

(1) ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุนสามารถขอใช้บริการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านส่ือ

อินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษทัจดัการหรือนายทะเบียนกองทุนได ้ภายใตร้ายละเอียด

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข ขั้นตอนวิธีการใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผา่นส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีบริษทั

จดัการหรือนายทะเบียนกองทุนกาํหนด โดยบริษทัจดัการหรือนายทะเบียนกองทุนจะจดัส่ง

รหัสประจาํตวัผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือใชท้าํรายการผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต (Internet) ต่อไป ทั้งน้ี 

ผูถื้อรหัสประจาํตวัจะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั โดยบริษทัจดัการจะไม่รับผิดชอบใดๆ 

ทั้งส้ิน ในกรณีท่ีบุคคลท่ีมิใช่เจา้ของรหัสประจาํตวัของผูถื้อหน่วยลงทุนทาํรายการผ่านส่ือ

อินเตอร์เน็ตดงักล่าว  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนจะสามารถทาํรายการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไดโ้ดยตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีบริษทัจดัการกาํหนด รวมถึงเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีอาจเปล่ียนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมในอนาคต ทั้ งน้ี บริษัทจัดการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพนัตาม

เง่ือนไขและวิธีการท่ีกาํหนดไวด้งักล่าว  

(3) ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถทาํรายการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเตอร์เน็ตได้ทุกวนั 

ทาํการ ถึง 15.30 น. โดยถือว่าเป็นรายการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของวนัทาํการนั้น ในราคาขาย

หน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการ ซ่ึงเป็นราคาท่ีรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(4) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนส่ังซ้ือหน่วยลงทุนภายหลงัเวลา 15.30 น. หรือนอกเหนือจาก

ช่วงเวลาท่ีบริษทัจดัการกาํหนด หรือมีการทาํรายการในวนัหยุดทาํการ ให้ถือเป็นรายการ

ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของวนัทาํการถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํ

การถดัไปนั้น ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจขยายหรือเปล่ียนแปลงเวลาการรับคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุน

ผา่นช่องทางดงักล่าว โดยจะประกาศให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบ  

(5) บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ

ภาษีอากร และ/หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผา่นการบริการธุรกรรม

ทางอินเตอร์เน็ต (ถา้มี) จากผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีใชบ้ริการตามท่ีจ่ายจริง  

6.2.3.3 วิธีการขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท ์ 

ผู ้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุน สามารถส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ ภายใต้

รายละเอียดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข ขั้นตอนวิธีการใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท ์ท่ีบริษทั

จดัการจะกาํหนดขึ้น โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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ทั้งน้ี เม่ือบริษทัจดัการจะเปิดให้ใชบ้ริการดงักล่าว บริษทัจดัการจะจดัให้มีรายละเอียดหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข ขั้นตอนวิธีการใชบ้ริการและกาํหนดเวลาในการใชบ้ริการให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบและ

ปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือ

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือในเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 15 วนัก่อนเร่ิมให้บริการ  

โดยบริษทัจดัการจะเรียกเก็บค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนใด

ท่ีเกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถา้มี) จากผูส่ั้งซ้ือ

หน่วยลงทุนท่ีใชบ้ริการตามท่ีจ่ายจริง  

6.2.4 เง่ือนไขอ่ืน ๆ ในการขายหน่วยลงทุน  

(1)  ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจาํนวนดว้ยเงิน ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี 

บริษทัจดัการอาจดาํเนินการให้มีการหกักลบกนัก็ได ้ทั้งน้ี ผูส่ั้งซ้ือท่ีไดท้าํการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและ

ไดช้าํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจาํนวนแลว้ จะเพิกถอนการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือ

หน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

(2)  บริษทัจดัการจะถือว่าคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนได้รับ เป็นคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ ต่อเม่ือบริษทัจดัการไดเ้รียกเก็บเงินค่าซ้ือ

หน่วยลงทุนตามคาํส่ังหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับ หรือ

ไดรั้บเงินโอน หรือไดรั้บเงินจากการนาํฝากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใตก้าร

จดัการของบริษทัจดัการเข้าบัญชีซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีอนัเกิดจากการหักกลบของบริษทั

จดัการ และไดรั้บเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจาํนวนแลว้  

(3)  ในกรณีท่ีการชาํระเงินดว้ยคาํส่ังหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจาก

ธนาคารของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผู ้

ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนนั้นและจะดาํเนินการนาํส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนแก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน ภายใน

วนัทาํการถดัจากวนัท่ีไดรั้บเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนจากธนาคารผูเ้รียกเก็บ อย่างไรก็ตาม หากการท่ี

บริษัทจัดการถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนรายใด ก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน และผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนอ่ืน ๆ ในวนัท่ีทาํรายการซ้ือหน่วย

ลงทุนในวนัเดียวกนั บริษทัจดัการอาจมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเรียกร้องค่าเสียหายจากผูส่ั้งซ้ือรายนั้น 

ตามความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงมาชดเชยให้แก่กองทุน  

(4)  บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีส่ังซ้ือและไดช้าํระเงินค่าซ้ือหน่วย

ลงทุนทั้งจาํนวนแล้ว ยกเวน้ในกรณีท่ีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จาํนวนหน่วยลงทุนของ

กองทุนเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนไวต้่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทัจดัการ

จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส่ั้งซ้ือ โดยใช้หลกัการ “ส่ังซ้ือก่อนไดก่้อน” ตามวนัท่ีไดรั้บคาํส่ังซ้ือ

หน่วยลงทุนและไดช้าํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนแลว้  

ในกรณีท่ีมีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษทัจดัการ

จะพิจารณาจดัสรรตามสัดส่วนจาํนวนเงินท่ีส่ังซ้ือให้แก่ผูส่ั้งซ้ือ (pro rata) ทั้งน้ี บริษทัจดัการสงวน

สิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได ้โดยไม่จาํเป็นต้องบอก

กล่าวล่วงหนา้  

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมด

โดยไม่มีดอกเบ้ีย เป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน หรือโดยนาํเขา้ฝากในบญัชีเงิน

ฝากของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีธนาคารตามเลขท่ีบญัชีท่ีผูส่ั้งซ้ือไดแ้จง้ไวก้บับริษทัจดัการหรือโดยให้

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เป็นผูม้อบให้ภายใน 5 วนัทาํการนบัตั้งแต่วนัถดัจาก

วนัทาํการขายหน่วยลงทุนนั้น  
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(5)  การเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะดาํเนินการใน

วนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนจาํนวนนั้น และสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น 

หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการซ้ือหน่วยลงทุนของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนใน

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนงัสือรับรอง

สิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยนั/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษี แก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนโดยทาง

ไปรษณียห์รือให้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นผูม้อบให้ ภายใน 5 วนัทาํการ

นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนนั้น  

(6)  บริษทัจดัการอาจพิจารณาปฏิเสธคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากการส่ังซ้ือดงักล่าวจะมีผลให้

ผูล้งทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน หรือกรณีท่ีคาํ

ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมและ

กรณีตามหวัขอ้การไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํส่ัง  

(7)  กรณีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนส่งคาํส่ังซ้ือและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ

หรือไม่ชดัเจน และบริษทัจดัการไม่สามารถให้ผูถื้อหน่วยลงทุนแกไ้ขหรือยืนยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ย

เหตุใดก็ตาม บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดาํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ให้แก่ผูส่ั้งซ้ือ

หน่วยลงทุน  

(8)  บริษทัจดัการมีวตัถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพ่ือประโยชน์แก่ 1) 

พลเมืองหรือผูมี้สัญชาติอเมริกนัหรือผูมี้ถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มีหนังสือเดินทางของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถื้อ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึง

บริษทัหรือห้างหุ้นส่วน เป็นตน้ ซ่ึงจดัตั้งขึ้นภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา

ของนิติบุคคลดงักล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) 

ผูล้งทุนซ่ึงติดต่อหรือรับขอ้มูลหรือส่งคาํส่ังเก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการ หรือชาํระ/รับ

ชาํระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูล้งทุนท่ีใช้ตัวแทนหรือ

ผูจ้ดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์หรือทรัพยสิ์นของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีตั้งอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาใน

การดาํเนินการดงักล่าว 5) กองทรัพยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าวตามขอ้ 1-4  

บริษทัจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการส่ังซ้ือ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วย

ลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มสาํหรับผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้  

(9)  บริษทัจดัการอาจเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน เพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษทัจัดการจะแจ้งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติด

ประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้า 15 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ท่ีท่ี

ทาํการของบริษทัจดัการและ/หรือสถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

หรือในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ  

(10)  บริษทัจดัการอาจเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการซ้ือหน่วยลงทุน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและ

เป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้ 15 

วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ท่ีท่ีทาํการของบริษทัจดัการและ/หรือสถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนุนการขาย

หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือในเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการ เช่น การเพ่ิมเติมวิธีการซ้ือหน่วยลงทุน 

ดงัต่อไปน้ี  

(10.1)  การซ้ือหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Manulife Savings Plan) เพ่ือให้ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถ

ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไดส้มํ่าเสมอแบบรายเดือน  
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(10.2)  การซ้ือหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบริการธุรกรรมท่ี

ใชวิ้ธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น บตัรเครดิต หรือส่ืออ่ืนใดท่ีมีลกัษณะ

เดียวกนั หรือท่ีบริษทัจดัการอาจเพ่ิมเติมในอนาคต โดยการให้บริการดงักล่าวจะเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

(10.3)  การซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการอ่ืน ๆ ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาํได ้

7.  การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

7.1 ช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

 บริษทัจดัการ  ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 อินเตอร์เน็ต (Internet)  ไปรษณีย ์

 หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการประกาศกาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิม่เติม : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับ“คาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน” ไดท่ี้ท่ีทาํการของบริษทัจดัการ และ ณ สถานท่ีติดต่อ

ทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในวนัและเวลาทาํการตามรายละเอียดในหนงัสือช้ีชวน

ส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั และสามารถทาํการขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ามวิธีการต่อไปน้ี  

7.3 วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

 แบบดุลยพินิจของผูล้งทุน 

7.4    รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิม่เติม : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถทาํการขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ามวิธีการต่อไปน้ี  

7.4.1 วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1)  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งส่ังขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจาํนวนเงินหรือจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

ตอ้งการไดรั้บจากการขายคืนหน่วยลงทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึง แต่ละคร้ังไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นตํ่าในการ

ส่ังขายคืนหน่วยลงทุน โดยตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถว้น

ถูกต้องและชัดเจน และสามารถส่งคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยงับริษัทจัดการหรือ

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดว้ยตนเอง หรือโดยทางโทรสารหรือโดยวิธีการอ่ืนใด

ตามท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกาํหนด  

(2)  กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีส่งคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไปยงับริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งแสดงเอกสารหลกัฐานให้กบับริษทัจดัการ หรือตอบ

คาํถามขอ้มูลส่วนบุคคลกรณีทาํรายการทางโทรศพัท ์หรือเอกสารหรือวิธีการอ่ืนใดเม่ือไดรั้บการร้อง

ขอจากบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการ

ยืนยนัตวัตนของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(3)  หลงัจากบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไดรั้บคาํส่ังขายคืนหน่วย

ลงทุนแลว้ บริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสําเนาคาํส่ัง

ขายคืนหน่วยลงทุนให้ผูถื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนส่งคาํส่ัง

ขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร  
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(4)  บริษทัจดัการจะดาํเนินการรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีส่งคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ท่ี

บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ภายในวนัและเวลาทาํการท่ีบริษทั

จดัการประกาศกาํหนดให้เป็นวนัรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็น

อยา่งอ่ืน โดยใชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงจะ

ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณไดเ้ม่ือส้ินวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนวนันั้นเป็นเกณฑ์ในการ

คาํนวณ หักดว้ยค่าธรรมเนียมในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามอตัราท่ีกาํหนดไว ้(ถา้มี) และราคารับ

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะตอ้งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์  

7.4.2 วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์  

(1)  ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณียไ์ด ้โดยระบุเป็นจาํนวนเงินหรือจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีตอ้งการไดรั้บจากการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหน่ึง แต่ละคร้ังไม่น้อยกว่า

มูลค่าขั้นตํ่าในการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนและตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คาํส่ังขายคืนหน่วย

ลงทุน” ให้ครบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน  

(2)  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งส่งคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมายงับริษทัจดัการทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบ

รับ พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานตามท่ีบริษทัจดัการกาํหนดหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือ

ทดแทนตามท่ีเห็นสมควร เวน้แต่บริษทัจดัการยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีไป โดยผูถื้อหน่วยลงทุน

เก็บสําเนาคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนฉบับผูถื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอ

สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่มีรายละเอียดและเอกสารดังกล่าวครบถว้น 

ถูกตอ้งและชดัเจน  

(3)  บริษทัจดัการจะดาํเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีส่งคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน

ทางไปรษณีย ์ภายในวนัและเวลาทาํการท่ีบริษทัจดัการประกาศกาํหนดให้เป็นวนัรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นอย่างอ่ืน โดยใช้ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี

คาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณไดเ้ม่ือส้ินวนั

ทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนวนันั้นเป็นเกณฑ์ในการคาํนวณ หักดว้ยค่าธรรมเนียมในการรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนตามอตัราท่ีกาํหนดไว ้(ถา้มี) และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะตอ้งเป็นราคาท่ี

รับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์  

7.4.3 วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

(1) วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (Automatic Teller Machine)  

เม่ือบริษทัจดัการจะเปิดให้ใชบ้ริการดงักล่าว บริษทัจดัการจะจดัให้มีรายละเอียดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 

ขั้นตอนวิธีการใชบ้ริการและกาํหนดเวลาในการใชบ้ริการให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบและปฏิบติัตาม 

โดยบริษทัจดัการจะติดประกาศดงักล่าวท่ีสํานกังานของบริษทัจดัการและ/หรือผูส้นบัสนุนการขาย

หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษทัจัดการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเร่ิม

ให้บริการ  

โดยบริษทัจดัการจะเรียกเก็บค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ี

เกิดจากวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ถา้มี) จากผูถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีใชบ้ริการตามท่ีจ่ายจริง  

(2)  วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต (Internet)  

(2.1)  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านส่ือ

อินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษทัจดัการหรือนายทะเบียนกองทุนได ้ภายใต้รายละเอียด

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ขั้นตอนวิธีการใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผา่นส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีบริษทั

จดัการหรือนายทะเบียนกองทุนกาํหนด โดยบริษทัจดัการหรือนายทะเบียนกองทุนจะจดัส่ง
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รหสัประจาํตวัผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือใชท้าํรายการผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต (Internet) ต่อไป ทั้งน้ี ผู ้

ถือรหัสประจาํตวัจะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั โดยบริษทัจดัการจะไม่รับผิดชอบใดๆ 

ทั้งส้ิน ในกรณีท่ีบุคคลท่ีมิใช่เจา้ของรหัสประจาํตวัของผูถื้อหน่วยลงทุนทาํรายการผ่านส่ือ

อินเตอร์เน็ตดงักล่าว  

(2.2)  ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทํารายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด รวมถึงเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีอาจ

เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมในอนาคต ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนยอมรับและ

ผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกาํหนดไวด้งักล่าว  

(2.3)  ผูส่ั้งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถทาํรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเตอร์เน็ตไดทุ้ก

วนัทาํการ ถึง 13.00 น. โดยถือว่าเป็นรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการนั้น ในราคา

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ ส้ินวันทําการ ซ่ึงเป็นราคาท่ี รับรองโดยผู ้ดูแล

ผลประโยชน์แลว้  

(2.4)  ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนภายหลงัเวลา 13.00 น. หรือนอกเหนือ จาก

ช่วงเวลาท่ีบริษทัจดัการกาํหนด หรือมีการทาํรายการในวนัหยุดทาํการ ให้ถือเป็นรายการส่ัง

ขายคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการถดัไป ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนั

ทาํการถดัไปนั้น ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจขยายหรือเปล่ียนแปลงเวลาการรับคาํส่ังขายคืนหน่วย

ลงทุนผา่นช่องทางดงักล่าว โดยจะประกาศให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบ  

(2.5)  บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ

ภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรม

ทางอินเตอร์เน็ต (ถา้มี) จากผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใชบ้ริการตามท่ีจ่ายจริง  

(3)  วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทางโทรศพัท ์ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์ได ้ภายใตร้ายละเอียดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์ท่ีบริษทัจดัการจะกาํหนดขึ้น โดยไดรั้บ

ความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ทั้งน้ี เม่ือบริษทัจดัการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษทัจัดการจะแจง้สํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และประกาศให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่นอ้ยกว่า 15 วนัโดยจะติดประกาศดงักล่าว

ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือใน

เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ  

โดยบริษทัจดัการจะเรียกเก็บค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ี

เกิดจากวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ถา้มี) จากผูถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีใชบ้ริการตามท่ีจ่ายจริง  

7.4.4  เง่ือนไขอ่ืน ๆ ในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1)  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งส่งคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนภายในวนัและเวลาท่ีบริษทัจดัการกาํหนด ทั้งน้ี 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการ

ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดรั้บ ภายหลงัระยะเวลาการรับคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน  

(2)  ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุนหรือจาํนวนเงินท่ีตอ้งการไดรั้บจากการขายคืนใน 

“คาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน” มากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนหรือมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน หักด้วย

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ท่ีปรากฏในบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีบนัทึก

โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน

ทั้งหมดเท่าท่ีปรากฏในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น  
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(3)  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้รับคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน และบริษทัจัดการยงัไม่

สามารถชาํระเงินค่าขายคืนของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้โดยอยู่ในระหว่างการดาํเนินการของบริษทัจดัการ

ตามขอ้ “การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ ผูถื้อหน่วยลงทุน” ผูถื้อหน่วยลงทุน

อาจขอยกเลิกคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขาย

หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดย่ื้น “คาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน” ไว ้ทางโทรศพัท์หรือ

สามารถติดต่อท่ีบริษทัจดัการโดยตรงตามท่ีอยู่ท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งน้ี การ

ยกเลิกคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือไดรั้บการอนุมติัจากบริษทัจดัการก่อน  

(4)  บริษทัจดัการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจาํนวนทั้งหมดตามท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดมี้คาํส่ังขายคืนไว ้โดย 

บริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะทาํการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนเป็นเงินบาทให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเท่านั้น โดยส่ังจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะผูถื้อหน่วย

ลงทุนหรือโดยนาํเงินค่าขายคืนดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีผูถื้อหน่วย

ลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้หรือโดยให้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นผูม้อบ

ให้ หรือดาํเนินการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุน ใน

กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคท่ี์จะนาํเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนน้ีไปซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมอ่ืนภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ ภายใน 5 วนัทาํการ นบัแต่วนัถดัจากวนัทาํการรับ

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(ก)  บริษทัจดัการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามหัวขอ้ “การเล่ือนกาํหนดการ

ชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน”  

(ข)  บริษทัจดัการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามหัวขอ้ “การไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืนหรือไม่

รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํส่ัง”  

(5)  การลดจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน จะทาํในวนัทาํการถดัจากวนัทาํ

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจาํนวนนั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วย

ลงทุน พร้อมใบยืนยนั/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษี (ถา้มี) ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์

หรือวิธีอ่ืนใดท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดให้ดาํเนินการได ้ภายใน 5 วนัทาํการนบัตั้งแต่

วนัถดัจากวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น  

(6)  กรณีผูข้ายคืนหน่วยลงทุนส่งคาํส่ังขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่ครบถว้น ไม่

สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษทัจดัการไม่สามารถให้ผูถื้อหน่วยลงทุนแกไ้ขหรือยืนยนัขอ้มูล

ไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดาํเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว  

(7)  ในกรณีท่ีคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมีผลให้จาํนวนหน่วยลงทุน ท่ีปรากฏในบัญชีกองทุนของผูถื้อ

หน่วยลงทุนเหลือน้อยกว่า 100 หน่วย หรือในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุนหรือ

จาํนวนเงินท่ีตอ้งการไดรั้บจากการขายคืนในคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุน

หรือมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค ํานวณเม่ือส้ินวันทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หักด้วย

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ท่ีปรากฏในบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีบนัทึก

โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน

ทั้งหมดเท่าท่ีปรากฏในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น  

(8)  บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ือความ

เหมาะสม หรือเพ่ือประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษทัจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการ

ให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ท่ีท่ีทาํการของบริษทัจดัการและ/หรือ สถานท่ี

ติดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือในเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการ พร้อมทั้ง

แจง้ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป  
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(9)  บริษทัจดัการอาจเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ือเพ่ิมความสะดวก

และประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้า 15 วนั ก่อนวนั

เปล่ียนแปลง ท่ีท่ีทาํการของบริษทัจดัการและ/หรือสถานท่ีติดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนหรือในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ  

7.5 ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :   ทุกวนัทาํการ  

7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวันทําการ ตั้งแต่เวลาเร่ิมทําการถึงเวลา 13.00 น. โดยบริษทั

จดัการ และ/หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะเปิดรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขาย

คร้ังแรกในช่วงเวลาไม่เกิน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

7.7 การขายคืนหน่วยลงทุน :    ผูถื้อหน่วยลงทนุ ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้  

7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่เติม : ไม่มี 

7.9 รายละเอียดเพิม่เติม : ไม่มี 

8. การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

8.1    ช่องทางการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

 บริษทัจดัการ  ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

 อินเตอร์เน็ต (Internet)  หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการประกาศกาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

8.2    รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่เติม : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบริษทัจดัการ 

สามารถขอรับหนังสือช้ีชวน คู่มือผูล้งทุน คาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการ

กาํหนด (ถา้มี) ไดท่ี้ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ในวนั

และเวลาทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษทัจดัการอาจแจง้เพ่ิมเติมในอนาคต  

8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

และ/หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี บริษทัจดัการกาํหนด พร้อมเอกสารประกอบการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษทั

จดัการกาํหนด (ถา้มี) สาํหรับทุกกองทุนท่ีเปิดบริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยนาํส่งเอกสารดงักล่าวไดท่ี้

บริษทัจดัการหรือสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และสามารถ

ดาํเนินการไดต้ามวิธีการต่อไปน้ี 

(1)  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี โดยนาํเงินบางส่วนหรือทั้งหมดท่ีไดจ้าก

การขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เงินท่ีได้จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอ่ืน เพ่ือชาํระเป็นค่าซ้ือ

หน่วยลงทุนของกองทุนน้ีดว้ยวิธีหกักลบ สามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุนน้ีได ้ตามวิธีการในหัวขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก เวน้แต่

บริษทัจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน หากจาํนวนเงินท่ีสับเปล่ียนเข้ามาเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุนน้ีมีจาํนวนไม่เพียงพอท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน ตามข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 (แล้วแต่กรณี) บริษทั

จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2)  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนน้ีเพ่ือนาํเงินท่ีไดบ้างส่วนหรือทั้งหมดจาก

การขายคืนไปชาํระเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนดว้ยวิธีหักกลบ สามารถส่ังสับเปล่ียน

หน่วยลงทุนเพ่ือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี โดยระบุเป็นจาํนวนเงินหรือจาํนวนหน่วยท่ี
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ตอ้งการสับเปล่ียน อย่างใดอยา่งหน่ึง ไม่น้อยกว่าจาํนวนขั้นตํ่าในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทาง ไดต้ามวิธีการในหวัขอ้การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เวน้แต่บริษทัจดัการจะอนุญาตเป็นอยา่ง

อ่ืน โดยบริษทัจดัการจะนาํฝากเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากท่ีบริษทัจดัการเปิดไว้

เพ่ือรับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนให้ตามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หากจาํนวน

เงินดงักล่าวตํ่ากว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนด บริษทัจดัการจะไม่นาํเงินดงักล่าวไปซ้ือหน่วยลงทุน 

และขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3)  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะนําเงินท่ีได้จากการเลิกกองทุน ตามหัวข้อการเลิกโครงการจดัการ

กองทุนรวม หัวข้อการดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือเลิกโครงการ หรือหัวข้อการชําระบัญชี

กองทุนรวมและวิธีการเฉล่ียคืนเงินให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ ตามรายละเอียดท่ีระบุใน

รายละเอียดโครงการของกองทุนน้ีไปชาํระเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนดว้ยวิธีหกักลบ 

สามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจาํนวนเงินหรือจาํนวนหน่วยท่ีตอ้งการจะสับเปล่ียน 

อยา่งใดอย่างหน่ึง ไม่นอ้ยกว่าจาํนวนขั้นตํ่าในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี) โดยบริษทัจดัการจะ

นําฝากเงินท่ีได้ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากท่ีบริษัทจัดการเปิดไวเ้พ่ือรับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมอ่ืนให้ตามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หากจาํนวนเงินดงักล่าวตํ่ากว่าท่ีกองทุน

ปลายทางกาํหนด บริษทัจดัการจะไม่นําเงินดังกล่าวไปซ้ือหน่วยลงทุน แต่จะชาํระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นแบบคาํขอเปิดบญัชีกองทุนภายใน 5 วนั

ทาํการนบัแต่วนัทาํรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดส่ั้งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและขอคืนเงิน

ค่าซ้ือหน่วยลงทุนหรือเงินท่ีไดรั้บจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต

จากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ และ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุน ในกรณีท่ีคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถื้อ

หน่วยลงทุนโดยรวม และกรณีตามหัวขอ้การไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตาม

คาํส่ัง และ/หรือตามหวัขอ้การหยดุรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

หากบริษทัจดัการจะมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลง และหรือเพ่ิมเติมวนัเวลา วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน เป็นตน้ เพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเพ่ือประโยชน์ หรือลดความเส่ียงแก่กองทุนโดยรวม บริษทัจดัการจะ

ปิดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 15 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ท่ีทาํการของบริษทั

จดัการ และ ณ สถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชใ้นการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน โดย

ไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ 

8.2.2 ราคาขายและรับซ้ือคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีส่งคาํส่ังสับเปล่ียน โดยมี

หลกัเกณฑใ์นการคาํนวณดงัน้ี 

(1)  กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง บริษทัจดัการจะใชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณไดเ้ม่ือส้ิน

วนัทาํการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน เป็นตวัคาํนวณในการจดัสรรลดหน่วยลงทุนท่ีมีอยู ่

(2)  กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง บริษทัจดัการจะใชร้าคาขายหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณไดเ้ม่ือส้ินวนั

ทาํการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน เป็นตวัคาํนวณในการจดัสรรเพ่ิมหน่วยลงทุน 

โดยจาํนวนเงินท่ีไดจ้ากการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะโอนเขา้บญัชีกองทุนปลายทางภายใน 5 

วนัทาํการหลงัจากวนัทาํการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน อน่ึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้าํนวณราคาขายและรับซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป็นมูลค่าท่ีได้รับการรับรองโดยผูดู้แล

ผลประโยชน์แลว้ 
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9. การชําระค่ารับซ้ือคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษทัจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือ

ทรัพยสิ์นอ่ืนแทน บริษทัจดัการจะตอ้งไดรั้บมติพิเศษให้ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนแทน

เงินได ้

10. การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษทัจดัการอาจเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้คาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1)  บริษทัจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดรั้บความ

เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพยห์รือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล หรือ  

(ข)  มีเหตุท่ีทาํให้กองทุนรวมไม่ไดรั้บชาํระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึง

เหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัจดัการ  

(2)  มีคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการยงัไม่ไดช้าํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่

ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้

รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่

ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางคข์ึ้นไปและคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 

ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

(3)  มีคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็น

อตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษทัจดัการอาจเล่ือนไดไ้ม่

เกิน 10 วนัทาํการนบัตั้งแต่วนัทาํการถดัจากวนัท่ีมีคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1)  ประกาศการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการและสถานท่ี

ติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้คาํส่ังขายคืน

หน่วยลงทุนทราบโดยพลนั  

(2)  แจง้การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผล

และหลกัฐานการไดรั้บความเห็นชอบหรือการรับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการ

ชดเชยราคาจากผูดู้แลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจ

มอบหมายให้ผูดู้แลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนก็ได ้ 

(3)  ในระหว่างการเล่ือนกาํหนดการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนใน

ช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัจดัการจะตอ้งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยตอ้งชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัท่ีส่งคาํส่ังขายคืนก่อนหลงั 

18TT 



กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เกต็ 39 

11.  การไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําส่ัง :  

11.1  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังซ้ือ คาํส่ังขายคืนหรือคาํส่ัง

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ หรืออาจหยุดรับคาํส่ังซ้ือ คาํส่ังขายคืน หรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้

ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1)  ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ  

(2)  บริษทัจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปน้ี โดยไดรั้บความ

เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก)  มีเหตุจาํเป็นทาํให้ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล  

(ข)  ไม่สามารถคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค)  มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังซ้ือ คาํส่ังขายคืน หรือ

คาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีรับไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรับคาํส่ังซ้ือ คาํส่ังขายคืน หรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ไดไ้ม่เกินหน่ึงวนัทาํการ เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

(3)  กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซ่ึง

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนยัสาํคญั  

(ก)  ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะใน 

กรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิบ 

ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

(ข)  มีเหตุการณ์ท่ีทาํให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และทาํให้ไม่สามารถโอนเงิน

ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  

(ค)  มีเหตุท่ีทาํให้กองทุนรวมไม่ไดรั้บชาํระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลา

ปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู ้ดูแลผลประโยชน์

เห็นชอบดว้ยแลว้  

(ง)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุนรวม

ต่างประเทศนั้นหยุดรับคาํส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนหรือไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม

คาํส่ังซ้ือหรือคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท่ีรับไวแ้ลว้  

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทนุท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุรับคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุน

แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จริงดงัต่อไปน้ี  

(ก)  บริษทัจดัการมีเหตุควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนั้นๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปน้ี  

(1)  การกระทาํท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

(2)  การให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูก่้อการร้าย หรือ  

(3)  การกระทาํท่ีเป็นการปฏิบติัตามคาํส่ังเก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นโดยบุคคลผูมี้อาํนาจตาม

กฎหมาย  
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(ข)  บริษทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการรู้จกัลูกคา้ และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ไดใ้น

สาระสาํคญั  

(5)  อยูใ่นระหว่างดาํเนินการเปล่ียนให้บริษทัจดัการรายอ่ืนเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตน

อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษทัจัดการรายเดิมไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว่์าด้วยการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการ

จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพย์

และการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้

กระทาํไดไ้ม่เกิน 3 วนัทาํการ  

เม่ือปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 ขา้งตน้ และบริษทัจดัการประสงคจ์ะไม่ขาย หรือไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียน

หน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซ้ือ คาํส่ังขายคืน หรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติ

ดงัต่อไปน้ี 

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํส่ังซ้ือ หรือคาํส่ังขายคืน หรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถึงการไม่

ขาย หรือไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) หรือ 

(5) ขา้งตน้ บริษทัจดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคาํ

ส่ังซ้ือ หรือคาํส่ังขายคืน หรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนัดว้ย 

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือการหยดุรับคาํส่ังซ้ือหรือคาํส่ังขาย

คืน หรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนเปิดนั้น

ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ หรือหยดุ

รับคาํส่ังซ้ือ คาํส่ังขายคืน หรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) ขา้งตน้ เกิน 1 วนั

ทาํการ บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรับคาํส่ังซ้ือ คาํส่ังขายคืน หรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุน 

(ก)  รายงานการเปิดรับคาํส่ังซ้ือ คาํส่ังขายคืน หรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน

ของกองทุนเปิด ณ วนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั้นให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน

วนัทาํการก่อนวนัเปิดรับคาํส่ังซ้ือ คาํส่ังขายคืน หรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(ข)  แจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํส่ังซ้ือ คาํส่ังขายคืน หรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถึงการ

เปิดขาย หรือรับซ้ือคืน หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู ้

ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคาํส่ังซ้ือ คาํส่ังขายคืน หรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใดๆ 

โดยพลนั  

11.2  บริษทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุน หรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ี

ไดรั้บมาแลว้ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั

ไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่

ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางคข์ึ้นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของ

ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง โดยแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํส่ังซ้ือ หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ ให้ทราบ

ถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืน และผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุด

รับคาํส่ังซ้ือ หรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

11.3  ในกรณีท่ีวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกบัวนัท่ีสาํนกังานไดป้ระกาศกาํหนดให้เป็นวนัหยุด

ทาํการของบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษทัจดัการหยุดรับคาํส่ังซ้ือ คาํส่ังขายคืน และคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุนสาํหรับวนัดงักล่าว และตอ้งแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้เก่ียวกบัการหยดุรับคาํส่ังในกรณีดงักล่าว

ไม่น้อยกว่าห้าวนัทาํการก่อนถึงวนัหยุดทาํการกรณีพิเศษนั้น โดยการปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทาํการทุก
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แห่งของบริษทัจดัการ รวมทั้งจดัให้มีประกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับ

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังซ้ือ คาํส่ังขายคืนหรือคาํส่ัง

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือหยุดรับคาํส่ังซ้ือ คาํส่ังขายคืน หรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทั

จดัการอาจหยดุคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ก็ได ้

12.  การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน

ของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษทัจดัการสามารถหยุดรับคาํส่ังซ้ือ คาํส่ังขายคืนหรือ

คาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีสาํนกังานประกาศ ซ่ึงไม่เกิน 20 วนัทาํการ

ติดต่อกนั เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาํส่ังซ้ือ คาํส่ังขายคืน หรือ

คาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได ้ 

13. เง่ือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม

สาํหรับผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

(1)  พลเมืองหรือผูมี้สัญชาติอเมริกนัหรือ ผูมี้ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู ้ท่ี มีหนังสือเดินทางของประเทศ

สหรัฐอเมริกาหรือผูถื้อ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

(2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษทัหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซ่ึงจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว  

(3)    หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  

(4)  ผูล้งทุนซ่ึงติดต่อหรือรับขอ้มูลหรือส่งคาํส่ังเก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการ หรือชาํระ/รับชาํระเงิน

เก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูล้งทุนท่ีใช้ตัวแทนหรือผูจ้ ัดการ ผูดู้แล

ผลประโยชน์หรือทรัพยสิ์นของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีตั้งอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาํเนินการดงักล่าว  

(5) กองทรัพยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าวตามขอ้ (1) - (4) ขา้งตน้น้ี 

14.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล :    

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

15.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1    ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : ตามรายละเอียดด้านล่าง 

รายละเอียด/จาํนวน/อัตรา : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีประมาณการได ้รวมกนัแลว้ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ

กองทุน (อตัราดงักล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้)  

15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
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รายละเอียด/จาํนวน/อัตรา : 

ไม่เกินร้อยละ 0.7490 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดหักดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียม

การจดัการ, ผูดู้แลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีคาํนวณ ในช่วงแรก บริษทัจดัการ

จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราร้อยละ 0.4280 ต่อปี  

หากบริษทัจดัการมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะกระทาํโดยไม่เกินอตัราท่ีไดก้าํหนดไว ้และ

จะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการก่อนวนัท่ีมีผลเร่ิมใชโ้ดยจะติดประกาศ 

ณ สํานักงานของบริษทัจดัการและสถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุก

แห่ง  

15.2.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จาํนวน/อัตรา : 

ไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดหักดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียม

การจดัการ, ผูดู้แลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีคาํนวณ  

15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอียด/จาํนวน/อัตรา : 

ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดหักดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียม

การจดัการ, ผูดู้แลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีคาํนวณ  

15.2.4 ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน :  

รายละเอียด/จาํนวน/อัตรา : 

-ไม่มี-  

15.2.5 ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย :  

รายละเอียด/จาํนวน/อัตรา : 

-ไม่มี-  

15.2.6 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

รายละเอียด/จาํนวน/อัตรา : 

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทุน จะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง มีดงัต่อไปน้ี  

(1)  ค่าใชจ้่ายเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ซ่ึงบริษทัจดัการจะดาํเนินการเรียก

เก็บค่าใชจ้่ายดงักล่าวตามท่ีจ่ายจริงจากกองทุน โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน

เฉล่ียเท่ากนัเป็นรายวนัตามระยะเวลาท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนั้น คือ 

(1.1)  ค่าใช้จ่ายในการจดัทาํโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การจดัอบรม

เผยแพร่ความรู้ ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่างๆ ท่ีจดัขึ้น ตลอดจนการ

จัดสัมมนาแนะนํากองทุน ทั้ งน้ี ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของ

จาํนวนเงินกองทุนท่ีจดัตั้งได ้แต่ไม่เกิน 1,000,000.- บาท 

(1.2)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน รวมถึง

ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่าย

ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(2)  ค่าใชจ้่ายเพ่ือการดาํเนินงานของกองทนุซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุน เม่ือมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้นตามจ่ายจริง 

โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัเป็นรายวนัตามระยะเวลาท่ีจะไดรั้บ

ประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนั้น หรือในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดค่าใชจ้่ายดงักล่าว ไดแ้ก่ 

(2.1)  ค่าใช้จ่ายในการจดัทาํโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การจดัอบรม

เผยแพร่ความรู้ ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ท่ีจดัขึ้น ตลอดจนการ

จดัสัมมนาแนะนาํกองทุน ทั้งน้ี ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนัจะไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(2.2)  ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอน

หลกัทรัพยร์วมทั้งการจดัทาํหนงัสือหรือเอกสารการเป็นเจา้ของหลกัทรัพย ์เช่น ค่าใชจ้่ายใน

การเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนาย

ทะเบียน เป็นตน้ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือตราสารต่าง ๆ  

(2.3)  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการใชบ้ริการของสถาบนัการเงินในการจดัการเงินของ

กองทุน เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการใน

การนาํเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากบญัชีซ้ือหน่วยลงทุนเขา้ฝากในบญัชีกองทุน ค่าธรรมเนียม

การใช ้Telebanking เป็นตน้  

(2.4)  ค่าธรรมเนียมผูช้ ําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชี

กองทุน ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีเม่ือเลิกกองทุน ค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียหรือชาํระเงิน หรือ

ทรัพยสิ์นอ่ืนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือเลิกกองทุน ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุน

กบัสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในระหว่างการชาํระบญัชีและเลิก

กองทุน 

(2.5)  ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหน้ีใดๆ ของ

กองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดา้นกฎหมายต่างๆ ในการดาํเนินคดีทางศาลเพ่ือรักษา

สิทธิของกองทุน รวมถึง ค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนแทน

การชาํระหน้ีตามตราสารแห่งหน้ี และ ค่าธรรมเนียมผูป้ระเมินทรัพยสิ์นและค่าใชจ้่ายต่างๆ 

ท่ีเกิดขึ้นในการประเมินทรัพยสิ์นอ่ืน  

(2.6)  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น

หลกัทรัพยห์รือ ทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน  

(2.7)  ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ ค่าพิมพ ์และค่าแปลหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบคาํขอ

เปิดบัญชีกองทุน คาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุน คาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน คาํส่ังสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบยืนยนั/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกับภาษี (ถา้มี) 

รายงานการถือหน่วยลงทุน และเอกสารและแบบฟอร์มอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบักองทุน  

(2.8)  ค่าใช้จ่ายในการจดัทาํ ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซ่ึง

รวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนงัสือพิมพร์ายวนั รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผูถื้อหน่วย

ลงทุนและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบักองทุนท่ีบริษทัจัดการจัดทาํขึ้นหรือมีหน้าท่ีจดัทาํขึ้น

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

กฎหมายกาํหนด  

(2.9)  ค่าใชจ้่ายในการจดัตั้งและ/หรือการให้บริการและ/หรือเก็บรักษาฐานขอ้มูลและสถิติขอ้มูล

ของผูถื้อหน่วยลงทุน  
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(2.10)  ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ ท่ีฟ้องร้องให้บริษทัจดัการปฏิบติัหน้าท่ี

หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทัจดัการเพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ลงทุนโดยส่วนรวม หรือเม่ือไดรั้บคาํส่ังจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถา้มี)  

(2.11)  ค่าใชจ้่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และรวมถึงการนาํเงินค่า

ขายคืนหน่วยลงทุนเขา้ฝากในบญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทุน 

(2.12)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในการจดัการกองทุน เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพ่ือรักษาสิทธิของกองทุน 

ค่าใช้จ่ายในการติดตามหน้ีของกองทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบติัตามคาํส่ัง 

หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประสานงาน เช่น ค่า

โทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง เป็นตน้ 

(2.13)  ค่าใชจ้่ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแกไ้ขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือ

โตต้อบกบัผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ฯลฯ  

(3) ค่าใชจ้่ายตามหัวขอ้  15.2  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัการกองทุน ซ่ึงมิไดร้ะบุไว ้(ถา้มี) บริษทัจดัการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจาํนวนเงินและเวลาท่ี

เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ทั้งน้ี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0107 ต่อปีของมูลค่า

ทรัพยสิ์นของกองทุน 

หมายเหตุ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ขา้งตน้เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดแลว้  

15.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.3.1  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :  

รายละเอียด/จาํนวน/อัตรา : 

- ไม่มี - 

15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  

รายละเอียด/จาํนวน/อัตรา : 

-ไม่มี- 

15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

รายละเอียด/จาํนวน/อัตรา : 

-ไม่มี- 

15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :  

รายละเอียด/จาํนวน/อัตรา : 

ในอตัราไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ หรือตามอตัราท่ีบริษทัจัดการและ/หรือนายทะเบียนกาํหนด โดย

บริษทัจดัการและ/หรือนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูโ้อนหน่วยลงทุนในวนัท่ีย่ืนคาํขอโอน

หน่วยลงทุน 

  

15.3.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

รายละเอียด/จาํนวน/อัตรา : 
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ในอตัราไม่เกิน 50 บาทต่อรายการ หรือตามอตัราท่ีบริษทัจดัการและ/หรือนายทะเบียนกาํหนด 

15.3.6   ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกาํหนดในโครงการ (Exit Fee) :  

รายละเอียด/จาํนวน/อัตรา : 

-ไม่มี-  

15.3.7 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

รายละเอียด/จาํนวน/อัตรา : 

(1)  ค่าธรรมเนียมการหกัเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากบญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการ

โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทุน ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์

กาํหนดเป็นการทัว่ไป 

(2)  ค่าธรรมเนียมการท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทะเบียนกองทุน อาทิ ขอเปล่ียนช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ การออกเช็คค่า

ขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนแจง้ขอ้มูลบญัชีเงินฝากไม่

ครบถว้นถูกต้อง ทาํให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทุนตาม

ความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทุนได ้การออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือรายงานการ

ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงซ่ึงพิสูจน์ไดว่้าเป็น

ความประสงค์เฉพาะตวัของผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพ่ือนาํไปใช้

เป็นหลกัประกนัในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงินหรือกรณีพิเศษอ่ืนๆ โดยบริษทัจดัการหรือ

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามอตัราท่ีบริษทัจดัการหรือนาย

ทะเบียนหน่วยลงทนุกาํหนดเป็นการทัว่ไปในการให้บริการลกัษณะดงักล่าว  

หมายเหตุ 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส่ั้งซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนขา้งตน้ เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

หรือภาษีอ่ืนใดแลว้ 

15.4 วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

การคาํนวณค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ 15.2.1 ขอ้ 15.2.2 ขอ้ 15.2.3 และขอ้ 15.2.4 จะคาํนวณเป็นรายวนั 

และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 15 วนัทาํการถดัไปจากวนัส้ินเดือน  

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานท่ีเรียกเก็บตามข้อ 15.2.6 (1) และ (2)  จะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง ในทางบญัชีบริษทั

จดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทั้งจาํนวนหรือทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาท่ี

จะไดรั้บประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนั้น ทั้งน้ี การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดย

สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  

15.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  

บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามขอ้ 15.2 และ 15.3 โดยบริษทัจดัการจะ

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย 

(1.1)  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงการและได้

ดาํเนินการดงักล่าวแลว้ บริษทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบอยา่งทัว่ถึงภายใน 3 วนัทาํ

การนับแต่วนัท่ีมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งน้ี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทาํโดย

วิธีการท่ีเหมาะสมอนัทาํให้มั่นใจได้ว่าผูล้งทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไวบ้น

เว็บไซต์ของบริษทัจดัการ หรือ ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทัจัดการและ

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นตน้ 
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(1.2)  การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้

ความเห็นชอบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการในเร่ืองดงักล่าวเม่ือบริษทัจดัการไดด้าํเนินการตามขอ้ (1.1) แลว้ 

(2) กรณีเพ่ิมค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการจะดาํเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

บริษทัจดัการจะคาํนึงถึงความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั และ

ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าอยา่งทัว่ถึงดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้น

เวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการและ ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุน

การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(2.1)  ในกรณีท่ีกองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึ้นไม่เกินกว่าอตัราขั้นสูงของค่าธรรมเนียม

หรือค่าใชจ้่ายเดิมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษทัจดัการจะเปิดเผยเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบ

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัทาํการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึ้น 

(2.2)  ในกรณีท่ีกองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเกินกว่าอตัราขั้นสูงของค่าธรรมเนียม

หรือค่าใชจ้่ายเดิมตามท่ีระบุไวช้ดัเจนในโครงการว่าสามารถกระทาํได ้ทั้งน้ี ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 

ปีนับแต่วนัท่ีบริษทัประสงคจ์ะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว บริษทัจดัการจะดาํเนินการตาม

หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

(ก) ในกรณีท่ีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของอตัราขั้นสูง บริษทั

จัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึ้นดงักล่าว 

(ข) ในกรณีท่ีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของอตัราขั้นสูงดังกล่าว 

บริษทัจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึ้นไดต้อ้งไดรั้บมติพิเศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มูลตาม (2) วรรคหน่ึง มิใหน้าํมาใชก้บักรณีท่ีบริษทัจดัการไดรั้บมติพิเศษ 

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) (1.2) หรือข้อ (2) (2.2) ข้างต้น บริษัทจดัการ

จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

15.6 หมายเหตุ :  

-ไม่มี – 

16.  วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

16.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย

ลงทุน :  ในประเทศ 

16.2  เง่ือนไขพเิศษ :  

(1)  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(2)  บริษทัจดัการจะคาํนวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(2.1)  คาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัทาํการ  
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(2.2)  คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทั้งน้ี 

ในการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้บริษทัจดักองทุนรวมใชมู้ลค่า

หน่วยลงทุนของส้ินวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน

และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(2.3)  ประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปน้ี  

(ก)  วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวนัทาํการ

ถดัไป 

(ข)  วนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวนัทาํการถดัไป ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็น

กองทุนรวมท่ีไม่เปิดให้ซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกวนัทาํการ จะประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและ

มูลค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัน้ีเพ่ิมเติมดว้ย 

1.  วนัทาํการก่อนวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยจะประกาศภายในวนัทาํการซ้ือขายหน่วย

ลงทุน 

2.  วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวนัทาํการถดัไป ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ี

กองทุนรวมกาํหนดวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนแต่ละคร้ังห่างกนัเกินกว่า 1 เดือน 

3.  วนัท่ีปรากฏเหตุการณ์ท่ีน่าเช่ือไดว่้าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิหรือมูลค่าหน่วย

ลงทุนอยา่งมีนยัสาํคญั โดยจะประกาศภายในวนัทาํการถดัไป 

(2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด 

โดยให้ประกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเม่ือส้ิน

วนัทาํการท่ีคาํนวณนั้น  

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ท่ีประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์  

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการได้ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจัดขึ้นโดยสมาคม (NAV 

Center) หรือช่องทางอ่ืนท่ีสํานักงานยอมรับ บริษทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วย

ลงทุนภายใน 2 วนัทาํการถดัไปอีกก็ได ้ 

การประกาศขา้งตน้ บริษทัจดัการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทัหรือประกาศทางหนงัสือพิมพห์รืออาจ

พิจารณาประกาศทางช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม และจะจดัให้มีขอ้มูลดงักล่าวไว ้ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทั

จดัการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใช้ซ้ือขายหน่วยลงทุน  

(ถา้มี) เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนประเภทสถาบนั บริษทัจดัการจะจดัให้มีขอ้มูลดงักล่าวดว้ย

หรือไม่ก็ได ้ 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงช่องทางการประกาศอ่ืนใดท่ีเหมาะสมโดยถือว่าไดรั้บความ

เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และบริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  

30 วนั  

ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จาํนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษทัจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

บริษทัจดัการอาจไม่คาํนวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เม่ือมีเหตุการณ์ดงัตอ่ไปน้ี หรือเหตุอ่ืนใดท่ีไดรั้บการผอ่นผนั

จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(1)  เม่ือบริษทัจดัการไม่ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาํส่ังซ้ือหรือคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

โดยให้ไดรั้บยกเวน้เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

(2)  เม่ือมีเหตุท่ีบริษทัจดัการตอ้งเลิกกองทุนรวม โดยให้ไดรั้บยกเวน้ตั้งแต่วนัท่ีปรากฎเหตุดงักล่าว  

(3)  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

หรือจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(3.1)  คาํนวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยใชวิ้ธีการปัดเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2)  คาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชวิ้ธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั

สากล สาํหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตาํแหน่ง

ท่ี 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใชใ้นการคาํนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตาํแหน่ง

ท่ี 5 ทิ้ง  

(3.3)  ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามท่ีคาํนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาํแหน่งโดยตัด

ทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีคาํนวณได้ใน 

(3.2)  

(3.4)  คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชวิ้ธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั

สากล แต่จะใชผ้ลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ทิ้ง  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคาํนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทัจดัการจะนาํผลประโยชน์นั้นรวมเขา้

เป็นทรัพยสิ์นของกองทุนเปิด  

(4)  ในการคาํนวณอตัราแลกเปล่ียนเงินดอลล่าร์สหรัฐ บริษทัจดัการจะใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียเงินดอลล่าร์ 

(สหรัฐต่อบาท) ระหว่างธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย

ของธนาคารพาณิชย ์ณ วนัทาํการก่อนหนา้วนัทาํการท่ีคาํนวณ  

และในกรณีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ไดป้ระกาศอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวหรือกรณีท่ีบริษทัจดัการโดย

ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่าอตัราแลกเปล่ียนนั้นไม่มีความเหมาะสม บริษทัจดัการอาจ

พิจารณาใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีประกาศโดยธนาคารพาณิชยห์รือหน่วยงานอ่ืนใดแทนได ้โดยไม่ถือว่าปฏิบติั

ผิดไปจากท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ  

16.3  แหล่งข้อมลูการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษทัจดัการไดเ้ปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไวบ้นเวบ็ไซต์

ของบริษทัจดัการ และจดัให้มีขอ้มูลดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

และ/หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร 

16.4 หลักเกณฑ์และวิธกีารดําเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งน้อยกว่าหน่ึงสตางค ์หรือต่างจาก

ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแตห่น่ึงสตางคข์ึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง บริษทั

จดัการจะจดัทาํและส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ี

พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจดัให้มีสําเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ท่ีทาํการของบริษทัจดัการเพ่ือให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมีรายการอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง 

(2)  ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

(3)  สาเหตุท่ีทาํให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
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(4)  มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง

มีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดคร้ังสุดทา้ยของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง 

ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซ่ึงทาํให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึงมีผลต่อเน่ืองต่อการ

คาํนวณราคาหน่วยลงทุนคร้ังต่อไป เช่น การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียผิดพลาด เป็นตน้ บริษทัจดัการจะแกไ้ข

ราคาหน่วยลงทุนให้ถูกตอ้งนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย 

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางคข์ึ้นไป และคิดเป็น

อตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง บริษทัจดัการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันบั

แต่วนัท่ีพบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะ

วนัท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็น

อตัราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

(1)  จดัทาํรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จส้ินภายในวนัทาํการถดัจาก

วนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัทาํ

การถดัจากวนัท่ีคาํนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จส้ิน เพ่ือให้ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงาน

ดังกล่าวภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีบริษัทจัดการส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ทั้ งน้ี รายงาน

ดงักล่าวจะมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง 

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

(ค)  สาเหตุท่ีทาํให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(ง)  การดาํเนินการของบริษทัจดัการเม่ือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะจดัให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ท่ีทาํการของบริษทัจดัการ เพ่ือให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2)  แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถุกตอ้งภายในวนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์

รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ประกาศช่ือกองทุนรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) ใน

หนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูล

ในรายงานดงักล่าว 

(4)  ชดเชยราคาให้แลว้เสร็จและดาํเนินการโดยวิธีใดๆ เพ่ือให้ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนท่ี

ไดซ้ื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตาม 

(2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน

ดงักล่าว 

(5)  จดัทาํรายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พร้อมทั้ง

สําเนารายงานการแก้ไขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาท่ีจัดทําตาม (1) ให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการ

แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานั้น เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุ

มาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้บริษทัจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมไดแ้ทน 
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3.  ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บริษทัจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง (understate) บริษทัจดัการจะปฏิบติั

ดงัน้ี 

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็น

จาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง

หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งลด บริษทัจดัการจะจ่ายเงินของบริษทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วน

ต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษทัจดัการเอง

เป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่แลว้แต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เวน้แต่

การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา

หลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขาย

หลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงักล่าว 

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วย

ลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ี

ถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผูข้าย

คืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษทัจดัการจะ

จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคืนหน่วย

ลงทุน 

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง (overstate) บริษทัจดัการจะปฏิบติั

ดงัน้ี 

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็น

จาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผูซ้ื้อหน่วย

ลงทุน 

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วย

ลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ี

ถูกตอ้งหากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่

น้อยกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งลด บริษทัจดัการจะจ่ายเงินของบริษทัจดัการเองเป็นจาํนวน

เท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษทั

จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ 

กองทุนเปิด เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุม

ได ้เช่น ราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดคร้ังสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนย์

ซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงักล่าว 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทนุหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่า

ไม่ถึงหน่ึงร้อยบาท บริษทัจดัการอาจนาํเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผูถื้อหน่วย

ลงทุน แต่ถา้บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ บริษทัจดัการจะชดเชยราคาให้แลว้เสร็จ

ภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและ

รายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) 

หรือผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินของบริษทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดก็ได ้
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4.  บริษทัจดัการจะรับผิดชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนงัสือพิมพ ์ค่าออกเช็ค ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู ้

ซ้ือหน่วยลงทุนและผูข้ายคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจาก

ปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้

17.  ช่ือผู้เกี่ยวข้อง : 

17.1.  ช่ือบริษทัจดัการ : 

ช่ือ : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

17.2.  ช่ือผูดู้แลผลประโยชน ์: 

ช่ือ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

17.3.  ช่ือผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

ไม่มี 

17.4.  ช่ือของผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : 

ไม่มี 

17.5.  ท่ีปรึกษา : 

ไม่มี 

17.6.  ผูส้อบบญัชี : 

ช่ือ : นางสาวสมใจ คุณปสุต 

ช่ือ : นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง  

ช่ือ : นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ผูส้อบบญัชี) : 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษทัจดัการจะแจง้

ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7.  การแต่งตั้งคณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

-ไม่มี – 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม :  

18.1.  วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี วนัท่ี 31 เดือน มกราคม 

18.2.  วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีคร้ังแรกวนัท่ี 31 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2552 

18.3.  รายละเอียดเพ่ิมเติม :  ไม่มี 

19.  การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

เวน้แต่กฎหมายและ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกาํหนดเป็นอย่างอ่ืน การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ

จดัการกองทุนรวมหรือแกไ้ขวิธีการจดัการให้กระทาํโดยการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงจะดาํเนินการโดยการจัด

ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือการส่งหนงัสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนก็ได ้

 



กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เกต็ 52 

(1)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการหรือวิธีการจดัการซ่ึงกระทาํตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือภายใตก้รอบการ

พิจารณาของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทัจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการดงักล่าวให้สํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทั้งแจง้ไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย และเผยแพร่ในลกัษณะท่ีผูล้งทุนทั่วไป

สามารถเขา้ตรวจดูได ้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้หรือวนัท่ีมีมติให้แกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ แลว้แต่กรณี 

(2)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงขา้งมาก หรือมติพิเศษมี

จาํนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 บริษทัจดัการจะส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนับ

มติไปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินั้น 

(3)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการในเร่ือง

ดงักล่าว 

(3.1)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมซ่ึงมีผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงไดรั้บประโยชน์เพ่ิมขึ้นในกรณีดงัน้ี 

          (ก)   การลดมูลค่าขั้นตํ่าในการซ้ือหน่วยลงทุน 

          (ข)   การเพ่ิมช่องทางในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

          (ค)   การเพ่ิมจาํนวนผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

          (ง)   การเพ่ิมความถ่ีของการส่งคาํส่ังซ้ือขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงไม่กระทบต่อสถานะการลงทุน

ของกองทุนรวมอยา่งมีนยัสาํคญั 

(จ)   การลดเวลาส่งคาํส่ังซ้ือขายหน่วยลงทุนล่วงหนา้ก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(3.2)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํส่ังท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(3.3)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมช่ือและรายละเอียดอ่ืนของบุคคลให้ถูกตอ้ง 

(3.4)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมเพ่ือเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ เม่ือไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

(3.5)  การแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

(4)  ในการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการ บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดรั้บมติเสียงขา้งมาก เวน้แต่ในกรณี

ดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บมติพิเศษ 

(4.1)  การเปล่ียนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมท่ีทาํให้ผลตอบแทนและความเส่ียงของ

กองทุนรวมเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

(4.2)  การชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน   

(4.3)  การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดบัความเส่ียงของการ

ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั 

(4.4)  การรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน 

(4.5)  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม

ตามท่ีระบุไวล่้าสุดในโครงการ 

(4.6)  การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการประกนั ผูป้ระกนั สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผูป้ระกนั หรือการแกไ้ข

เพ่ิมเติมสัญญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 
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(5)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปน้ี บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจขอให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนก็ได ้ทั้งน้ี สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกาํหนดเง่ือนไขให้

บริษทัจดัการปฏิบติัเพ่ือประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได ้

(5.1)  การเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการขายและการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(5.2)  การเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนท่ีไม่ทาํให้สิทธิท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยูเ่ดิมดอ้ยลง  

(5.3)  การเปล่ียนแปลงประเภทของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนหรืออตัราส่วนการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย

การลงทุน  

(5.4)  การคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซ้ือคืน

หน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ซ่ึงไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและ

สมควร 

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

ทั้งน้ี การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการตามข้างต้นต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ทาํให้

ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคญั หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหน่วย

ลงทุนทั้งปวง 

(6)  ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะไม่นบั

คะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม เวน้แต่เป็น

กรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนบั

คะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจาํนวนท่ีถืออยู ่

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดใน

ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี การขอมติเพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการเป็นไปตามท่ี

กําหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

18T20.  ข้อกําหนดอ่ืน ๆ :  

20.1 หากผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุน

รวม บริษทัจดัการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่ง

ชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วย

ลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจาํนวนท่ีถืออยู ่

20.2 การควบรวมกองทุน  

20.2.1  การควบรวมกองทุนรวมตอ้งเป็นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมท่ีอยู่ภายใตก้ารจดัการของ

บริษทัจดัการกองทุนรวมเดียวกนั โดยบริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อผู ้

ถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม  

20.2.2  กองทุนรวมตั้งแต ่2 กองทุนรวมขึ้นไปจะดาํเนินการเพ่ือควบรวมกองทุนรวมไดต้่อเม่ือไดรั้บมติของผูถื้อ

หน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนั ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)   กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดบัความ

เส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกนั บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดรั้บมติเสียงขา้งมากของ

โครงการแต่ละกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 
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(2)  กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดบัความ

เส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั บริษทัจดัการกองทุนรวมต้องไดรั้บมติพิเศษของ

โครงการแต่ละกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 

การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมกาํหนดรายละเอียดของ

โครงการและขอ้ผูกพนัใหม่ หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการและขอ้ผูกพนัท่ีรับโอน (ถา้มี) พร้อมทั้งขอมติผู ้

ถือหน่วยลงทุนเพ่ือเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมท่ีโอนไปในคราวเดียวกนัดว้ย 

ในการรวมกองทุนรวมปิดกบักองทุนรวมปิด หรือกองทุนรวมปิดกบักองทุนรวมเปิด หากมีผลให้กองทุน

รวมท่ีรับโอนเป็นกองทุนรวมเปิด ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ี

รับโอนดงักล่าวเพ่ือเปล่ียนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิดดว้ย และหากไดรั้บ

มติของผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์นวรรคหน่ึง ให้ถือว่าไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทนุในการเปล่ียน

สภาพกองทนุรวมตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

20.2.3  การขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.2.2 ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมส่งหนังสือนัดประชุมหรือ

หนังสือขอมติตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และวิธีการในการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนและการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติม

รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศของ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีแกไ้ขหรือเพิ่มเติมดงักล่าว  

20.3 บริษทัจดัการและ/หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอขอ้มูล 

เอกสาร หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผูส้นใจส่ังซ้ือหน่วยลงทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัผูล้งทุนตามคาํจาํกดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอาํนาจกาํหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลงัการ

ลงทุนในกองทุนไปแลว้ ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย 

และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการส่ังการของหน่วยงาน ผู ้

มีอาํนาจ ทั้งน้ี บริษทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะดาํเนินการทาํความรู้จกัตวัตน

ของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกคา้ (Client Due Diligence: CDD)โดยผูส้นใจส่ังซ้ือ

หน่วยลงทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนมีหนา้ท่ีแจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกคา้ 

(KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกคา้ (CDD) ให้บริษทัจดัการและหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษทัจดัการและหรือผูส้นบัสนุน

การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะดาํเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบญัชีเพ่ือใชบ้ริการใหม่ การทาํ

ธุรกรรมของลูกคา้เดิม และการทบทวนขอ้มูลลูกคา้ให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทั้งการดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี

หน่วยงานผูมี้อาํนาจกาํหนดแนวทาง  

20.4 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการ เช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนใน

หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูล้งทนุสามารถขอดูขอ้มูลการลงทุนเพ่ือบริษทั

จดัการไดท่ี้บริษทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัจดัการ (ถา้มี) 

และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอขอ้มูลดงักล่าวไดท่ี้บริษทัจดัการ  

20.5 บริษัทจัดการไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือบริษัทและกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผูใ้ห้บริการอัน

เน่ืองมาจากการใช้บริการของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนเน่ืองจากเป็นขอ้ห้ามท่ีโดยกฎและวิชาชีพเป็น

เร่ืองไม่พึงกระทาํ เวน้แต่เป็นการรับประโยชน์ท่ีผูบ้ริการจดัให้แก่ลูกคา้เป็นปกติ และเป็นประโยชน์โดยตรงต่อ

การจดัการลงทุน หรือประโยชน์ท่ีจดัให้แก่บริษทัหรือพนักงานของบริษทัตามเทศกาล ท่ีเป็นประเพณีนิยมตาม

แนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัประกาศไวภ้ายในบริษทั ซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางน้ีไดท่ี้บริษทัจดัการ  
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20.6 การซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต หรือท่ีเรียกว่า กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบ

หน่วยลงทุนได ้โดยติดต่อกบับริษทัประกนัชีวิต หรือ ตวัแทนท่ีบริษทัประกนัชีวิตกาํหนด ทั้งน้ี การซ้ือขายหน่วย

ลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจมีขอ้กาํหนด และวิธีปฏิบติัท่ีแตกต่างไปจากการซ้ือขายกองทุนเพียงอยา่งเดียว 

ผูล้งทุนท่ีซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของ

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนก่อน  

อน่ึง บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตได ้โดยไม่ถือว่าเป็น

การแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 30 วนั โดยติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษทัจดัการและบริษทัประกนัชีวิต และแจง้ให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั  

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี ้ 

20.6.1 มูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ

ในบญัชีขั้นตํ่า และจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่า :  

มูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังแรก  :  ไม่กาํหนด  

มูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังถดัไป  :  ไม่กาํหนด  

มูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน  :  ไม่กาํหนด  

จาํนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน  :  ไม่กาํหนด  

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่า  :  ไม่กาํหนด  

จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่า  :  ไม่กาํหนด  

เน่ืองจากการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมีขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น การ

เวนคืนกรมธรรม ์สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดาํเนินการสับเปล่ียนกองทุน ตลอดจนการหัก

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรม์ เช่น ค่าการประกนัภยั เป็นตน้ ดงันั้น การส่ังซ้ือขายหน่วยลงทุนควบ

กรมธรรม์ประกนัชีวิตจึงมีขอ้กาํหนดในเร่ืองมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นตํ่าของการ

ส่ังขายคืน จาํนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่า และ

จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่า ซ่ึงอาจแตกต่างจากการซ้ือขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู ้

ลงทุนท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาขอ้กาํหนดดงักล่าวได ้ตามเง่ือนไขท่ีระบุ

ไวใ้นกรมธรรม ์ 

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต :  

ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนผา่นบริษทั

ประกนัชีวิต หรือตัวแทนท่ีบริษทัประกนัชีวิตกาํหนด โดยชาํระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็คหรือเช็คส่วน

บุคคลหรือดราฟต์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารท่ีบริษัทประกันชีวิต

กาํหนด คาํส่ังหกับญัชีธนาคารหรือหกับญัชีบตัรเครดิตหรือดว้ยวิธีอ่ืนใดตามท่ีบริษทัประกนัชีวิตกาํหนด 

ทั้งน้ี บริษทัประกนัชีวิตอาจกาํหนดมูลค่าขั้นตํ่าในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน วนัและเวลาทาํการในการส่ังซ้ือ

หน่วยลงทุน วิธีการในการส่ังซ้ือ วิธีการชาํระเงินเพ่ิมเติม ตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/

หรือเอกสารการขายท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากบริษทัประกนัชีวิต โดยระยะเวลาในการส่ังซ้ือจะตอ้งอยู่ภายใต้

กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ โดยคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนจะมีผลเม่ือ

บริษทัจดัการไดรั้บเอกสารและไดรั้บชาํระเงินครบถว้นจากบริษทัประกนัชีวิตแลว้  

บริษทัจดัการ หรือบริษทัประกนัชีวิตในกรณีของการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจ

ปฏิเสธคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผูล้งทุนท่ีซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคาํส่ังดงักล่าว
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อาจเขา้ข่ายลกัษณะการทาํธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเขา้ข่ายบุคคลท่ีบริษทัประกนัชีวิต

สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกนั  

20.6.3 การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

(1)  ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งน้ี บริษัท

ประกนัชีวิตอาจกาํหนดมูลค่าขั้นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เง่ือนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน 

วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนาํส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมตามท่ีระบุไว้

ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บจากบริษทั

ประกนัชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการและ

คาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเม่ือบริษทัประกนัชีวิตไดส่้งคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวมายงั

บริษทัจดัการแลว้ โดยบริษทัประกนัชีวิตอาจตอ้งการเอกสารหลกัฐานจากผูถื้อกรมธรรม์ประกนั

ชีวิตควบหน่วยลงทุนจนครบถว้นก่อนส่งคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมายงับริษทัจดัการ  

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใชแ้บบฟอร์ม

ของบริษทัประกนัชีวิต ตามจาํนวนขั้นตํ่าและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นแบบฟอร์มหรือกรมธรรม ์ 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะดาํเนินการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ตวัแทนของผูถื้อกรมธรรม์

ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน (หมายถึง บริษทัประกนัชีวิตท่ีออกกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วย

ลงทุน) ภายใน 5 วนัทาํการนบัถดัจากวนัท่ีบริษทัจดัการไดรั้บคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษทั

ประกนัชีวิต ซ่ึงเป็นวนัท่ีคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมีผล โดยบริษทัประกนัชีวิตมีหนา้ท่ีตอ้งชาํระเงิน

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อกรมธรรม์ภายใน 5 วนัทาํการนับถดัจากวนัท่ีคาํส่ังขายคืนหน่วย

ลงทุนมีผล ซ่ึงวิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธีท่ีบริษทัประกันชีวิตกาํหนดไวใ้น

กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ทั้ งน้ี  เพ่ือให้ เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

(2)  การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั  

บริษทัประกนัชีวิตจะส่งคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นประจาํทุกเดือนเพ่ือนาํค่าขายคืน

หน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ค่าธรรมเนียมการบริหาร

กรมธรรม์หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด ตามอตัราและวิธีการท่ีกาํหนดในกรมธรรม์ ซ่ึงมูลค่าในการขาย

คืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั้นตํ่าท่ีกาํหนดในโครงการ โดยบริษทัประกนัชีวิตจะสรุปค่าใชจ้่ายดงักล่าวและ

จดัส่งให้ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็นรายปี  

ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใชจ้่ายล่าสุด

ไดท้างโทรศพัทห์รือช่องทางอ่ืนท่ีบริษทัประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพ่ิมเติมในเอกสารประกอบการขายท่ีผู ้

ถือหน่วยลงทุนไดรั้บจากบริษทัประกนัชีวิต  

20.6.4  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

บริษทัประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อกใบยืนยนัการส่ังซ้ือหน่วยลงทนุตามขอ้ 20.6.2 และการขายคืนหน่วยลงทุน

แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 20.6.3 ภายใตก้รมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วนัทาํการ

นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกใบ

หน่วยลงทุนให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุนในกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน  

20.6.5 การสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของ

กองทุนผ่านบริษทัประกันชีวิต ตามจาํนวนขั้นตํ่า จาํนวนเงินคงเหลือขั้นตํ่า และเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น

กรมธรรม ์โดยส่งคาํส่ังตามแบบฟอร์มท่ีบริษทัประกนัชีวิตกาํหนด  
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ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ภายใต้

กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตตามท่ีบริษทั

ประกนัชีวิตกาํหนดไวเ้ท่านั้นโดยตอ้งเป็นการทาํรายการผา่นบริษทัประกนัชีวิต  

การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การท่ีบริษทัประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดหน่ึง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึง (กองทุนเปิด

ปลายทาง) ให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตและเอกสารประกอบการ

ขายกรมธรรม์ โดยบริษทัประกนัชีวิตจะเป็นผูด้าํเนินการนาํเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง 

ซ่ึงไดห้ักค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เพ่ือนาํไปชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด

ปลายทาง หรือดาํเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เกิดรายการดงักล่าวให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุน  

ทั้งน้ี การดาํเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม ์มี 3 รูปแบบสรุปไดด้งัน้ี  

(1)  การสับเปล่ียนกองทุน คือ การสับเปล่ียนจากกองทุนเปิดตน้ทางกองหน่ึงไปกองทุนเปิดปลายทาง

กองหน่ึงหรือหลายกองทุนตามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นคร้ังคราว 

(2)  การสับเปล่ียนกองทุนอตัโนมติั คือ การสับเปล่ียนกองทุนเป็นประจาํตามคาํส่ังท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน

ระบุให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทางกองหน่ึงเพ่ือไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีก

กองหน่ึง หรือหลายกองทุนตามเง่ือนไขท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนแสดงความประสงค ์ 

(3)  การปรับสัดส่วนกองทุนอตัโนมติั คอื การสับเปล่ียนจากกองทุนเปิดตน้ทางกองหน่ึงหรือหลายกอง

ไปกองทุนเปิดปลายทางกองหน่ึงหรือหลายกองทุนโดยอตัโนมติัทุกรอบสามเดือนของกรมธรรมใ์ห้

มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค ์ 

ทั้งน้ี รูปแบบ และเง่ือนไขในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนขา้งตน้ อาจเปล่ียนแปลงขึ้นอยูก่บับริษทัประกนั

ชีวิต ซ่ึงจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

บริษทัประกนัชีวิตอาจระงบัการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว และ/หรือถาวรในกรณีท่ี

บริษทัประกนัชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ี

ยกเลิกตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นกรมธรรม ์ 

ราคาขายและราคารับซ้ือคืนในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทัประกนัชีวิตจะใชร้าคาดงัต่อไปน้ีเป็นหลกัเกณฑใ์นการคาํนวณ  

(1)  กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง การกาํหนดราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนเม่ือส้ิน

วนัทาํการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนหกัดว้ยค่าธรรมเนียม (ถา้มี)  

(2)  กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนเม่ือส้ินวนั

ทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีส่งคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง และบริษทั

ประกนัชีวิตไดช้าํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง บวกดว้ยค่าธรรมเนียม (ถา้มี) 

ทั้งน้ี มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ในการคาํนวณราคาขายและราคารับซ้ือคืนในการสับเปล่ียนการถือ

หน่วยลงทุนขา้งตน้จะตอ้งเป็นราคาท่ีไดรั้บการรับรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

ทั้งน้ี ในแต่ละรูปแบบของการสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ วนัท่ีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนซ่ึงเป็นวนัท่ีกาํหนดราคา

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน จะหมายถึงวนัดงัต่อไปน้ี  

กรณีการสับเปล่ียนกองทุน วนัท่ีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง วนัท่ีบริษทัประกันชีวิตได้รับคาํส่ัง

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูถื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาทาํการท่ีบริษทัประกนัชีวิต

กาํหนดไว ้ 

กรณีการสับเปล่ียนกองทุนอตัโนมติั วนัท่ีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง วนัทาํการถดัจากวนัท่ีบริษทั

ประกนัชีวิตไดรั้บคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูถื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาทาํการท่ี
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บริษทัประกนัชีวิตกาํหนด สําหรับการทาํรายการในคร้ังแรก และในวนัทาํการถดัจากวนัครบรอบการ

สับเปล่ียนกองทุนอตัโนมติัสาํหรับการทาํรายการในคร้ังต่อๆ ไป  

กรณีการปรับสัดส่วนลงทุนอตัโนมติั วนัท่ีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง วนัทาํการถดัจากวนัครบรอบ

ทุกสามเดือนของกรมธรรม ์ 

วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่งคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัประกนัชีวิตทุกวนัและเวลาทาํการ

ตามท่ีบริษทัประกนัชีวิตกาํหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชดัเจน พร้อมระบุจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีตอ้งการสับเปล่ียน ทั้งน้ี บริษทัประกนัชีวิตขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดาํเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษทัประกนัชีวิตระบใุนแบบฟอร์มหรือกรมธรรม ์หรือในกรณีท่ีจาํนวนเงิน

ท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอขั้นตํ่าท่ีบริษทัประกนัชีวิตกาํหนดในการนาํไปซ้ือหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยบริษทัประกนัชีวิตจะยกเลิกคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าว

ทนัที โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบ  

ผูถื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนไม่ได ้หากรายการสับเปล่ียนการถือ

หน่วยลงทุนนั้นไดเ้สร็จส้ินสมบูรณ์แลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

บริษทัประกนัชีวิตจะเป็นผูจ้ดัส่งใบยืนยนัการทาํรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 

10 วนัทาํการ นับแต่วนัท่ีไดด้าํเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน

อตัโนมติัและการปรับสัดส่วนลงทุนอตัโนมติั บริษทัประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานยืนยนัการรับคาํส่ังคร้ัง

แรกหรือสรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั้ งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถาม

สถานการณ์ลงทุนไดท้างโทรศพัทต์ามท่ีบริษทัประกนัชีวิตกาํหนด  

20.6.6 วนัและเวลาในการขาย รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถซ้ือ ขายคืน หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัประกนัชีวิตไดทุ้กวนัและเวลา

ทาํการท่ีบริษทัประกนัชีวิตกาํหนด ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถทาํรายการเก่ียวกบักองทุน ไดแ้ก่ การ

ซ้ือหน่วยลงทุน (การชาํระเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบญัชี

กรมธรรม์ประกนัชีวิต) การสับเปล่ียนกองทุน และการปรับสัดส่วนลงทุนอตัโนมติัไดโ้ดยส่งคาํส่ังตาม

แบบฟอร์มและปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษทัประกนัชีวิตกาํหนด  

20.6.7 การจดัส่งเอกสารให้กบัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน:  

(1)  เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจาํปี หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี

บริษทัจดัการจดัส่งให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษทั

ประกนัชีวิตจะดาํเนินการจดัส่งให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย

ลงทุนต่อไป  

(2)  รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน  

บริษทัประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วย

ลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษทัประกันชีวิต

กาํหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพ่ิมเติมจากบริษทัประกันชีวิตไดต้ามเง่ือนไขท่ีบริษทั

ประกนัชีวิตกาํหนด  

20.6.8 สิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนปกติท่ีซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีเพียงอย่างเดียว ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขท่ีบริษทัจัดการ และ

บริษทัประกนัชีวิตกาํหนด ดงัน้ี  
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1.  ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุน

ไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน  

2.  ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินาํหน่วยลงทุนไปจาํนํา

เป็นหลกัประกนั  

3.  ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกันภยัในการยกเลิกการทาํกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ

หน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วนัหลงัจากวนัท่ีไดรั้บกรมธรรม์จากบริษทัประกนัชีวิตโดยบริษทั

ประกนัชีวิตจะเป็นผูด้าํเนินการขายหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการในส่วนของการลงทุนในหน่วย

ลงทุน  

4.  สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเม่ือซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต เน่ืองจากบริษทั

ประกนัชีวิตจะทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการรวบรวมและนาํส่งคาํส่ังซ้ือและขายหน่วยลงทุนไปยงั

บริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยช่ือท่ีแท้จริงของผูถื้อหน่วยลงทุน 

(Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการ

โดยตรง เป็นตน้  

5.  สิทธิในการรับทราบการจดัสรรเบ้ียประกนัในการลงทุนในกองทุนรวม  

6.  สิทธิในการขอรับหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตวัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์

ประกนัชีวิต  

7.  สิทธิในการได้รับทราบรายช่ือของบริษทัจดัการทุกแห่งท่ีรับจดัการกองทุนรวมควบกรมธรรม์

ประกนัชีวิตท่ีเสนอขายโดยบริษทัประกนัชีวิตนั้น  

8.  สิทธิในการรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ ท่ีอยู่ ของบริษทัจดัการ บริษทัประกนัชีวิต รวมทั้งช่ือ ท่ีอยู ่

และเลขประจาํตวัของตวัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

9.  สิทธิในการไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บคาํแนะนาํเพ่ือซ้ือ

หน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทุนในหน่วย

ลงทุน  

10.  สิทธิในการไดรั้บขอ้เทจ็จริงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน

หรือต่อการตดัสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ในขั้นตอนการ

ดาํเนินการเพ่ือการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นตน้  

11.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือ

ผลตอบแทนท่ีตวัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจไดรั้บจากการซ้ือกรมธรรม ์

รวมทั้งการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้  

20.6.9 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูล้งทุนท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน :  

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย (FRONT-END FEE):  

-ไม่มี-  

• ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE):  

-ไม่มี-  

ทั้งน้ี บริษทัประกนัชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามเง่ือนไขท่ีระบุ

ไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนหรือตามท่ีบริษทัประกนัชีวิตกาํหนด  
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20.7 ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดอ้อกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึงต่อไป

จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาํหนดให้สถาบัน

การเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มูล

เก่ียวกบับญัชีของบุคคลท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล 

สัญชาติอเมริกนั ผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไว้

กบั FFI นั้น นอกจากน้ียงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกาํลงัดาํเนินการออกกฎหมายท่ีมี

ขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบั FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าว

ว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบริษทัจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกาํหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตนกับ

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล

สัญชาติอเมริกนัและบุคคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กาํหนด หนา้ท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพ่ือ

หาความสัมพนัธ์ของลูกคา้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกาํหนดให้ลูกคา้บางประเภทตอ้ง

จดัทาํเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑข์องFATCA เป็นตน้ 

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 

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

ผลกระทบท่ีสาํคญัในสองกรณี คือ 

(1)  ตอ้งถูกหักเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

ทรัพยสิ์นทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทุนทางออ้มในทรัพยสิ์นทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึง

อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กาํหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเขา้ร่วม

ผูกพนัตนตามข้อกาํหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรั้บฝาก

ทรัพยสิ์น ผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ีดาํเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวก่อน

ชาํระให้กบักองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI 

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทั้งในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทั้งผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 

และผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพนัตามข้อกาํหนดของ FATCA อาจจะ

ปฏิเสธหรือระงบัการทาํธุรกรรมทางการเงินหรือยติุความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทุนรวมหรือบริษทัจดัการ 

ซ่ึงอาจทาํให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาํเนินการลงทุนได้อย่างไม่มี

ประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาํให้ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถทาํรายการผ่านทางผูส้นบัสนุนการขายและรับ

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดอี้กต่อไป  

เพ่ือมิให้บริษทัจดัการและกองทุนรวมไดรั้บผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทั้งเพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์

ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม บริษทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษทัจดัการ) จึงเขา้ผูกพนัตนเพ่ือปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และเพ่ือให้บริษทัจดัการและกองทุนรวม

สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัภายใตข้้อกาํหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งได ้

บริษทัจดัการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการปฎิบติังานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ 

ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น และผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการ

ดงัน้ี 

(1)  ร้องขอให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ี

กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) ให้คาํยินยอมบริษทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการ

นาํส่งขอ้มูล (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จาํนวนและมูลค่าหน่วยลงทุน

คงเหลือ จาํนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีไดรั้บ เป็นตน้) ท่ีมีอยู่ในบญัชีทั้งหมดของ 
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ผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นกบับริษทัจดัการ ให้กบัหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนด

ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2)  ร้องขอให้ผูถื้อหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือคาํยินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสูจน์

ทราบความเก่ียวขอ้งกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนัหรือ

การให้ขอ้มูลตามหัวขอ้ท่ีกาํหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา 

หรือการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเม่ือขอ้มูลท่ีเคยให้ไวมี้การเปล่ียนแปลง เป็นตน้ รวมถึงนาํส่งหลกัฐานเพ่ือ

ยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบัน

การเงิน) ทั้งน้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)     ดาํเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือให้

กองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพ่ิมขึ้นหากมีการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาํเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับ

ภายในระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการกาํหนด บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ

หลายอยา่งดงัต่อไปน้ีตามความจาํเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบการ

ดาํเนินการตามท่ีบริษทัจดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรือไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงท่ีไดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี 

(1)  ไม่รับคาํส่ังซ้ือ / สับเปล่ียน / โอน หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2)  ระงบัหรือหยุดให้บริการ และดาํเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าว 

(3)  ดาํเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผล และ/หรือเงินท่ีชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ของผูถื้อหน่วยลงทุนรายนั้นได ้เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ี

เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4)  ดาํเนินการอ่ืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาํให้กองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน

โดยรวมไดรั้บประโยชน์เพ่ิมขึ้น หากมีการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง

ขา้งตน้ 

การดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นความจาํเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็น

การกระทาํเพ่ือหลีกเล่ียงมิให้บริษทัจดัการและกองทุนมีการดาํเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA 

และกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง อนัจะทาํให้กองทุนอาจตอ้งถูกหัก ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคาร

ตามท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ ซ่ึงในทางปฏิบติับริษทัจดัการจะเลือกดาํเนินการเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ข่ายเป็น

พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) เท่านั้น 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดเพ่ือรองรับการดาํเนินการตามท่ีบริษทัจดัการได้

สงวนสิทธิไว้ข้างต้นบริษัทจัดการ (รวมถึงผู ้ท่ี เก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมาย

ภายในประเทศ โดยอาจนาํส่งขอ้มูลของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือดาํเนินการอ่ืนใดท่ีราชการ

กาํหนด โดยไม่จาํเป็นตอ้งร้องขอต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

21.  การดําเนินการกรณบีริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกําหนด : 

บริษทัจดัการเป็น บลจ. ท่ีไม่มีการจดัการกองอสังหาริมทรัพย ์และกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนไดต้ามท่ีประกาศกาํหนด บริษทัจดัการจะดาํเนินการตามกรณีต่าง ๆ 

ดงัน้ี 

(1.1)  กรณีไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความรับผิดจากการปฏิบติังานได ้

 1. ไม่ให้บริการแก่ลูกคา้รายใหม่ 

 2. ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ียงัมิไดมี้การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
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(1.2)  กรณีไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความต่อเน่ืองของธุรกิจหรือเงินกองทุนขั้นตน้ หรือไม่สามารถกลบัมา

ดาํรงเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับความรับผิดจากการปฏิบติังานไดต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนดในแผนหรือแนวทาง 

หรือระยะเวลาท่ีไดรั้บการผอ่นผนั 

1. ระงับการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลบัมาดาํรงเงินกองทุนได้และได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.ให้

สามารถกลบัมาประกอบธุรกิจไดต้ามปกติ ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ามปกติ 

2.ไม่ให้บริการแก่ลูกคา้รายใหม่ รวมทั้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมผา่นทุกช่องทางการซ้ือขาย 

3. เปล่ียนให้บริษทัจดัการรายอ่ืนเขา้จดัการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดาํรง

เงินกองทุนได้ ทั้งน้ี หากมีเหตุจาํเป็นและสมควร บริษทัจดัการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลา

ออกไปได ้โดยการคดัเลือกบริษทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น

สาํคญัและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อน และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้น

จากการเปล่ียนบริษทัจดัการ บริษทัจดัการรายเดิมจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว โดยบริษทัจดัการรายเดิม

จะทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม ต่อไปเพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์เพ่ือไม่ให้กองทุนเสียหาย ทั้งน้ี ในช่วง

ท่ีมีการดาํเนินการเพ่ือเปล่ียนให้บริษทัจดัการรายใหม่เขา้บริหารแทน บริษทัจดัการรายเดิมอาจจะไม่ขายหรือรับ

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดสู้งสุดไม่เกิน 3 วนัทาํการ 

อน่ึง ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมรายอ่ืนเขา้บริหารจดัการ

กองทุนรวมสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วนันบั

แต่วนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมรายอ่ืนเขา้บริหารจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นกองทุนรวมท่ีมีกาํหนดระยะเวลาการรับ

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน (interval fund) ซ่ึงมิได้มีช่วงเวลารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วนัดงักล่าว ให้บริษทั

จดัการกองทุนรวมรายอ่ืนนั้นรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมสําหรับการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในช่วงท่ีจะ

มีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในคร้ังถดัไป ทั้งน้ี เฉพาะการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นคร้ัง

แรกเท่านั้น 

18T22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษทัจดัการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏิบติัตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทั

จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํส่ังท่ีออกโดยอาศยั

อาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขอ้กาํหนดในโครงการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ 

หรือคาํส่ังดงักล่าว หากบริษทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํส่ังนั้น ให้ถือว่า

บริษทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามโครงการแลว้ 

บริษทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอาํนาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษทัจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี การลงนาม

ในขอ้ผกูพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผกูพนัผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ

กองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับท่ีจะผูกพนัตามขอ้กาํหนดในโครงการจดัการ

กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผา่นการอนุมติัจากสาํนกังาน หรือผา่นการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวม ถือ

เป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
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แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทร. (66)2844-0123 โทรสาร (66) 2056-9747  
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ท่ีอยู่ภาษาอังกฤษ :  18/F Singha Complex, 1788 New Phetchaburi Road, 
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สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

บริษทัจดัการมีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปน้ี  

(1)  ย่ืนคาํขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซ่ึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  

(2)  ดาํเนินการเพ่ิมจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(3)  จดัการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพนั

ระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการอยา่งเคร่งครัด  

(4)  แยกทรัพยสิ์นของกองทุนไวต้่างหากจากทรัพยสิ์นของบริษทัจดัการ รวมทั้งจดัให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ท่ีไดจ้าก

การนําทรัพยสิ์นของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพยสิ์นและผลประโยชน์ดงักล่าวของกองทุนฝากไวก้บัผูดู้แล

ผลประโยชน์  

(5)  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอยู่เท่าท่ีจาํเป็น ทั้งน้ี เพ่ือ

รักษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

(6)  ดาํเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดาํเนินคดี หรือดาํเนินการอ่ืนใดแทนกองทุน กบัผูอ้อกหลกัทรัพยท่ี์กองทุนลงทุน

หรือมีไว ้เพ่ือให้ไดรั้บการชาํระหน้ีหรือไดม้าซ่ึงสิทธิในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีกองทุนพึงจะไดจ้ากการลงทุน

หรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยด์งักล่าว  

(7)  รับคาํส่ังซ้ือหรือคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามจาํนวนทั้งหมดท่ีมีคาํส่ังซ้ือหรือ

คาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน ยกเวน้กรณีการสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน 

การหยดุรับคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรือการปฏิเสธการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุในส่วน

รายละเอียดโครงการจดัการ ขอ้ 6 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก” และขอ้ 11 “การไม่ขาย ไม่รับซ้ือ

คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํส่ัง”  หรือขอ้ 12 “การหยดุรับคาํส่ังซ้ือหรือคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน”  

(8)  ดาํเนินการเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้หรือยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในวนัทาํการถดัจาก

วนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

(9)  เล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคนืแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้คาํส่ังขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน

ตามเง่ือนไขท่ีระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการ ขอ้ 10 “การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

คืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน”  

(10)  ส่ังจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ตามอตัราท่ีระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการขอ้ 15 “ค่าธรรมเนียม

และค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส่ั้งซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน”  

(11)  ไดรั้บค่าตอบแทนในการจดัการกองทุน ตามอตัราท่ีระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการขอ้ 15 “ค่าธรรมเนียม

และค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส่ั้งซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน”  
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(12)  เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการตามท่ีระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการขอ้ 19 

“การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ”   

(13)  ช้ีแจงและดาํเนินการให้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ช้ีแจงขอ้มูลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนหรือ ผูท่ี้

สนใจจะลงทุนทราบในกรณีท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู ้

ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตดัสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน

อยา่งมีนยัสาํคญั  

(14)  ยกเลิกกองทุนตามท่ีกาํหนดในส่วนขอ้ผกูพนัขอ้ 22 “การเลิกกองทุนรวม”  

(15)  คาํนวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(16)  จดัทาํงบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีสําหรับกิจการท่ีมีธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน และ

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(17)  จดัทาํรายงานทุกรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชี เพ่ือแสดงข้อมูลเก่ียวกับ

กองทุนรวมตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

ท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วนัส้ินรอบ

ระยะเวลาบญัชี และภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนตามลาํดบั  

การส่งรายงานให้แก่สาํนกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการจะจดัส่งผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์

ท่ีสาํนกังานจดัไว ้ 

การส่งรายงานให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการจะดาํเนินการอย่างน้อยดว้ยวิธีการอย่างหน่ึง

อยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

(1)   จดัส่งรายงานดงักล่าวในรูปแบบเอกสารส่ิงพิมพห์รือส่ือบนัทึกขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์  

(2)   เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการกองทุนรวม โดยมีการแจง้ช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูล

ดงักล่าวให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบดว้ย ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคใ์ห้จดัส่งรายงาน

ดงักล่าวโดยวิธีการตามวรรคสาม (1) บริษทัจดัการจะดาํเนินการตามวิธีการดงักล่าวดว้ย  

ความในวรรคหน่ึงมิให้นาํมาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมท่ีตอ้งเลิกกองทุนรวมเน่ืองจากมีเหตุตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 

22. โดยเหตุดงักล่าวไดเ้กิดขึ้นก่อนหรือในวนัท่ีครบกาํหนดจดัทาํหรือจดัส่งรายงานดงักล่าว 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไดจ้ดัทาํและส่งรายงานตามวรรคหน่ึงตามรอบปีบญัชีแลว้ บริษทัจดัการจะไดรั้บยกเวน้ไม่

ตอ้งจดัทาํและส่งรายงานดงักล่าวของรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัสาํหรับรอบปีบญัชีนั้น  

(18)  จดัทาํรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเป็นรายวนั และส่งให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทุกส้ิน

วนัทาํการนั้น  

(19)  จดัทาํรายงานฐานะการลงทุนเพ่ือกองทุนเป็นรายวนั และส่งให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทุกส้ินวนัทาํการนั้น  

(20)  จดัทาํรายงานโดยระบุช่ือ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าเกินอตัราส่วนท่ีสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ซ่ึงมิไดเ้กิดจากการลงทุนหรือไดห้ลกัทรัพยม์าเพ่ิมเติม พร้อมทั้งวนัท่ีหลกัทรัพยมี์

มูลค่าเกินอตัราท่ีกาํหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัตั้งแต่วนัถดัจาก

วนัท่ีหลกัทรัพยแ์ละ/หรือทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราท่ีกาํหนด  

(21)  แจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลของกองทุนท่ีมีการจดทะเบียนไวแ้ลว้ โดยย่ืนคาํขอจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง

เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซต์ของ

สาํนกังาน ดงัต่อไปน้ี  
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(ก)  ย่ืนคาํขอแกไ้ขเพ่ิมเติมเงินทุนจดทะเบียนของวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือน ภายในวนัท่ีย่ีสิบของเดือน

ถดัไป เม่ือมีการจาํหน่ายหน่วยลงทนุของกองทุนเพ่ิมเติม  

(ข)  ย่ืนคาํขอเปล่ียนแปลงเงินทุนโครงการภายในวนัท่ีประสงคจ์ะเพ่ิมเงินทุนโครงการกองทุน กรณีเพ่ิมเงินทุน

โครงการ  

(ค)  ย่ืนคําขอเม่ือข้อมูลอ่ืนท่ีจดทะเบียนไวมี้การเปล่ียนแปลงไปภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัท่ีข้อมูลนั้ น

เปล่ียนแปลง  

(22)  จดัทาํหนงัสือช้ีชวนใหม่ทุกรอบปีบญัชี เพ่ือแสดงขอ้มูลเก่ียวกบักองทุน ณ วนัส้ินปีบญัชี และจดัส่งให้สํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัส้ินปีบญัชี รวมทั้งจดัส่งหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูล

สาํคญัพร้อมกบัใบคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผูส้นใจลงทุน และจดัให้มีหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการไวท่ี้ทาํการ

ของบริษทัจดัการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เพ่ือประโยชน์ใน

การแจกจ่ายแก่ผูส้นใจลงทุนไดต้ลอดเวลาท่ีเสนอขายหน่วยลงทุน  

(23)  จดัให้มีผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซ่ึงมีคุณสมบติัตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองคุณสมบติั

ของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผูดู้แล

ผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีกาํหนดในขอ้ “เง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แล

ผลประโยชน์” ทั้งน้ี โดยไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(24)  แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจดัให้มีทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(25)  จัดให้มีผูส้อบบัญชีซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย การให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยแ์ละบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ 

(26)  แต่งตั้งผูช้าํระบญัชีของกองทุนเม่ือยติุหรือเลิกกองทุน ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(27)  แต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(28)  ปฏิบติัการอ่ืนๆ เพ่ือให้ถึงซ่ึงวตัถุประสงคข์องโครงการ และรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(29)  ปฏิบติัตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนตามท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และรายละเอียดโครงการ กาํหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษทัจัดการ ทั้งในปัจจุบันและท่ีแกไ้ข

เพ่ิมเติมโดยเคร่งครัด  

บริษทัจดัการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏิบติัตามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาํส่ังท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขอ้กาํหนดในขอ้

ผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํส่ังดงักล่าว หากบริษทั

จดัการกองทุนไดด้าํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํส่ังนั้น ให้ถือว่าบริษทัจดัการกองทุนไดป้ฏิบติัให้

เป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  

เง่ือนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :  

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษทัจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาํส่ังของสํานักงาน หรือโดยเหตุอ่ืนใดตามพระราชบัญญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพ่ือให้บริษทัจดัการ

กองทุนรวมรายใหม่เขา้ทาํหน้าท่ีต่อไปได ้ซ่ึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทัจดัการกองทุนรวม

รายใหม่  
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2.  ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ช่ือ  :  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีอยู่  :  เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3  

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

โทร. (66) 2296-2625, (66) 2296-3582 

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปน้ี  

(1)  ไดรั้บค่าตอบแทนจากการทาํหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ตามอตัราท่ีกาํหนดในโครงการ  

(2)  ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุน รับเงินต่างๆ ท่ีกองทุนจะพึงไดรั้บจากการจดัตั้งและดาํเนินงานของ

กองทุน เช่น เงินซ้ือหน่วยลงทุน และดอกเบ้ียจากหลกัทรัพย ์เงินไดจ้ากการจาํหน่ายหรือเวนคืนหลกัทรัพยแ์ละเงิน

อ่ืนใดของกองทุนและนาํเขา้ไวใ้นบญัชีเงินฝากของกองทุนและหรือบญัชีทรัพยสิ์นของกองทุนตามคาํส่ังของบริษทั

จดัการ  

(3)  จดัให้มีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จาํหน่าย ส่งมอบและโอนหลกัทรัพยต์่างๆ ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนตลอดจน

รับชาํระหรือชาํระราคาค่าหลกัทรัพยด์งักล่าว ทั้งน้ีให้เป็นไปตามคาํส่ังของบริษทัจดัการ เม่ือตรวจสอบหลกัฐาน

ถูกตอ้งและครบถว้นแลว้  

(4)  จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกองทุนตามคาํส่ังของบริษทัจดัการ  

(5)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษทัจดัการ ในการกาํหนดวิธีคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนตามราคาท่ีเป็นธรรมในกรณี

ท่ีวิธีการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นตามปกติทาํให้มูลค่าทรัพยสิ์นไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะคาํนวณมูลค่า หรือ

กรณีท่ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(6)  จ่ายเงินเฉล่ียคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าท่ีคงเหลืออยู่เม่ือเลิกกองทุน โดยบริษทัจดัการจะแจง้ให้

ผูดู้แลผลประโยชน์ทราบล่วงหนา้ตามสมควร  

(7)  ทาํหนา้ท่ีในช่วงระยะเวลาการชาํระบญัชีดงัต่อไปน้ี  

(7.1)  ดูแล รับฝากทรัพยสิ์นของกองทุนจนกว่าการชาํระบญัชีจะเสร็จส้ิน  

(7.2)  ดูแลและตรวจสอบให้ผู ้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีท่ีผู ้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัชา้  

(7.3)  จ่ายเงินส่วนท่ีเหลือจากการกนัเงินเพ่ือชาํระหน้ีทั้งหมดของกองทุนแลว้คืนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามส่วน

ของหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู ่ 

ทั้งน้ี หน้าท่ีของผูดู้แลผลประโยชน์จะส้ินสุดลงเม่ือผูช้าํระบญัชีไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกบัสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(8)  รับรองความถูกตอ้งในการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการได้คาํนวณไว ้เม่ือเห็นว่าคาํนวณถูกต้องแลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์

จะตอ้งร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่า

หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้คาํนวณไวแ้ละผู ้ดูแล

ผลประโยชน์ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้  
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(9)  แจง้และรายงานให้บริษทัจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหลกัทรัพย ์การรับดอกเบ้ีย การ

เปล่ียนแปลงมูลค่าหลกัทรัพย ์และการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลต่อการถือครองหลกัทรัพยข์องกองทุน โดยทนัทีท่ี

ผูดู้แลผลประโยชน์ไดรั้บข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(10)  จดัทาํรายงานและบญัชี ดงัต่อไปน้ี และส่งแก่บริษทัจดัการ 

(10.1)  รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการดาํเนินการตามคาํส่ังของบริษทัจดัการเก่ียวกบัการรับและจาํหน่าย

หลกัทรัพย ์ดอกเบ้ีย และอ่ืนๆ  

(10.2)  จดัทาํบญัชีและรับรองความถูกตอ้งของทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีรับฝากไว ้ 

(10.3)  จดัทาํบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพยสิ์นของกองทุน  

(10.4)  จดัทาํรายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอียดการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วย

ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  

(11)  ดูแลให้บริษทัจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผูกพนั

ระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษทัจดัการ พระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยท์ั้งในปัจจุบนัและท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยเคร่งครัด 

(12)  ดูแลให้บริษทัจดัการปฏิบติัตามมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีออกตามพระราชบญัญติั ดงักล่าวโดยเคร่งครัด 

หากบริษทัจดัการมิไดป้ฏิบติัตามให้แจง้บริษทัจดัการโดยทนัที ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํ

การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรา 125 ผูดู้แลผลประโยชน์จะทาํรายงาน

เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันับแต่วนัท่ีผู ้ดูแล

ผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ ดงักล่าว  

(13)  ผูดู้แลผลประโยชน์จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโ้ดยเคร่งครัด  

(14)  แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลกัทรัพยท่ี์จะต้องปิดโอน หรือกาํลงัอยู่ใน

ระหว่างทาํการปิดโอนในช่ือของกองทุน เพ่ือประโยชน์ในการเขา้ประชุมผูถื้อหลกัทรัพย ์การรับดอกเบ้ียและอ่ืนๆ  

(15)  แจง้และรายงานให้บริษทัจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหลกัทรัพย ์การรับเงินปันผล

และดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลงมูลค่าทรัพยสิ์น และการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลต่อการถือครองหลกัทรัพยข์อง

กองทุนเปิด โดยทนัทีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไดรั้บข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(16)  ดาํเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษทัจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ

เสียหายจากบริษทัจัดการ ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเม่ือได้รับคาํส่ังจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใชจ้่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้อง

จากทรัพยสิ์นของกองทุน  

(17)  ให้ความเห็นชอบบริษทัจดัการในกรณีการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ี

ไดมี้คาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุ กรณีไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคาํส่ัง หรือ

หยดุรับคาํส่ังซ้ือหรือคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน

แทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(18)  แจง้การเล่ือนกาํหนดชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและ

หลกัฐานการให้ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ส่งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษทัจดัการ  
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(19)  ให้ความเห็นชอบบริษทัจดัการในการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนแทนการชาํระหน้ีตามตราสารแห่งหน้ีตามวิธีท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(20)  แสดงความเห็นของผูดู้แลผลประโยชน์ เก่ียวกบัการจดัการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี

บัญชีหรือรอบปีปฏิทินและรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพ่ือแจ้งแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงาน

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

นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัส้ินปีบญัชีของกองทุน  

(21)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษทัจดัการในการกาํหนดวิธีคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนเปิดตามราคาท่ีเป็นธรรม ใน

กรณีท่ีวิธีการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นตามปกติทาํให้มูลค่าทรัพยสิ์นไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะคาํนวณมูลค่า 

หรือกรณีท่ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(22)  รับรองความถูกตอ้งในการคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนตาม

จาํนวนเงินท่ีบริษทัจดัการโอนเขา้บญัชีของกองทุน และจาํนวนหน่วยลงทุนท่ียกเลิกจากการขายคืนของผูถื้อหน่วย

ลงทุนในแต่ละวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน ตามคาํส่ังของบริษทัจดัการ  

(23)  ชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการแก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังของบริษทัจดัการ และ/หรือ 

ชาํระผลประโยชน์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ของกองทุนตามคาํส่ังของบริษทัจดัการ  

(24)  รับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนของผูล้งทุนจากบริษทัจดัการเพ่ือเขา้บญัชีของกองทุน  

(25)  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีกาํหนดให้เป็นหน้าท่ีของผูดู้แลผลประโยชน์ตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

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

ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต 

ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏิบติัตามสัญญาขอ้หน่ึงขอ้ใดดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่

กองทุนรวมและ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งชดใชค้่าเสียหายให้แก่กองทุนรวม และ/หรือผูถื้อหน่วย

ลงทุน โดยส้ินเชิงภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดพิ้สูจน์แลว้ว่าเป็นความผิดของผูดู้แลผลประโยชน์ คู่สัญญาตกลงเก็บรักษา

ขอ้มูลท่ีไดล่้วงรู้มาเป็นความลบัและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เวน้แต่จะเป็นการเปิดเผยโดยอาํนาจกฎหมาย หรือ

โดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการไม่

กระทาํการตามหน้าท่ีโดยไม่มีเหตุอนัสมควรของผูดู้แลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจา้ง หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งและ

ทาํงานให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน ์

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน

รวมและตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงรวมถึงหน้าท่ีดูแลรักษาประโยชน์ของผูถื้อ

หน่วยลงทุน และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าท่ีดาํเนินการตามท่ีจาํเป็น

เพ่ือให้ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปได ้ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือใน

หนงัสือเพ่ือรับรองความถูกตอ้งและครบถว้นของส่ิงท่ีส่งมอบให้ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แล

ผลประโยชน์ 

ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์กระทาํการ งดเวน้กระทาํการ หรือละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถื้อ

หน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจใชสิ้ทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผูดู้แลผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงได ้
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ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระทาํการอนัเป็นการขดักับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าการ

กระทาํนั้นจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ่ื้น เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนใน

การทาํหน้าท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการดาํเนินการในลกัษณะท่ีเป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลให้ผูถื้อหน่วย

ลงทุนทราบก่อนอยา่งเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดท้ราบขอ้มูลดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น 

ในกรณีท่ีการดาํเนินการใดตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษทัจดัการกองทุนรวมไม่ดาํเนินการขอมติ ให้ผูดู้แล

ผลประโยชน์มีอาํนาจดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพ่ือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ 

เง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

การเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนและการแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อ่ืนแทนจะกระทาํไดต้่อเม่ือไดรั้บอนุญาต

จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งน้ี การเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนมีเง่ือนไขดงัน้ี  

(1)  เม่ือบริษัทจัดการหรือผู ้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้ งผู ้ดูแล

ผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วนั  

(2)  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผู ้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว ้ผู ้ดูแล

ผลประโยชน์หรือบริษทัจดัการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบ

ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  

(3)  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการ หรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืน

ใดอนัจะมีผลให้บริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับ

ประกาศ คําส่ัง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทั้ งน้ี  เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพ่ิม

ภาระหน้าท่ีแก่ผู ้ดูแลผลประโยชน์  และผู ้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีดังกล่าวต่อไป ผู ้ดูแล

ผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวให้บริษทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 90 วนั  

(4)  ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขา้งมาก ซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

(5)  ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยว่์าดว้ยคุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั บริษทัจดัการจะดาํเนินการให้ผูดู้แล

ผลประโยชน์แกไ้ขคุณสมบติัให้ถูกตอ้งภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการรู้หรือรับทราบเหตุดงักล่าว และแจง้

การแกไ้ขดงักล่าวให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีแกไ้ขเสร็จส้ิน 

ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มิไดแ้กไ้ขคุณสมบติัให้ถูกตอ้งภายในกาํหนดเวลาตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการจะขอ

อนุญาตเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดเวลา

ดงักล่าว และเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ บริษทัจดัการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั  

(6)  ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์นาํขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการกองทุนหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไปเปิดเผย หรือใช้

ในทางท่ีก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บริษทั

จดัการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทราบล่วงหนา้เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 15 วนั  

อน่ึง ถา้การเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ส้ินสุดลง ให้ผูดู้แลผลประโยชน์จดัการโอนหรือส่งมอบทรัพยสิ์นและเอกสารหลกัฐาน

ทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคาํส่ังของบริษทัจดัการหรือสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดาํเนินงานอ่ืนใดท่ีจาํเป็น เพ่ือให้การโอนหรือส่งมอบทรัพยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทั้งหมด

เป็นไปโดยเรียบร้อยโดยฉบัพลนั เพ่ือสามารถทาํงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
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ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระทาํการอนัเป็นการขดัแยง้กับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่เข้า

ขอ้ยกเวน้ให้กระทาํได ้หากเป็นกรณีท่ีมีนยัสําคญัและไม่สามารถแกไ้ขให้หมดไป ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมมีอาํนาจ

บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 

สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :  

ทรัพยสิ์นของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพยสิ์นอ่ืน ณ สาํนกังานของผูดู้แลผลประโยชน์ คือ  

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

โทร. (66) 2296-2625, (66) 2296-3582  

และ/หรือผูดู้แลผลประโยชน์อ่ืนท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต กาํหนด  

3.  ผู้สอบบัญชี :  

ช่ือ  :  นางสาวสมใจ คุณปสุต หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง หรือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ 

ท่ีอยู่  :  บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั   

เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33  

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

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

หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษทัจดัการจะแจง้ให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาํส่ังท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่ง

กฎหมายดงักล่าวในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและขอ้ตกลงในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีระหว่างบริษทัจดัการและผูส้อบ

บญัชี 

4.  นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ช่ือ  :  ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  

ท่ีอยู่  :  เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

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

เวบ็ไซด:์ www.krungsri.com  อีเมลล:์ mjongjit@krungsri.com   

5.  ผู้จัดจําหน่าย :  

ไม่มี 

6.  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน :  

- จะระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั - 

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกาํหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปน้ี  

(1)  ไดรั้บค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทาํหน้าท่ีเป็นผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากบริษทัจดัการ

หรือกองทุน (ถา้มี) ตามท่ีระบุในสัญญาแต่งตั้งผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

http://www.krungsri.com/
mailto:mjongjit@krungsri.com
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(2)  บอกเลิกสัญญาการเป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามข้อกาํหนด และเง่ือนไขท่ีกาํหนดใน

สัญญาแต่งตั้งผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(3)  จดัให้มีหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการไวป้ระจาํ ณ สถานท่ีติดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน  

(4)  จดัส่งหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายให้กบัผูซ้ื้อ

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

(5)  แจกจ่ายหรือรับเอกสารเก่ียวกบัการขอใชบ้ริการกองทุนเปิดและการส่ังซ้ือหรือการขายคืนหน่วยลงทุนจากผูซ้ื้อหรือ

ขายคืนหน่วยลงทุน 

(6)  รับชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผูท่ี้ไม่ไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุน หรือชาํระเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุน  

(7)  ยืนยนัการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

(8)  ส่งมอบหรือรับมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู ้

ถือหน่วยลงทุน (omnibus account)  

(9)  ช้ีแจงขอ้มูลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูท่ี้สนใจจะลงทุนทราบในกรณีท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์

ท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อการตดัสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงใน

ราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอยา่งมีนยัสาํคญั  

(10)  ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัวิธีการโฆษณาเพ่ือจาํหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกาํหนด หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด  

(11)  กรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้บริการเป็นนายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผย

รายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus account) จะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี  

(11.1)  ไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุน

ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

(11.2)  ดาํเนินการตรวจสอบและแจง้ให้บริษทัจดัการทราบ หากมีกรณีท่ีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าจาํนวน

ดงักล่าว เพ่ือให้บริษทัจดัการใชข้อ้มูลดงักล่าวเพ่ือการเปิดเผยตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้จาํกดัใน

การใชสิ้ทธิออกเสียงท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ท่ีออกตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(12)  ทาํการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้ 

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

- ไม่มี – 

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

- ไม่มี - 

9.  ท่ีปรึกษา :  

9.1.  ท่ีปรึกษาการลงทุน :  

- ไม่มี – 
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9.2. ท่ีปรึกษากองทุน :  

- ไม่มี - 

10.  ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไม่มี 

11.  ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

- ไม่มี - 

12.  คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

-ไม่มี-  

13.  สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1  สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนแก่บริษทัจัดการ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามข้อ 7 “การรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน” ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการ 

13.2  สิทธิในการรับเงินปันผล :  

ไม่มี  

13.3  สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนได ้ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์โดยมีวิธีการโอนหน่วยลงทุน ดงัน้ี  

1.  ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งมาย่ืนคาํขอโอนหน่วยลงทุนท่ีสาํนกังานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผูรั้บ

โอนไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้ริการกองทุนกบับริษทัจดัการ ผูรั้บโอนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในแบบคาํขอเปิดบญัชี

กองทุน และย่ืนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคาํขอโอนหน่วยลงทุน  

2.  ในการโอนหน่วยลงทุน ผูโ้อนซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวั

ประชาชน บัตรขา้ราชการ บตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอ่ืนของทางราชการ และผูถื้อ

หน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะตอ้งแสดงเอกสารสาํคญัท่ีแสดงถึงการทาํนิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น 

เช่น หนังสือรับรอง หนังสือมอบอาํนาจกระทาํการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น ต่อบริษทั

จดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
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3.  ผูโ้อนหน่วยลงทุนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาํหนด 

และหลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดรั้บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแลว้ นายทะเบียนหน่วย

ลงทุนจะส่งมอบ ใบเสร็จรับเงินและใบกาํกบัภาษี พร้อมหลกัฐานการรับคาํขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผูโ้อนและ

ผูรั้บโอนไวเ้ป็นหลกัฐาน  

4.  ทั้งน้ี สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการโอนหน่วย

ลงทุนของผูโ้อนและผูรั้บโอนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก

และจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์แก่ผูโ้อนและผูรั้บโอนภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนั

ถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดรั้บคาํขอโอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถว้นตามท่ีกาํหนด 

13.4  ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่คนสหรัฐอเมริกา (US Person) ดังนั้ น บริษัทจัดการจะไม่รับ

ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนหากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจาํหน่ายให้แก่ US Person  

13.5  สิทธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิม่เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :  

(1)  ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพ่ือทาํการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ โดยบริษทัจดัการจะ

ทาํการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการต่อเม่ือไดรั้บมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วย

ลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุน ทั้งน้ี เป็นไปตามท่ี

ระบุไวใ้นส่วนรายละเอียดโครงการ ข้อ 19 “การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการ

จดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ”  

(2)  ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการ

หรือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับ

คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมด เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด

ดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจาํนวน

ท่ีถืออยู ่ 

13.6  สิทธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินคืนหากกองทุนต้องเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผูช้ ําระบัญชีท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้าํระบญัชีโดยจะไดด้าํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีระบุใน

ส่วนขอ้ผกูพนัขอ้ 23  “การชาํระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน”    

13.7  สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

(1) สิทธิในการจาํนาํหน่วยลงทุน 

สามารถนาํหน่วยลงทุนของกองทุนไปจาํนาํไดต้ามกฎหมาย 

(2) สิทธิในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 

การร่วมลงทุนในกองทุนรวมน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนได้ตกลงมอบให้บริษทัจดัการดาํเนินการบริหารจดัการ

กองทุนภายใต้การดูแลของผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการ และปฏิบัติตาม

รายละเอียดโครงการจดัการท่ีไดรั้บอนุมติัจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามขอ้ผูกพนัระหว่าง 

ผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษทัจดัการอยา่งเคร่งครัด ดงันั้น ผูถื้อหน่วยลงทุนจึงไม่จาํเป็นตอ้งติดตามดว้ยตนเอง

ตลอดเวลา และไม่จาํเป็นต้องมีการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการใด ๆ เวน้แต่บริษทัจดัการ ผูดู้แล

ผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึง

หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน (แล้วแต่กรณี) จะ

เห็นสมควร 
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(3) สิทธิในการไดรั้บชาํระค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิไดรั้บชาํระค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงินไดใ้น

กรณีท่ีกองทุนไม่สามารถชาํระค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ามท่ีกาํหนดในข้อ 9  

“การชําระค่ารับซ้ือคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน” ในส่วน

รายละเอียดโครงการจดัการ 

13.8.  อ่ืน ๆ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีความรับผิดจาํกดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียงัส่งใชแ้ก่บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้

ถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับท่ีจะผกูพนัตามขอ้กาํหนดในขอ้ผกูพนัซ่ึงลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดรั้บการ

แต่งตั้งจากบริษทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่าส่วน

ของทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการไดรั้บประโยชน์ตอบแทนหรือ

การคืนเงินทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดว้ย  

14.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1.  รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

-  หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

14.2.  เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

(1)  นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะดาํเนินการบนัทึกช่ือผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงในกรณี

ผูถื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ บนัทึก

ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลท่ีมี

ช่ือแรกใน“แบบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน” เป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูรั้บเงินท่ีไดจ้ากการขาย

คืนหน่วยลงทุน  

(2)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายหลงัจาก

ส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรกและทุกคร้ังท่ีมีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เม่ือรายการขายและ

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนสมบูรณ์ เพ่ือเป็นการยืนยนัจาํนวนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วย

ลงทุนจะจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยนั/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษี (ถา้มี) ให้แก่ผู ้

ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณียห์รือให้ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นผูม้อบให้ ภายใน 

15 วนันบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก และภายใน 5 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดั

จากวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

(3)  หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผูถื้อ

หน่วยลงทุนจะตอ้งทาํการทักทว้งขอ้ผิดพลาด ภายใน 15 วนันับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือรับรอง

สิทธิในหน่วยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน  

(4)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาํเนินการออกใบหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เฉพาะในกรณีท่ีผูถื้อหน่วย

ลงทุนร้องขอให้บริษทัจดัการออกใบหน่วยลงทุน เพ่ือนาํไปใชเ้ป็นหลกัประกนัในการขอสินเช่ือจากสถาบนั

การเงินหรือกรณีพิเศษอ่ืนๆ ทั้งน้ี ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทาํเม่ือบริษทัจดัการเห็นสมควร 

เท่านั้น โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  

(ก)  ผูถื้อหน่วยลงทุนกรอกคาํขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซ่ึงขอรับไดจ้ากนายทะเบียนหน่วยลงทุน  
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(ข)  ผูถื้อหน่วยลงทุนย่ืนคาํขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชาํระค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนต่อ

นายทะเบียนหน่วยลงทุน  

(ค)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาํเนินการออกใบหน่วยลงทุน แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามจาํนวนหน่วยลงทุน

ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนกรอกในคาํขอให้ออกใบหน่วยลงทุน สําหรับกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนกรอกจาํนวน

หน่วยลงทุนในคาํขอให้ออกใบหน่วยลงทุน มากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในรายการท่ีบนัทึก

โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษทัจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะให้ออกใบหน่วยลงทุน

สาํหรับหน่วยลงทุนจาํนวนเท่าท่ีปรากฏในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น  

(ง)  ใบหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการออกแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน จะมีรายการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด ซ่ึงจะระบุช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน และในใบหน่วยลงทุนจะตอ้งมีลายมือช่ือกรรมการผูมี้

อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัจดัการและประทบัตราสําคญั หรือลายมือช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือ

ใชเ้คร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์ะอนุญาต

ให้ทาํได ้จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกตอ้งและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย  

(จ)  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทนุจาํนวนดงักล่าวจะตอ้งนาํใบหน่วยลงทุน

มาส่งมอบคืนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพ่ือโอนหน่วยลงทุนนั้นเขา้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Script) 

ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ 

(5)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาํเนินการให้มีการออกและจดัส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซ่ึงได้รับการ

ปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบนัอยา่งนอ้ยเป็นรายไตรมาส โดยทางไปรษณียแ์ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏ

ในทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีออกรายงานดงักล่าว  

(6)  บริษทัจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

จากหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอ่ืนท่ีสํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายทราบและจะติดประกาศ

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัเปล่ียนแปลง ณ ท่ีทาํการของบริษทัจดัการและ ณ สถานท่ีติดต่อ

ของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจดัทาํหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพ่ือให้ผูถื้อหน่วยลงทุน

สามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได ้

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจาํเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัทาํใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุน  

15.  กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่มี  

16.  วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนัดชาํระหน้ีหรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่

สามารถชาํระหน้ีได ้บริษทัจดัการจะรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทุน

รวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารแห่ง

หน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนดัชาํระหน้ี ดงัน้ี  

16.1   กรณีท่ีบริษทัจดัการไดบ้นัทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.1.1  เม่ือมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยู่ใน

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษทัจดัการไดบ้นัทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์

เป็นผูมี้สิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ี  
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16.1.2  เม่ือได้รับทรัพยสิ์นมาจากการรับชาํระหน้ี บริษทัจดัการจะไม่นําทรัพยสิ์นดงักล่าวและเงินไดสุ้ทธิจาก

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ี มารวมคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และจะจาํหน่าย

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ีในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นสําคญั เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระ

หน้ีตกลงรับชาํระหน้ีด้วยทรัพยสิ์นดังกล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษทั

จดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างท่ีบริษทัจดัการยงัไม่สามารถจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ี บริษทัจดัการอาจจดัหา

ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นนั้นได ้และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรัพยสิ์น บริษทัจดัการจะจ่าย

จากเงินสาํรองรายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริหารทรัพยสิ์นนั้น  

16.1.3  เม่ือมีเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนในแตล่ะคร้ัง บริษทัจดัการจะเฉล่ีย

เงินได้สุทธิจากทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ีคืนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธินั้น

ภายใน 45 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิ และจะแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงั

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทาํการนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษทัจดัการไดเ้ฉล่ียเงินคืน 

เวน้แต่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอ่ืน  

ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละคร้ังตามขอ้ 16.1.3 หากบริษทัจดัการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจาก

ทรัพยสิ์นท่ีได้จากการรับชาํระหน้ีไม่คุ ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการอาจนาํเงินไดสุ้ทธิดงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

จะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายก็ได ้ทั้งน้ี หากไดมี้การจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ีจนครบถว้นและ

ปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิ

ดงักล่าวมารวมคาํนวณเป็นมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนก็ได ้

16.1.4 เม่ือมีการบนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมไดรั้บ

ชาํระหน้ีตามตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องดงักล่าวเป็นเงิน บริษทัจดัการจะปฏิบติัตามความในขอ้ 

16.1.3โดยอนุโลม  

16.2   กรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ไดบ้นัทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.2.1 ก่อนการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละคร้ัง บริษทัจดัการจะตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ  

ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการจะระบุรายละเอียดเก่ียวกับ

ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะไดจ้ากการรับชาํระหน้ี มูลค่าของทรัพยสิ์น ประมาณการค่าใชจ้่าย พร้อมเหตุผล

และความจาํเป็นในการรับชาํระหน้ี  

16.2.2 เม่ือได้รับทรัพยสิ์นมาจากการรับชาํระหน้ี บริษัทจัดการจะนําทรัพยสิ์นดังกล่าวมารวมคาํนวณมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกาํหนดราคาทรัพยสิ์นนั้นเพ่ือใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสามาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบ

จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาํเนินการกบัทรัพยสิ์นดงักล่าวดงัน้ี  

(1)  กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด้ บริษทัจดัการอาจมีไวซ่ึ้ง

ทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมก็ได ้ 

(2)  กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษทัจดัการจะจาํหน่าย

ทรัพยสิ์นดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน

เป็นสําคญั และในระหว่างท่ีบริษทัจดัการยงัไม่สามารถจาํหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว บริษทัจดัการอาจ

จดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นดงักล่าว  
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ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรัพยสิ์น บริษทัจดัการจะจ่ายจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

16.3   ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาํระหน้ีได้ บริษัท

จดัการจะดาํเนินการให้ผูถื้อหน่วยทุกรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตรา

สารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาํระหน้ีได ้เป็นผูมี้สิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นอ่ืนท่ี

ได้จากการรับชาํระหน้ีก็ได้ ทั้งน้ี ในการดาํเนินการดงักล่าว บริษทัจดัการไม่ต้องนําตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิ

เรียกร้องนั้นมารวมคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

16.4   วิธีการชาํระค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน  

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น

หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนแทน บริษทัจดัการจะตอ้งไดรั้บมติพิเศษให้ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์

หรือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงินได ้

การชาํระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมจะชาํระให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือ

ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ณ เวลาท่ีกาํหนด เท่านั้น  

17.  การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีจัดให้มีทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125(5) แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ให้สันนิษฐานไวก่้อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการชาํระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจาํกดั

สิทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน หากไดก้ระทาํตามขอ้กาํหนดในขอ้ผกูพนั

หรือตามกฎหมายแลว้ ให้ถือว่าบริษทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีแลว้ 

บริษทัจดัการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจาํนาํหน่วยลงทุน ใน

กรณีดงัน้ี 

(ก)  การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาํให้

ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูมี้เงินลงทุนสูง ตามท่ีกาํหนดในโครงการจดัการ

กองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข)  การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายตอ่ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอน

หน่วยลงทุนจะทาํให้ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีกาํหนดในโครงการ

จดัการกองทุนรวมเวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค)  การโอนหรือการจาํนาํหน่วยลงทุน ดงัน้ี  

1.   หน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมขายให้ผูถื้อหน่วยลงทุนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็น

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีจดัตั้งขึ้นก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2.   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 

3.   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของ

กองทุน 

18.  ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน :  

หากผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม 

บริษทัจดัการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว  เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วย

ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้

เตม็ตามจาํนวนท่ีถืออยู ่
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19.  หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

การดาํเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษทั

จดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาโดยชอบแลว้ ให้ถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง

เห็นชอบให้ดาํเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีให้ดาํเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสีย

ไป 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแกไ้ขขอ้ผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนยัสําคญั ตอ้งไดรั้บมติ

พิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน (มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนหน่วยลงทุน

ทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู ้

ถือหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีกาํหนดไว้

ในข้อผูกพนั หรือท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามท่ีกาํหนดในประกาศน้ีแลว้ ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดรั้บผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุน

ไม่เท่ากนั ตอ้งไดรั้บมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดรั้บผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดรั้บมติเสียงขา้งมาก

หรือมติพิเศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดรั้บผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ตอ้งไดรั้บมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษ

ของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดรั้บผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

20.  วิธีการแก้ไขเพิม่เติมข้อผูกพนั :  

การแกไ้ขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั และมีสาระสําคญัท่ีเป็นไป

ตามและไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท่ี์ออกโดยอาศยั

อาํนาจของกฎหมายดงักล่าว ให้ถือว่าขอ้ผกูพนัส่วนท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้นมีผลผกูพนัคู่สัญญา 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคญัตอ้งไดรั้บมติพิเศษของผูถื้อ

หน่วยลงทุน ทั้งน้ี เร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนยัสาํคญั ให้รวมถึง 

(ก)  ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

(ข)  ข้อกําหนดเก่ียวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามข้อ 6 ของประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทน.19/2554 

(ค)  ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน  

(ง)  ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทน.19/2554 กรณีกองทุน

รวมมีประกนั และขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนเสีย

ผลประโยชน์ 

(จ)  เร่ืองท่ีผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนยัสาํคญั 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ให้มีผลผูกพนัเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่

ตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 
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(ก)  เป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัให้มีสาระสําคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยไดรั้บ

มติโดยเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

แลว้แต่กรณี หรือ 

(ข)  ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผูกพนันั้นเหมาะสม มีความจาํเป็นหรือสมควร และไม่

กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนยัสาํคญั 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด ตอ้งกระทาํเป็นหนังสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั

จดัการและผูดู้แลผลประโยชน ์พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  

บริษทัจดัการจะจดัให้มีขอ้ผูกพนัเปิดเผยไว ้ณ ท่ีทาํการและเว็บไซต์ของบริษทัจดัการเพ่ือให้ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถ

ตรวจดูได ้รวมทั้งจดัส่งสรุปการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัพร้อมทั้งเหตุผลและความจาํเป็นให้ผูถื้อหน่วยลงทุนพร้อมกบัการ

ส่งรายงานประจาํปีของกองทุนรวม 

21.  การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

21.1.  การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี 

21.2.  รายละเอียดเพ่ิมเติม : ไม่มี 

22.  การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน : 

บริษทัจดัการจะดาํเนินการเลิกโครงการจดัการกองทุนรวมเม่ือปรากฏกรณีดงัต่อไปน้ี  

22.1.1  จาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือนอ้ยกว่า 35 รายในวนัทาํการใด  

22.1.2  เม่ือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังให้บริษทัจดัการเลิกกองทุน เน่ืองจากบริษทัจดัการกระทาํการหรืองด

เวน้กระทาํการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีของตน  

22.1.3  เม่ือไดรั้บมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้

แลว้ทั้งหมดของกองทุน  

22.1.4 ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถจดัการกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ

จดัการกองทุนรวม บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุนเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ลงทุน 

22.1.5  สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัให้จดัตั้งและจดัการกองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนั

ควรสงสัยว่าอาจมีการจดัตั้ง จดัการ หรือใชก้องทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปเพ่ือการแสวงหาประโยชน์จากการ

ลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นหรือ

ธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสาํนกังานไดด้าํเนินการแจง้ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมหรือบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งทาํการช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอ้เทจ็จริง และหลกัฐาน ซ่ึงในกรณีท่ีไม่มีการช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่

อาจพิสูจน์หรือทาํให้เช่ือไดว่้าการจดัตั้งกองทุนรวมเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง 

และสาํนกังานส่ังให้บริษทัจดัการกองทนุรวมทาํการแกไ้ข หรือดาํเนินการใดๆ และบริษทัจดัการกองทุนรวม

ไม่สามารถดาํเนินการตามท่ีสํานกังานส่ังได ้หรือดาํเนินการแลว้แต่ไม่สามารถทาํให้กองทุนรวมเป็นกองทุน

รวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง 

22.2.  การดาํเนินการของบริษทัจดัการ เม่ือเลิกกองทุนรวม : 

เวน้แต่สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาผ่อนผนั ประกาศ กาํหนด หรือส่ัง

การเป็นประการอ่ืน บริษทัจดัการจะดาํเนินการเพ่ือเลิกกองทุนดงัต่อไปน้ี  
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22.2.1 กรณีท่ีบริษทัจดัการทราบกาํหนดการเลิกกองทุนล่วงหนา้  

           กรณีท่ีทราบกาํหนดการเลิกกองทุนล่วงหนา้ บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัน้ี  

          (1) แจง้เป็นหนังสือให้ผูดู้แลผลประโยชน์ และสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบ ก่อนวนัเลิกกองทุน

รวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 วนัทาํการ  

          (2) ดาํเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือให้ผูถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทั่วไปทราบเร่ืองดังกล่าวก่อนวนัเลิก

กองทุนรวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 วนัทาํการ เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการหรือทาง

หนังสือพิมพ ์หรือโดยจดัให้มีขอ้มูลเร่ืองดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ

บริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นตน้  

          (3) จาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยู่ของกองทุนเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝาก

ประเภทออมทรัพย ์และตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมีกาํหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเม่ือทวงถาม ให้เสร็จส้ินก่อนวนั

เลิกกองทุนรวม  

22.2.2 กรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ทราบกาํหนดการเลิกกองทุนล่วงหนา้  

           กรณีท่ีไม่ทราบกาํหนดการเลิกกองทุนล่วงหนา้ บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัน้ี  

           (1)  ยติุการรับคาํส่ังซ้ือและคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแตว่นัท่ีเกิดเหตุการณ์ตามขอ้ 22.1  

           (2)  แจ้งให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน 

รวมทั้งแจง้เป็นหนังสือให้ผูดู้แลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทั้งน้ี 

ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ตามขอ้ 22.1  

 (3) จาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยู่ของกองทุนรวมดงักล่าวภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ตาม

ขอ้ 22.1 เพ่ือรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทาํไดเ้พ่ือชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผูถื้อหน่วยลงทุน

โดยอตัโนมติั 

(4) ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจาํนวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (3) ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 10 

วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ตามขอ้ 22.1 และเม่ือไดด้าํเนินการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแลว้

ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั้น 

23.  การชําระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บริษทัจดัการจะจดัให้มีการชาํระบญัชี โดยจะแต่งตั้งผูช้าํระบญัชีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพ่ือ

ดาํเนินการรวบรวมทรัพยสิ์น จาํหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ชาํระหน้ีสิน และค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกองทุนรวม รวมทั้ง

กระทาํการอ่ืนใดตามท่ีจาํเป็นเพ่ือชาํระบญัชีกองทุนให้เสร็จส้ิน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

สาํหรับค่าใชจ้่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาํระบญัชีของกองทุนจะหกัจ่ายจากทรัพยสิ์นของกองทุนและผูช้าํระบญัชีจะ

ดาํเนินการเฉล่ียคืนเงินให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิคงเหลือตามสัดส่วนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน

ถืออยู่ตามหลกัฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัเลิกโครงการ เม่ือไดช้าํระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแลว้ ผูช้าํระ

บญัชีจะทาํการจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลงัการจดทะเบียนเลิกกองทุนแลว้ หาก

ปรากฏว่ายงัมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผูช้ ําระบัญชีจะจัดการโอนทรัพยสิ์นดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอ่ืน บริษทัจดัการจะอา้งอิงท่ีอยู่ของ

บริษทัจดัการเป็นภูมิลาํเนาเพ่ือการวางทรัพยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรัพย ์
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โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผา่นการอนุมติัจากสาํนกังาน หรือผ่านการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ท่ีแนบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวม ถือ

เป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
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