หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
Manulife Strength-Money Market Fund
(MS-MONEY)

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี ที่ 13 สิ้นสุ ดวันที่ 31 มกราคม 2565
ระดับความเสี่ ยงของกองทุน : ระดับ 2 เสี่ ยงปานกลางค่ อนข้ างตํ่า
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ ยงของการลงทุน ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนดังกล่าวได้
 แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ ยงตํ่า แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้
 ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผูล้ งทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน
 ในกรณี ที่กองทุนนี้ไม่สามารถดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ ผูล้ งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคาํ สั่งไว้
 กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะทําการป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวน
(Fully Hedge)
 ผูล้ งทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ ในรู ปแบบของกรมธรรม์ประกันชี วิตควบหน่ วยลงทุน (Unit-Link) ได้ โดยผูล้ งทุนควรติดต่อบริ ษทั
ประกันชีวิตที่เกี่ยวข้องและศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสิ นใจลงทุน
 ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสื อชี้ ชวนไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิงในอนาคต และผูล้ งทุนควรศึกษา
ข้อมูลและทําความเข้าใจเกี่ยวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน” “อัตราส่วนการลงทุน” “ความเสี่ ยงในการลงทุนของ
กองทุนรวม” และ “คําเตื อน/ข้อแนะนํา” ในหนังสื อชี้ ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ และ/หรื อในหนังสื อชี้ ชวนส่ วนข้อมูลโครงการโดย
ละเอียด และเมื่อมีขอ้ สงสัยให้สอบถามผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
 กองทุนเปิ ด แมนู ไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต มีการถื อหน่ วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถื อหน่ วยลงทุนโดยกลุ่มบุคคลจํานวน 1 กลุ่ม เป็ น
สัดส่วนร้อยละ 53.49 ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลนั้นได้ที่ www.manulife-asset.co.th
 บริ ษทั จัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรื อเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรื อผูม้ ีสัญชาติอเมริ กนั หรื อ ผูม้ ี
ถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ี่มี
หนังสื อเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อผูถ้ ือ Green Card ที่ ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิ ติบุคคล รวมถึงบริ ษทั หรื อห้าง
หุ้นส่ วน เป็ นต้น ซึ่ งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรั ฐอเมริ กา รวมถึ งสาขาของนิ ติบุคคลดังกล่าว 3) หน่ วยงานของรัฐบาล
สหรัฐอเมริ กาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผูล้ งทุนซึ่ งติดต่อหรื อรับข้อมูลหรื อส่ งคําสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษทั จัดการ
หรื อชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรื อผูจ้ ดั การ ผูด้ ูแลผลประโยชน์
หรื อทรัพย์สินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ต้ งั อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่าวตามข้อ 1-4
บริ ษทั จัดการจึ งขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธหรื อระงับการสั่งซื้ อ การจัดสรรและ/หรื อการโอนหน่ วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม
สําหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต

หน้า 1

ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน
ชื่ อโครงการการจัดการ

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์เก็ต

ชื่ อโครงการการจัดการ (อังกฤษ)

Manulife Strength - Money Market Fund

ชื่ อย่อ

MS-MONEY

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตลาดเงิน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิ ด)

อายุโครงการ

ไม่มีกาํ หนดระยะเวลาสิ้นสุ ดของโครงการ

วันที่ได้ รับอนุมัติให้ จัดตั้งและจัดการกองทุน

13 พฤศจิกายน 2550

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

20 กุมภาพันธ์ 2551

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรื อเงินฝาก และ/
หรื อทรัพย์สินอื่นที่มีคุณภาพตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยการ
ลงทุนในประเทศจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้
ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ตราสารที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถามหรื อเมื่อได้เห็นหรื อจะ
ครบกําหนดชําระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน โดยจะดํารงอายุเฉลี่ยแบบถ่วง
นํ้าหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน
กองทุ น อาจพิ จารณาลงทุ น ในตราสารแห่ งหนี้ ที่ เสนอขายในต่ างประเทศในอัต รา
ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน เมื่อคํานวณรวมทุกบุคคลที่เป็ น
ผูอ้ อก ผูส้ ั่งจ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผูค้ ้ าํ ประกันหรื อคู่สัญญา โดยให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดให้ลงทุน ได้ ทั้งนี้ กองทุ น อาจทําสั ญ ญาสวอป และ/หรื อสัญ ญาฟอร์ เวิร์ด ที่
อ้างอิงกับ อัต ราแลกเปลี่ ยนเพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ ยง (Hedging) จากอัต ราแลกเปลี่ ย น
(Foreign Exchange Rate Risk) และจะทําการป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เต็มจํานวน (Fully Hedge) แต่จะไม่ลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
กองทุ น จะลงทุ น ในตราสารข้างต้น โดยมี อนั ดับ ความน่ าเชื่ อ ถื อ อย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็ นตราสารภาครัฐไทย และ/หรื อเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากของธนาคารออมสิ นซึ่งรัฐบาลเป็ นประกันเงินฝากหรื อตราสารนั้น
(1) อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น 2 อันดับแรก หรื อ
(2) อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรก หรื อ
(3) อันดับความน่ าเชื่ อถือที่ เทียบเคียงได้กบั สองอันดับแรกของการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือระยะสั้นตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรี ยบเทียบไว้

ผลตอบแทนที่ผ้ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน

กําไรที่ ได้จากการลงทุ น (Capital Gain) เมื่ อมี การสั่งขายคืน หน่ วยลงทุ น หากมูลค่ า
หน่วยลงทุนมีการปรับตัวสู งขึ้น

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต

หน้า 2

คําถามและคําตอบเกีย่ วกับลักษณะที่สําคัญของกองทุน
1.

กองทุนมีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อ มีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร?


2.

กองทุนรวมนีม้ ีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่ าใด?


3.

4.



เหมาะสําหรับเงินลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิ ชย์ โดย
ยอมรับที่อาจจะเกิดผลขาดทุนได้บางส่วนจากการลงทุน



เนื่ องจากเป็ นกองทุนที่ ไม่กาํ หนดอายุโครงการ และผูล้ งทุนสามารถทํารายการซื้ อหรื อขายคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวัน
ทําการดังนั้น จึ งไม่ มี ข้อจํากัด เรื่ องระยะเวลาการลงทุ น ซึ่ งระยะเวลาที่ ผูล้ งทุ น ควรลงทุ น ในกองทุ น นี้ จึ งขึ้น อยู่กับ
วัตถุประสงค์ในการลงทุนของผูล้ งทุน

ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน?

ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรี ยบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน ได้แก่ 55% Total Return of ThaiBMA Zero Rate Return Index
ระยะเวลา 3 เดื อ น + 45% อัตราดอกเบี้ ยเงิ น ฝากประจําระยะเวลา 3 เดื อ น ประเภทบุ คคลธรรมดาวงเงิ นน้อยกว่า 5
ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกสิ กรไทย และธนาคารไทยพาณิ ชย์
หลังหักภาษี

ท่ านสามารถซื้อกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ด้ หรื อไม่ ?


9.

วันที่สิ้นสุ ดรอบปี บัญชี : วันที่ 31 เดือนมกราคม

การลงทุนในกองทุนรวมนีค้ วรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ใด ?


8.

ไม่มีผปู ้ ระกันเงินลงทุนและไม่ใช่กองทุนรวมคุม้ ครองเงินต้น

กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร?


7.

การเปลี่ ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ ย และความสามารถในการชํา ระหนี้ ของผู ้อ อกตราสารซึ่ งส่ ง ผลต่ อ การการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั จัดการได้พิจารณาคัดเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพ และ
ผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูอ้ าวัล ผูค้ ้ าํ ประกัน ตราสารดังกล่าวล้วนเป็ นผูท้ ี่มีความมัน่ คงทางฐานะการเงินสู งเป็ นส่วนใหญ่เท่านั้น

กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่ อย่างไร?


6.

2,000 ล้านบาท และบริ ษทั จัดการอาจยื่นขออนุมตั ิเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายหลังจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว

กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด? และควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็ นระยะเวลาเท่ าใด ?



5.

กองทุนนี้ไม่มีการกําหนดประเภทของผูล้ งทุน และไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

ได้ ทั้งนี้ การซื้ อกรมธรรม์ประกันชี วิตควบหน่ วยลงทุนอาจมี ขอ้ กําหนดและวิธีปฏิ บัติที่แตกต่างไปจากการซื้ อขาย
กองทุ น เพี ยงอย่างเดี ยว ผูล้ งทุ น จึ งควรศึ กษารายละเอี ยดของกรมธรรม์ โดยสามารถติ ด ต่อ ขอรั บ รายละเอี ยดของ
กรมธรรม์ได้ที่บริ ษทั ประกันชีวิตซึ่งเป็ นตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต

การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุน (Unit-Link) คืออะไร ?


การลงทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน คือ การที่ผลู ้ งทุนขอทําประกันชีวิตกับบริ ษทั ประกันชีวิต
และบริ ษทั ประกันชีวิตจะนําเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนหนึ่งหรื อทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผลู ้ งทุนเลือกจาก
รายชื่ อกองทุนรวมที่บริ ษทั ประกันชีวิตกําหนดไว้ โดยสัดส่ วนของเงินค่าเบี้ยประกันชี วิตที่จะนําไปลงทุนในกองทุน
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หน้า 3

รวมจะเป็ นเท่าใดขึ้นอยูก่ บั หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในกรมธรรม์ ทั้งนี้ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่นาํ ไปลงทุน
ในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรื อลดลงได้ตลอดเวลาตามผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่ผลู ้ งทุนเลือกไว้
อนึ่ ง ผลการดําเนิ นการจากการซื้ อกรมธรรม์ประกันชี วิตควบหน่ วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้ อหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน
10. ผู้ถือหน่ วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่ างจากผู้ถือหน่ วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่ วยลงทุน
ของกองทุนนีเ้ พียงอย่างเดียวอย่างไร ?


ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิ ประโยชน์ที่แตกต่างจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนปกติที่
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขที่บริ ษทั จัดการ และบริ ษทั ประกันชีวิตกําหนด ดังนี้
1. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณี ใด
ทั้งสิ้น
2. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินาํ หน่วยลงทุนไปจํานําเป็ นหลักประกัน
3. ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนมี สิทธิ ในฐานะผูเ้ อาประกันภัยในการยกเลิ กการทํากรมธรรม์ป ระกันชี วิตควบหน่ วยลงทุ น
ภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากวัน ที่ ได้รับ กรมธรรม์จากบริ ษ ัท ประกัน ชี วิต โดยบริ ษ ัท ประกัน ชี วิต จะเป็ น
ผูด้ าํ เนินการขายหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริ ษทั ประกันชีวิตจะ
ทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการรวบรวมและนําส่งคําสั่งซื้อและขายหน่วยลงทุนไปยังบริ ษทั จัดการในนามของบริ ษทั
ประกันชี วิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้จริ งของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุน
อาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริ ษทั จัดการโดยตรง เป็ นต้น
5. สิ ทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
6. สิ ทธิในการขอรับหนังสื อชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
7. สิ ทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริ ษทั จัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอ
ขายโดยบริ ษทั ประกันชีวิตนั้น
8. สิ ท ธิ ในการรั บ ทราบข้อ มู ลเกี่ ยวกับ ชื่ อ ที่ อ ยู่ ของบริ ษ ัท จัดการ บริ ษ ัท ประกัน ชี วิ ต รวมทั้งชื่ อ ที่ อ ยู่ และเลข
ประจําตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
9. สิ ทธิ ในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคําแนะนําเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
นั้น ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
10. สิ ทธิ ในการได้รับข้อเท็จจริ งที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรื อต่อการ
ตัดสิ นใจในการลงทุ น เช่ น การขายหน่ วยลงทุ นของกองทุน รวมที่ อยู่ในขั้น ตอนการดําเนิ น การเพื่อการควบ
กองทุนรวมหรื อการรวมกองทุนรวม เป็ นต้น
11. สิ ทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรื อผลตอบแทนที่ตวั แทน
ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นต้น
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คําถามและคําตอบเกีย่ วกับข้ อกําหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
1.

กองทุนรวมนีม้ ีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร?
การสั่งซื้อหน่ วยลงทุน


ผู้สั่งซื้อหน่ วยลงทุนต้ องลงทุนเป็ นจํานวนเงินขั้นตํ่า ดังนี้
สําหรับการลงทุนครั้งแรก
10,000.-บาท

สําหรับการลงทุนครั้งถัดไป
ไม่กาํ หนด

บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปรับลดมูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้ อครั้งแรก มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้ อครั้งถัดไป มูลค่า
ขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืนและจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ตํ่าได้
โดยขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะ
ประกาศให้ ผูล้ งทุน ทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 3 วันทําการไว้ ณ ที่ ทาํ การของบริ ษ ัทจัดการหรื อสถานที่ ติดต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรื อในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ




ราคาของหน่ วยลงทุนและจํานวนหน่ วยลงทุนที่จะได้ รับเมื่อมีการสั่งซื้อ
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคํานวณ

=

มูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคํานวณราคาขาย

จํานวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับ

=

จํานวนเงินที่ลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน
ณ สิ้นวันทํารายการขายหน่วยลงทุน

ช่ องทางในการสั่งซื้อหน่ วยลงทุน
ผูล้ งทุ น สามารถสั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ บ ริ ษ ัท จัด การ และ/หรื อ ผูส้ นับ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ วยลงทุ น ได้
ทุกวันทําการ ตั้งแต่ เวลาเริ่มทําการถึง 15.30 น.



วิธีการชําระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ ่งั ซื้อสามารถชําระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน เช็ค หรื อดราฟต์ หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับ
หรื อขึ้นอยูก่ บั ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยเช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวต้องลงวันที่สั่งซื้อ และ
ขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม โดยเข้าบัญชีดงั ต่อไปนี้
“บัญชีซื้อหน่ วยลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์ ”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่ อธนาคาร
บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ
บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์
บมจ.ธนาคารกสิ กรไทย
บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธนาคารทหารไทย
บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน
บมจ.ธนาคารทิสโก้

ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน

สาขา
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สํานักงานใหญ่
ถนนศรี อยุธยา
อโศก
สํานักงานใหญ่

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

ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน

สาขา
กรุ งเทพมหานคร

เลขที่บัญชี
0-800516-331

หรื อ “SUB AFTER IPO FOR MAMT”
ชื่ อธนาคาร
ธนาคารซิต้ ีแบงก์
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หรื อบัญชีเงินฝากอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกําหนดให้เป็ นบัญชีที่รับชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอ
สงวนสิ ทธิ ที่จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชําระค่าซื้ อหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบตั ิผิดไป
จากรายละเอียดโครงการ และจะแสดงข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั ในหนังสื อชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
การชําระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนโดยวิธหี ักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
ผูส้ ง่ั ซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมตั ิจากธนาคารให้ใช้บริ การคําสัง่ หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนโดยวิธีสั่งหักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารที่ให้บริ การได้แก่
•
•
•
•

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

•
•
•
•

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

และ/หรื อธนาคารอื่นตามที่ บริ ษทั จัดการกําหนด โดยสามารถดู รายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ที่เว็บ ไซต์ข องบริ ษทั จัดการ
(www.manulife-asset.co.th)
การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตั้งแต่ เวลาเริ่มทําการถึง 13.00 น. โดยสามารถส่ งคําสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนมายังบริ ษทั จัดการด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณี ย ์ หรื อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่บริ ษทั ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อ
รองรับการให้บริ การแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั
จัดการ
บริ ษทั จัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผขู ้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หากบริ ษทั จัดการมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทําการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน จะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทาํ การทุกแห่งของบริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
2.

กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน?


บริ ษทั จัดการมี วตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรื อเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมื องหรื อผูม้ ี
สัญ ชาติ อเมริ กันหรื อผูม้ ี ถิ่น ฐานอยู่ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา (ซึ่ งรวมถึ งดิ น แดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อ ที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ี่มีหนังสื อเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อผูถ้ ือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรั ฐอเมริ ก า รวมถึ งสาขาของนิ ติบุ ค คลดังกล่าว 3) หน่ วยงานของรั ฐบาลสหรัฐ อเมริ กาทั้งในและนอกประเทศ
สหรัฐอเมริ กา 4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้อมูลหรื อส่ งคําสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษทั จัดการ หรื อชําระ/รับชําระ
เงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรื อผูจ้ ดั การ ผูด้ ูแลผลประโยชน์
หรื อทรัพย์สินของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ต้ งั อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดําเนิ นการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของ
บุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1-4
บริ ษทั จัดการจึงขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื้ อ การจัดสรรและ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้อมสําหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น
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3.

กองทุนรวมนีม้ ีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ตามคําสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคําสั่งซื้อหรื อขายคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร?


การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริ ษทั จัดการอาจเลื่ อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ได้มีคาํ สั่งขายคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ที่เข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มี เหตุจาํ เป็ นทําให้ ไม่ สามารถจําหน่ าย จ่ายโอน หลักทรัพ ย์หรื อทรั พ ย์สิ นของกองทุ นรวมเปิ ดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทาํ ให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ
ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั จัดการ
(2) มีคาํ สั่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการยังไม่ได้ชาํ ระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการพบว่าราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ข้ ึนไปและคิดเป็ นอัตราตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้ อ
คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ข้ ึนไป และคิดเป็ น
อัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรื อ (3) บริ ษทั จัดการอาจเลื่อนได้
ไม่ เกิ น 10 วัน ทําการนับ ตั้งแต่ วนั ทําการถัด จากวัน ที่ มี ค าํ สั่ งขายคืน หน่ วยลงทุ น นั้น เว้น แต่ ได้รับ การผ่อ นผัน จาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริ ษทั จัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) ประกาศการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ณ ที่ทาํ การทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาํ สั่งขายคืน
หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผล
และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรื อการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผูด้ ู แลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริ ษทั จัดการอาจ
มอบหมายให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ดาํ เนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน หากมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะต้องรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู ้ ือ
หน่วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่งคําสั่งขายคืนก่อนหลัง



การไม่ ขายหรื อไม่ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรื อคําสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน
(1) บริ ษทั จัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคําสั่งซื้ อ คําสั่งขายคืนหรื อคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรื ออาจหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้
ในกรณี ที่ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(1.1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื้อขายได้ตามปกติ
(1.2) บริ ษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ดงั ต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต

หน้า 7

(ก) มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจาํ เป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคําสั่งซื้ อ คําสั่งขายคืน
หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรื อจะหยุดรับคําสั่งซื้ อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุ น ตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ได้ไ ม่ เกิ น หนึ่ งวัน ทําการ เว้น แต่ ไ ด้รับ การผ่อ นผัน จากสํานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1.3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ เกิดขึ้น ซึ่ ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื้ อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะ
ในกรณี ที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขายในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์แห่ งนั้นเกินกว่าร้อย
ละสิ บของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาํ ให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทาํ ให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึ่ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนื อการควบคุมของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม และผูด้ ูแลผลประโยชน์
เห็นชอบด้วยแล้ว
(ง) ในกรณี ที่กองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุนรวม
ต่างประเทศนั้นหยุดรับคําสั่งซื้ อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนหรื อไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ตามคําสั่งซื้อหรื อคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว
(1.4) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคําสั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสั่งซื้ อหน่วย
ลงทุนแก่ผลู ้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริ งดังต่อไปนี้
(ก) บริ ษทั จัดการมีเหตุควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี้
(1) การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผกู ้ ่อการร้าย หรื อ
(3) การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจ
ตามกฎหมาย
(ข) บริ ษทั จัดการไม่สามารถดําเนินการรู ้จกั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าได้
ในสาระสําคัญ
(1.5) อยูใ่ นระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริ ษทั จัดการรายอื่นเข้าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ
ตนอัน เนื่ อ งมาจากการที่ บ ริ ษ ัท จัด การรายเดิ ม ไม่ ส ามารถดํารงความเพี ยงพอของเงิ น กองทุ น ได้ต าม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้า
หลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
เมื่อปรากฏเหตุตามข้างต้นและบริ ษทั จัดการประสงค์จะไม่ขายหรื อไม่รับซื้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หรื อหยุดรับคําสั่งซื้อหรื อคําสั่งขายคืนหรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
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(ก)

แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาํ สัง่ ซื้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
ไม่ขายหรื อไม่รับซื้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ (1) (1.1) (1.2)
(1.3) หรื อ (1.5) ข้างต้น บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั่งซื้อหรื อคําสั่งขายคืนหรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย

(ข)

รายงานการไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสั่งซื้อหรื อคําสั่ง
ขายคื น หรื อคําสั่ งสั บ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น พร้ อมทั้งแสดงเหตุ ผล และรายงานแผนการดําเนิ น การของ
กองทุนรวมเปิ ดนั้นให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

(ค)

ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่ขายหรื อไม่รับซื้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรื อหยุดรับคําสั่งซื้อหรื อ
คําสั่งขายคืนหรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (1.1) (1.2) (1.3) และ (1.5) ข้างต้น เกิน 1 วันทํา
การ บริ ษทั จัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิ ดรับคําสั่งซื้อหรื อคําสั่งขายคืนหรื อคําสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน
(i) รายงานการเปิ ดรับคําสั่งซื้ อหรื อคําสั่งขายคืนหรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และรายงานฐานะ
การลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทําการสุ ดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสั่งซื้ อหรื อคําสั่งขายคืนหรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน
(ii) แจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาํ สั่งซื้ อหรื อคําสั่งขายคืนหรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้
ทราบถึงการเปิ ดขายหรื อรับซื้อคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
รายอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ท ราบถึ งการเปิ ดรับ คําสั่งซื้ อหรื อคําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ ยน
หน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(2) บริ ษทั จัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
ได้รับมาแล้ว ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการพบว่าราคาขายหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ข้ ึนไป และคิดเป็ นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดยแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาํ สั่งซื้ อ หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบ
ถึงการหยุดขายหน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่น และผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการหยุด
รับคําสั่งซื้อ หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) ในกรณี ที่ วนั ทําการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นของกองทุน รวมใดตรงกับ วันที่ สํานักงานได้ป ระกาศกําหนดให้ เป็ น
วัน หยุด ทําการของบริ ษ ัท จัด การเป็ นกรณี พิ เศษ ให้ บ ริ ษ ัท จัด การหยุด รั บ คําสั่ งซื้ อ คําสั่ ง ขายคื น และคําสั่ ง
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับ
คําสั่งในกรณี ดงั กล่าวไม่น้อยกว่าห้าวันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณี พิเศษนั้น โดยการปิ ดประกาศไว้ในที่
เปิ ดเผย ณ ที่ ทาํ การทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการ รวมทั้งจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ ติดต่อทุกแห่ งของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็ นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ในกรณี ที่ บริ ษ ัทจัดการไม่ ขาย ไม่ รั บซื้ อคื น หรื อไม่ รั บสั บเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นตามคําสั่ งซื้ อ คําสั่ งขายคื นหรื อคําสั่ ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรื อหยุดรับคําสั่งซื้ อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริ ษทั จัดการ
อาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้


การหยุดการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อในกรณี ที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษทั จัดการสามารถหยุดรับคําสั่งซื้ อ คําสั่งขายคืนหรื อ
คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่สํานักงานประกาศ ซึ่ งไม่เกิน 20 วันทํา
การติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซื้ อ คําสั่งขายคืน
หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
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4.

วิธีการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร?


ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการได้ทุกวัน
ทําการ โดยกรอกรายละเอียดในคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนส่ งมายังบริ ษทั จัดการด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณี ย ์ หรื อ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ ที่บริ ษทั ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการให้บริ การแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรื อผูส้ นับสนุ น
การขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ
- กรณี เป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก สามารถส่งคําสั่งได้ ตั้งแต่ เวลาเริ่มทําการถึง 13.00 น.
- กรณี เป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า สามารถส่งคําสัง่ ได้ ตั้งแต่ เวลาเริ่มทําการถึง 15.30 น.
หากบริ ษทั จัดการมีการเปลี่ยนแปลงวันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทาํ การทุกแห่งของบริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

5.

กองทุนรวมนีก้ ําหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้อย่างไร?


ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องทําตามขั้นตอนการโอนหน่วยลงทุนและชําระค่าธรรมเนียมการ
โอนตามที่บริ ษทั จัดการและ/หรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด



บริ ษทั จัดการมีขอ้ จํากัดการโอนหน่ วยลงทุน โดยขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับการจัดสรร และ/หรื อการโอน
หน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมสําหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) พลเมื องหรื อผูม้ ี สัญชาติ อเมริ กันหรื อ ผูม้ ีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่ งรวมถึ งดิ นแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ี่มีหนังสื อเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา
หรื อผูถ้ ือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
(2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่ วน เป็ นต้น ซึ่ งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึง
สาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
(3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา
(4) ผูล้ งทุนซึ่ งติดต่อหรื อรับข้อมูลหรื อส่งคําสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษทั จัดการ หรื อชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรื อผูจ้ ดั การ ผูด้ ูแลผลประโยชน์หรื อ
ทรัพย์สินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ต้งั อยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดําเนินการดังกล่าว
(5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1-4

6.

ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนได้ จาก
ช่ องทางใด?


บริ ษทั จัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้ อคืนหน่วย
ลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ : www.manulife-asset.co.th
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นใดที่เหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1.

กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร?


2.

ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจํากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไขอย่างไร?


3.

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน” ให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกรายทุกครั้งที่มีการขาย
และรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน เมื่อรายการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสมบูรณ์ เพื่อเป็ นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนแก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่ งหนังสื อรับรองสิ ทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็ จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณี ยห์ รื อให้ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ น
ผูม้ อบให้ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั สิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก หรื อภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันคํานวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุน
การขอมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่ อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ : ในกรณี ที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วย
ลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน บริ ษทั จัดการหรื อบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่ อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสี ยงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่ วนที่เกินกว่าหนึ่งใน
สามของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนและ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จํานวนที่ถืออยู่

ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิม่ เติม?


ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางการใช้สิทธิ ออกเสี ยงและการดําเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสี ยงได้ที่บริ ษทั จัดการ
หรื อเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ www.manulife-asset.co.th

4. กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิธีเข้ าสู่ กระบวนการดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร?


ท่านสามารถนําส่งข้อร้องเรี ยนได้ที่
(1) บุ คคลที่ เป็ นผูข้ ายหน่ ว ยลงทุ น ที่ ได้รับ ความเห็ น ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยท่ านสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เป็ นผูข้ ายหน่วยลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบได้จากเว็บไซต์ www.sec.or.th
(2) ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ (Compliance Department) ของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนู ไลฟ์ (ประเทศไทย)
จํากัด โทรศัพท์ (66) 2844-0123 กด 2 ตามลําดับ
(3) สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท์ 1207



กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1. ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
 รายชื่ อคณะกรรมการบริษัท
1. นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน
2. นายจีชู หลิว
3. นายสุ เมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

 รายชื่ อกรรมการอิสระ
- ไม่มี  รายชื่ อผู้บริหารของบริษัท
1. นายไมเคิล รี ด
2. นายสุ เมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
3. นางสาวชัชฎดา เอกะหิตานนท์
4. นายจิรศักดิ์ กีรติไพบูลย์
5. นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายกฎหมายและกํากับดูแลกิจการ
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

 จํานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท
มีจาํ นวน 14 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
 มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริษัท
5,471,259,980.94 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
2. รายชื่ อคณะกรรมการการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
 ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายไมเคิล รี ด

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายสุ เมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
นายจิรศักดิ์ กีรติไพบูลย์
นายพีระสิ ษฐ์ ไตรรัตน์ผดุงผล
นายชุติพนธ์ อัศวธีระเกียรติ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายกฎหมายและกํากับดูแลกิจการ
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายตราสารทุน
เจ้าหน้าที่ ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ
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3.

รายชื่ อผู้จัดการกองทุน
รายชื่อ

ลําดับ
1

นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์

2

นายอุ่นฮ้ง แซ่ลิม้

3

นายพีระสิษฐ์ ไตรรัตน์ผดุงผล

4.

หน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบ
- ปริญญาโท (M.Phil)
มีประสบการณ์ในธุรกิจการจัดการกองทุนมากว่า บริหารทีมงาน
สาขาเศรษฐศาสตร์
สายงานการลงทุน
10 ปี โดยลําดับตัง้ แต่ปัจจุบนั ไปถึงอดีต ดังนี ้
University of Oxford
1. รองประธานเจ้าหน้ าที่ บ ริ ห ารและประธาน
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
เจ้าหน้าที่ สายงานการลงทุ น บลจ. แมนู ไลฟ์
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) University
(ประเทศไทย)
of Melbourne
2. รองประธานเจ้าหน้ าที่ บ ริ ห ารและประธาน
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
เจ้าหน้าที่ การลงทุ น บลจ. เอ็ มเอฟซี จํากั ด
University of Melbourne
(มหาชน)
3. Country Head ประจําประเทศไทย
บจก. เทมเพิลตัน แอสเซท แมเนจเมนท์
ประวัติการศึกษา

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

ประสบการณ์การทํางาน

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

บริหารกองทุน
ตราสารหนี ้

บริหารกองทุน
ตราสารทุน

รายชื่ อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
รายชื่ อ

โทรศัพท์

 ธนาคาร
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) (ลูกค้า Precious)

0-2111-1111

ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) (Private Wealth)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

0-2888-8811

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ สาขากรุ งเทพฯ

0-2081-0999

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

1558 กด 9

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

0-2633-6000

1572 กด 5

 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

0-2231-3777, 0-2618-1000

บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)

0-2638-5500

บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

0-2846-8689
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รายชื่ อ

โทรศัพท์

บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

0-2658-9500

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0-2658-8888

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)

0-2659-7000

บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0-2658-6300

บริ ษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

0-2305-9000

บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0-2635-1718

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0-2648-1111

 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

0-2949-1999
0-2633-6000 กด 5

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

0-2680-1000

บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0-2862-9999

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)

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

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื้อขายหน่ วยลงทุน (บลน.)
บริ ษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด

0-2026-5100

บริ ษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์เมจิก จํากัด (เฉพาะซื้อขายออนไลน์เท่านั้น)

0-2861-5508

หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการภายหลัง
5.

รายชื่ อนายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุน


6.

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
โทร. (02) 296-5809, (02) 296-4864 โทรสาร (02) 283-1298
เว็บไซต์: www.krungsri.com

รายชื่ อผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุน


ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
โทร. (02) 296-2625, (02) 296-3582
นอกจากหน้าที่ตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมาย
ในการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย
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7.

รายชื่ อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวม


นางสาวสมใจ คุณปสุ ต หรื อ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง หรื อ นางสาวณริ ศรา ไชยสุ วรรณ
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 264-9090 โทรสาร (02) 264-0789-90
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับช่ องทางทีผ่ ้ลู งทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนรวม

ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนผ่านช่ องทางใด?
 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
1788 ชั้น 18 อาคารสิ งห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์: (66) 2844-0123 โทรสาร: (66) 2056-9747 เว็บไซต์ : www.manulife-asset.co.th
ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนและแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
กองทุนเปิ ด แมนู ไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต เป็ นกองทุนรวมตลาดเงินที่ ลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่ งหนี้ และ/หรื อ
เงินฝาก และ/หรื อทรัพย์สินอื่นที่มีคุณภาพตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้ ที่เสนอขายทั้งในและ
ต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจทําสัญญาสวอปและ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดที่ อา้ งอิงกับอัตราแลกเปลี่ ยนเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง
(Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ ยน (Foreign Exchange Rate Risk) โดยจะทําการป้ องกัน ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยนเต็มจํานวน
(Fully Hedge) ดังนั้น บริ ษ ัทหลักทรั พย์จดั การกองทุ น แมนู ไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด จึ งมี แนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงของ
กองทุน สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1.

ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (Market Risk) : มาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความผันผวนของ
ค่าเงิน และอัตราดอกเบี้ย สิ่ งเหล่านี้เป็ นปั จจัยที่ลว้ นมีผลกระทบต่อราคาของตราสารหนี้ ที่ทาํ ให้ผลตอบแทนโดยรวมของตรา
สารปรับตัวขึ้นลงได้
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ ยง
บริ ษทั จัดการจะมีการวิเคราะห์และดูความเหมาะสมตามระยะเวลาการลงทุนในแต่ละขณะตามสภาวะเศรษฐกิจเพื่อให้ทนั ต่อ
ภาวะตลาดที่อาจเกิดมีการเปลี่ยนแปลงได้

2.

ความเสี่ ยงทางธุรกิจของผู้ออกหลักทรัพย์ หรื อตราสาร (Business Risk) : เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากผลประกอบการ ภาวะธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั ผูอ้ อกตราสาร เป็ นต้น จนส่ งผลต่อราคาของตราสารที่
กองทุนได้พิจารณาลงทุน
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ ยง
บริ ษทั จัดการจะลงทุนในหลากหลายบริ ษทั หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยงในการลงทุน และ
มีการกําหนดปัจจัยในการพิจารณาและกระบวนการคัดสรรตราสารที่จะลงทุนทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ

3.

ความเสี่ ยงจากความสามารถในการชํ าระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ (Credit Risk) : เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากผูอ้ อกหลักทรัพย์
หรื อตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ประสบปัญหาทางการเงินจนไม่สามารถชําระเงินต้นและ/หรื อดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้ หรื ออาจจะ
ชําระไม่ได้ครบตามจํานวนที่ได้ตกลงไว้
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ ยง
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บริ ษทั จัดการมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงความสามารถในการชําระหนี้ของผูอ้ อกตราสารที่จะลงทุนอย่างละเอียดถี่ถว้ น โดยจะมี
การกําหนดอัน ดับ ความน่ าเชื่ อถื อของตราสารที่ สามารถลงทุ น ได้ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด รวมทั้งมี
นโยบายการลงทุนในตราสารหนี้อย่างเคร่ งครัด
4.

ความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่ องของหลักทรัพย์ หรื อตราสาร (Liquidity Risk) : เนื่องจากอาจจะมีตราสารบางตัวที่มีโอกาสที่
จะเกิดภาวะขาดสภาพคล่องได้ การขาดสภาพคล่องนั้นก็คือ การซื้ อขายตราสารนั้น ๆ มีปริ มาณไม่มาก หรื อในบางช่วงอาจจะ
ขายตราสารนั้นไม่ได้ หรื อได้ในราคาที่ไม่เหมาะสม
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ ยง
ก่อนตัดสิ นใจลงทุน บริ ษทั จัดการจะพิจารณาถึงสภาพคล่องของตราสารนั้น โดยตราสารที่จะลงทุนจะต้องมีสภาพคล่องเพียงพอ
ซึ่งจะพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน

5.

ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ (Exchange Rate Risk) : เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรื อการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง เนื่องจาก
กองทุนจะลงทุนในตราสารที่จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะทําให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ ยง
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ดังนั้นเพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุน
อาจทําสัญญา สวอปและ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดที่อา้ งอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงโดยจะทําการป้ องกันความ
เสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวน

6.

ความเสี่ ยงจากการทําสั ญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน : โดยปกติการทําสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นการทําธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากการผันผวนของค่าเงิน ซึ่งกองทุนอาจเสี ย
โอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็ นไปตามที่กองทุนคาดการณ์ ไว้ และ
นอกจากนี้กองทุนยังมีความเสี่ ยงจากการที่คู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ ยง
บริ ษทั จัดการจะทําการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจและแนวโน้มอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนที่
จะทําการป้องกันความเสี่ ยงที่อาจมีความใกล้เคียงกับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากที่สุด และเพื่อลดความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตาม
สัญญาที่ได้ตกลงไว้ของคู่สัญญา กองทุนจะเข้าทําธุ รกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ 3
อันดับแรก จากสถาบันจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับจากสํานักงาน ก.ล.ต.
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ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุน
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่ วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์ สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
1. ตราสารภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ต่าํ กว่า 2 อันดับแรก
3. หน่วย CIS ที่เป็ น MMF
4. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากในประเทศ

อัตราส่ วนการลงทุน (% ของ NAV)
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 10%
ไม่เกิน 15%

5. ตราสารหรื อสัญญา ดังนี้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
5.1 ตราสารหนี้ที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1) 10% หรื อ
5.1.1 ผูอ้ อกเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(2) นํ้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
5.1.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
benchmark + 5%
5.1.3 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวเป็ นบุคคลดังนี้
5.1.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริ ษทั เงินทุน หรื อ บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.1.3.2 ธนาคารออมสิ น
5.1.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.1.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.1.3.5 บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.1.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.1.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.1.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.1.3.9 บริ ษทั หลักทรัพย์
5.1.3.10 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
5.1.3.11 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 5.1.3.15.1.3.10
5.2 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
5.3 OTC derivatives (Derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซ้ือขาย derivatives)
6. ตราสารอื่นใดนอกจากข้อ 1 - ข้อ 5
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ ับฝาก ผูอ้ อกตราสาร หรื อคู่สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่ วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) *
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษทั ทุกบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้าเป็ นคู่สัญญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษทั ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ่ การดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
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ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่ วนการลงทุน (% ของ NAV)

อัตราส่ วนที่คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน (B/E) หรื อ ตัว๋ สัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติ รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี เว้นแต่เป็ น
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก กองทุน รวมที่ มีอายุโครงการน้อ ยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ ย
ผูส้ ง่ั จ่าย หรื อคู่สัญญา ดังนี้
ตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริ ษทั เงินทุน
1.4 บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์ มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo
หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
2. ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตัว๋ แลกเงิน (B/E) หรื อ ตัว๋ สัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุน
ได้ดาํ เนินการให้มีการรับโอนสิ ทธิเรี ยกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมาย
กําหนด หรื อมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรื อรอบการลงทุนของ
กองทุน หรื อมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)
3. ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
ไม่เกิน 25%
4. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending)
5. หน่วย CIS ที่เป็ น MMF ในประเทศ

ไม่เกิน 25%
ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 20%

6. ตราสารดังนี้ (total SIP)
รวมกันไม่เกิน 15%
ทรัพย์สินตามข้อ 6 ในส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรื อ
คู่สัญญา (single entity limit)
7. ทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง ดังต่อไปนี้
ในขณะใดๆ มีมูลค่ารวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่า 10%
7.1 เงินสดสกุลเงินบาท
7.2 เงินฝากสกุลเงินบาทในธนาคารพาณิชย์ หรื อธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น แต่
ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจํา หรื อเงินเพื่อการดําเนินงานของ MMF
7.3 ตัว๋ เงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริ หารหนี้สาธารณะ
7.4 พัน ธบัตรรัฐบาลและพัน ธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี
หรื อมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
8. Derivatives ดังนี้
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ ยงที่มีอยู่
hedging limit : การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ ยง
**หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับ product limit
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ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่ วนการลงทุน (% ของ NAV)

อัตราส่ วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
1. ตราสารหนี้ ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้
ภาครัฐไทย หรื อตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของมู ล ค่ าหนี้ สิ น ทางการเงิ น (financial liability)* ของผู้อ อก
ตราสารรายนั้น ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ล่าสุ ด
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ ผู้อ อกตราสารมี ห นี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ อ อกใหม่ ก่อ นครบรอบ
ระยะเวลาบัญชี ถดั ไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุ ด บลจ. อาจนํามูลค่า
หนี้ สิ น ทางการเงิน ดังกล่าวมารวมกับ มูล ค่าหนี้ สิ น ทางการเงิน ตามงบการเงิ น
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่
เป็ นการทัว่ ไป และในกรณี ที่ผอู้ อกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ล่าสุ ด** ให้ใช้อตั ราส่ วนไม่เกิน 1
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผูอ้ อกรายนั้นเป็ นราย
ครั้ ง เว้น แต่ ใ นกรณี ที่ ผู้อ อกตราสารได้มี ก ารยื่ น แบบ filing ในลัก ษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
หมายเหตุ :
* หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชี
ที่ผอู้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีน้ นั โดย
เป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญ ชี ตามกฎหมายว่าด้วยวิช าชี พ บัญ ชี หรื อ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ที่ เป็ นที่ ย อมรั บ ในระดับ สากล เช่ น International
Financial Reporting Standards (IFRS) ห รื อ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
** รวมถึงกรณี ยงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงิน ในครั้งแรกของผูอ้ อก
ตราสาร

2. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่ วย CIS ทั้งหมดของกองทุน รวมหรื อ กองทุน CIS
ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น
อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุน ที่ จดั ตั้งขึ้น ใหม่ที่ มี
ขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้างโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน

ทั้งนี้ การคํานวณสัดส่ วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่ วนการลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรื อที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้ จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุน(1)
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้งั แต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รายการที่เรียกเก็บ (2)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ
• ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
• ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน
• ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผป
ู ้ ระกัน
• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริ มการขายภาย
- ช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่ประมาณการไม่ได้
• ค่าตรวจสอบบัญชี
• ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ รายงานประจําปี รายงาน 6 เดือน ฯลฯ
• ค่าอากรแสตมป์ และค่าไปรษณี ยากร
• ค่าธรรมเนียมธนาคาร
• ค่าการโอนหลักทรัพย์
• ค่าประกาศหนังสื อพิมพ์ / ประกาศ NAV
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทั้งหมด (3)
ค่าใช้ จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Costs)

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต

ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อัตราตาม
เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง
โครงการ
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
%ต่ อปี ของ NAV
0.3100
0.3080
0.3089
0.7490
0.2164
0.2142
0.2149
0.0642
0.0294
0.0295
0.0295
0.0749
0.0642
0.0643
0.0645
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1.0700

ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่จ่ายจริ ง

0.2057
0.1045
0.0011
0.0964
0.0011
0.0026

0.2051
0.0963
0.0019
0.1026
0.0019
0.0024

ตามที่จ่ายจริ ง

-

-

ตามที่จ่ายจริ ง
1.0700

0.5157

0.5131

0.2122
0.0904
0.0022
0.0412
0.0032
0.0028
0.0724
0.5211

ตามที่จ่ายจริ ง

-

-

-
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 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน
รายการที่เรียกเก็บ

(2)

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน
- กรณี ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียง
อย่างเดียว (5)
- กรณี ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน (Unit-Link)
 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
- กรณี ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียง
อย่างเดียว
- กรณี ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน (Unit-Link)
 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

อัตราตามโครงการ

ร้ อยละของมูลค่าหน่ วยลงทุน
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
ปี 2563
ปี 2562

เรียกเก็บจริง
ปี 2561

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
ไม่เกิน 200 บาท
ต่อรายการ
ตามที่ธนาคาร
พาณิ ชย์
เรี ยกเก็บ
ตามที่บริ ษทั จัดการ
หรื อนายทะเบียน
เรี ยกเก็บ

ไม่มี
ไม่เกิน 200 บาท
ต่อรายการ
ตามที่ธนาคาร
พาณิ ชย์เรี ยกเก็บ

ไม่มี
ไม่เกิน 200 บาท
ต่อรายการ
ตามที่ธนาคาร
พาณิ ชย์เรี ยกเก็บ

ไม่มี
ไม่เกิน 200 บาท
ต่อรายการ
ตามที่ธนาคาร
พาณิ ชย์เรี ยกเก็บ

 ค่าธรรมเนี ยมกรณี ที่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น ร้อ ง
ตามที่บริ ษทั
ตามที่บริ ษทั
ตามที่บริ ษทั
ขอให้นายทะเบียนดําเนิ นการใดๆ ให้กรณี
จัดการหรื อนาย จัดการหรื อนาย จัดการหรื อนาย
พิเศษ
ทะเบียนเรี ยกเก็บ ทะเบียนเรี ยกเก็บ ทะเบียนเรี ยกเก็บ
หมายเหตุ :
(1) บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ โดยอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม
หรื อค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
(2) เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)
(3) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้งั แต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
PTR = MIN (ซื้อหุ้น, ขายหุน้ )
Avg. NAV
PTR =
347,506,174.89
86,810,190.23
PTR =
4.00
หมายเหตุ: PTR คํานวณจากมูลค่าที่ต่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวม
ลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผา่ นมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
ชื่ อหลักทรัพย์
พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรื อพันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรรัฐบาลแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/91/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/64
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรื อธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้
เงินลงทุนในเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคาร ซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ
ตราสารแห่ งหนีท้ ี่บริษัทจํากัดเป็ นผู้ออก
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
หุ้นกูร้ ะยะสั้นของบริ ษทั ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จํากัด ชุดที่ 8 ครบ
กําหนดไถ่ถอน วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ กรุ งเทพฯ
สินทรัพย์อื่น และหนีส้ ินอื่น
สินทรัพย์อื่น
หนีส้ ินอื่น
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ

จํานวนหน่ วย มูลค่าตามราคาตลาด
(พันหน่ วย)
(พันบาท)

32,000.00
4,000.00

4,000.00

40,000.00

ร้ อยละของ
NAV

31,998.70
3,998.41

75.22
9.40

14.78

0.03

3,994.84

9.39

2,636.10

6.20

1.66
101.77
42,542.72

0.00
0.24
100.00

ข้ อมูลอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่ วงนํ้าหนักและสัดส่ วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสู ง
0.05 ปี
อายุเฉลี่ยตราสารของกองทุน (Portfolio Duration)

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ ี่ออกโดยนิตบิ ุคคลไทยหรื อตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรื อตราสารกึ่งหนีก้ งึ่ ทุน
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564
กลุ่มของตราสาร
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัว๋ แลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย พันธบัตร หรื อตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้ นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรื อกระทรวงการคลัง เป็ นผูอ้ อก
ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิ ชย์ หรื อ
บริ ษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(ค) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก
ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(ง) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่าํ กว่า
investment grade หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล
ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน

มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)
34,983,381.05

%NAV
84.61

14,779.40

0.03

3,994,728.30

9.39

-

-

สัดส่วนสู งสุ ด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุม่ (ง)

15 %NAV

รายละเอียดและอันดับความน่ าเชื่ อถือของตราสารแห่ งหนี้ เงินฝาก หรื อตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ทุกตัวในพอร์ ต
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564
ประเภท
พันธบัตร
CB21204C
CB21408B

ผู้ออก

ผู้คาํ้ ประกัน/
ผู้รับรอง/
ผู้สลักหลัง

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันครบอายุ อันดับความ
น่ าเชื่ อถือ

มูลค่าหน้ าตั๋ว
(บาท)

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
(บาท)

8 เม.ย. 64

32,000,000.0000
4,000,000.0000

31,997,828.48
3,998,361.22

7 พ.ค. 64

4,000,000.0000

3,994,728.30

4 ก.พ. 64

หุ้นกู้
ICBCTL215
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์
CITI-GOLD SAVING

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ กรุ งเทพฯ

14,779.40

CITI-SAVING-THB

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ กรุ งเทพฯ
(บ/ช เพื่อการดําเนินงาน)

2,636,118.40
รวม

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ
Tris

Fitch

Definition

Notes

การจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือของตราสารหนีร้ ะยะสั้น
T1

F1

ผูอ้ อกตราสารหนี้ มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่
แข็งแกร่ งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ
ได้รั บ ความคุ้ม ครองจากการผิ ด นั ด ชํา ระหนี้ ที่ ดี ก ว่ า อัน ดับ
เครดิตในระดับอื่น ผูอ้ อกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกล่าวซึ่ งมีเครื่ องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุม้ ครองด้าน
การผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
T2
F2
ผูอ้ อกตราสารหนี้ มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่
แข็งแกร่ งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ
T3
F3
ผูอ้ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นใน
ระดับที่ยอมรับได้
T4
B, C
ผูอ้ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่
ค่อนข้างอ่อนแอ
D
D
เป็ นระดับที่อยูใ่ นสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูอ้ อกตราสารหนี้
ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด
การจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือของตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
AAA

AAA(tha)

ความน่าเชื่อถือสู งที่สุด และมีความเสี่ ยงตํ่าที่สุด

AA

AA(tha)

ความน่าเชื่อถือสู งมาก และมีความเสี่ ยงตํ่ามาก

A

A(tha)

ความน่าเชื่อถือสู ง และมีความเสี่ ยงตํ่า

BBB

BBB(tha)

ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์พอใช้

BB

BB(tha)

ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง

B

B(tha)

ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มาก

C

CCC,CC,C (tha)

มีความเสี่ ยงต่อการผิดนัดชําระหนี้สูงสุ ด

D

DDD,DD,D (tha)

อยูใ่ นภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้

กลุ่มตราสารหนี้
ระดับน่าลงทุน
(Investment grade
bonds)
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับเก็งกําไร
(Speculative grade
bonds)

ทั้ง Tris Rating และ Fitch Ratings ได้ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพ
เครดิ ตที่ นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และน้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลําดับ ส่ วนกรณี ของ Fitch Ratings จะไม่มีการใช้สัญ ลักษณ์
ต่อท้ายสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือ AAA (tha) และอันดับที่ต่าํ กว่า CCC (tha)
ที่มา : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย / www.trisrating.com / www.fitchrating.com

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
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ผลการดําเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีว้ ัดย้อนหลังตามปี ปฏิทิน

Benchmark 1 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เรื่ อง การปรับปรุ งการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนผ่านกองทุนรวม
จึงมีการปรับตัวชี้วดั ของกองทุนเป็ น 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําระยะเวลา
3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกสิ กรไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี โดยเริ่ มใช้ต้งั แต่วนั ที่ 28 ต.ค. 62 เป็ นต้นไป
Benchmark 2 คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําระยะเวลา 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิ กรไทย

29/01/2564
MS-MONEY
ชื่ อกองทุน /
เกณฑ์มาตรฐาน
MS-MONEY
เกณฑ์มาตรฐาน*
Standard Deviation
ของผลการดําเนินงาน
Standard Deviation
ของเกณฑ์ มาตรฐาน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก**

มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน (บาท)
42,542,936.85
ตั้งแต่
ต้ นปี
-0.02
0.01

%ตามช่ วงเวลา

มูลค่าหน่ วยลงทุน (บาท)
11.6498
%ต่ อปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

-0.01
0.09

-0.02
0.16

0.09
0.46

0.61
1.02

0.73
1.10

1.29
1.57

ตั้งแต่ จัดตั้ง
(20 ก.พ. 51)
1.19
1.71

0.08

0.06

0.05

0.05

0.06

0.06

0.08

0.18

0.01

0.02

0.01

0.03

0.03

0.03

0.13

0.26

0.02

0.06

0.12

0.29

0.77

0.84

1.16

1.18

Maximum Drawdown^
ผลขาดทุนสู งสุ ดที่เกิดขึ้นจริ ง 5 ปี ของกองทุน คือ -0.04
ที่มา : Morningstar
หมายเหตุ: การนําเสนอผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งในช่วงเวลาตํ่ากว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็ นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
*55% Total Return of ThaiBMA Zero Rate Return Index ระยะเวลา 3 เดื อน + 45% อัตราดอกเบี้ ยเงิน ฝากประจําระยะเวลา 3 เดื อน
ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกสิ กรไทย
และธนาคารไทยพาณิ ชย์ หลังหักภาษี
**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําระยะเวลา 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารไทยพาณิ ชย์และธนาคารกสิ กรไทย หลังหักภาษี
(เริ่ มใช้ต้งั แต่วนั ที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป)
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
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การเปลี่ยนเกณฑ์ มาตรฐานที่ใช้ วัดผลการดําเนินงานในช่ วงแรกอาจทําให้ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีขึน้ เมื่อเปรี ยบเทียบตัวชีว้ ัด
มาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนีท้ ี่กองทุนลงทุนบางส่ วนไม่ มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชีว้ ัดมาตรฐานใหม่ คาํ นวณจากสมมติฐานตราสารหนี ้
ทั้งหมดเสียภาษี
เอกสารการวัดผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนีจ้ ัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริ ษัทจัดการลงทุน
การลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ ใช่ การฝากเงิน และมีความเสี่ ยงจากการลงทุนซึ่ งผู้ลงทุนอาจไม่ ได้ รับเงินลงทุน
คื นเต็มจํานวน/ แม้ ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้ เฉพาะทรั พย์ สินที่มีความเสี่ ยงตํา่ แต่ กม็ ีโอกาสขาดทุนได้ / ผู้ลงทุนโปรดทําความ
เข้ าใจลักษณะสิ นค้ า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ ยงก่ อนตัดสิ นใจลงทุน/ ผลการดําเนิ นงานในอดีต ผลการเปรี ยบเทียบผลการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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คําเตือน/ข้ อแนะนํา
•

•
•

•

•

•
•

•

•

ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้ อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิงในอนาคต หาก
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผูล้ งทุนสามารถขอหนังสื อชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูข้ ายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์เก็ต เป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริ ษทั จัดการ ดังนั้น บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์เก็ต ทั้งนี้
ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั สถานะทางการเงินหรื อผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั จัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษทั จัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริ ษทั จัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานกําหนด โดยบริ ษทั จัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูท้ ี่สนใจจะลงทุนที่ตอ้ งการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษทั
จัดการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้ มูลการได้ที่บริ ษทั จัดการหรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริ ษทั จัดการอนุ ญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่
สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริ ษทั จัดการทราบ เพื่อที่บริ ษทั จัดการจะสามารถ
กํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวมนี้ เป็ นเพียงการสรุ ปใจความสําคัญของหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลโครงการเพื่อความกระชับ
และเข้าใจง่ายเท่านั้น ผูล้ งทุนจึงควรศึกษาหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวมนี้ประกอบกับหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลโครงการ
ด้วย ทั้งนี้ ในการบริ หารจัดการกองทุน บริ ษทั จัดการจะยึดรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับการอนุ มตั ิจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านั้น
บริ ษทั จัดการและ/หรื อผูส้ นับ สนุ นการขายหรื อรั บซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ บริ ษ ัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมจากผูส้ นใจสั่งซื้ อหน่วยลงทุน หรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูล้ งทุนตามคําจํากัด
ความของกฎหมายหรื อตามที่หน่ วยงานที่มีอาํ นาจกําหนด ทั้งก่อนและ/หรื อภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็ นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อเพื่อให้เป็ นไปตาม
แนวทางปฏิบตั ิหรื อการตีความ หรื อการสั่งการของหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจ ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
หน่ ว ยลงทุ น มี ห น้ าที่ ต้อ งทําความรู ้ จ ัก ตัว ตนของลู ก ค้า (Know Your Client: KYC) และการพิ สู จ น์ ท ราบลู ก ค้า (Client Due
Diligence: CDD) โดยผูส้ นใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการ
รู ้จกั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริ ษทั จัดการและ/หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตั ิของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริ ษทั จัดการและ/หรื อผูส้ นับสนุนการขาย
หรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนจําเป็ นต้องดําเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริ การใหม่ การทําธุรกรรมของ
ลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทั้งการดําเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจกําหนด
แนวทาง
การพิจารณาร่ างหนังสื อชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนของกองทุนรวมหรื อได้ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
หนังสื อชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564
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รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
Manulife Strength-Money Market Fund
(MS-MONEY)

หนังสื อชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564
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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต

คําจํากัดความ / คํานิยาม
โครงการ

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์เก็ต

กองทุน

หมายถึง กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์เก็ต

หน่ วยลงทุน

หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์เก็ต

บริษัทจัดการ

หมายถึง บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

หมายถึง ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน

หมายถึง ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

ผู้แนะนําการลงทุน

หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์โดยการติดต่อ การชักชวน การให้คาํ แนะนํา หรื อวางแผนการลงทุนให้
ผูล้ งทุนเพื่อการซื้อขายหรื อลงทุนในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน

หมายถึง บุคคลหรื อนิ ติบุ คคลที่ บริ ษทั จัดการมอบหมายให้ ทาํ หน้าที่ ขายหรื อรั บซื้ อคืน หน่ วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มูลค่าหน่ วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
เมื่อสิ้ นวันทําการที่คาํ นวณ โดยคํานวณตามหลักสากล เป็ นตัวเลขทศนิ ยม 5 ตําแหน่ ง
และตัดตําแหน่งที่ 5 ทิ้ง

มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้ คํานวณ

หมายถึง มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ตดั ทศนิ ยมตําแหน่ งที่ 5 ทิ้งและปั ดทศนิ ยม ราคาขายหน่ วยลงทุน
ตําแหน่งที่ 4 ขึ้น

ราคาขายหน่ วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าหน่ วยลงทุน ที่ ใช้คาํ นวณราคาขายหน่ วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนี ยมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้ นวันทําการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนี ยมการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

วันทําการ

หมายถึง วันเปิ ดทําการตามปกติของบริ ษทั จัดการหรื อธนาคารพาณิ ชย์

วันทําการขายหน่ วยลงทุน

หมายถึง วัน ทําการขายหน่ วยลงทุน ที่ บ ริ ษทั จัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวม

วันทําการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน หมายถึง วันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวม
คําเสนอซื้อ

หมายถึง คําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของกิจการเป็ นการทัว่ ไปที่ผูท้ าํ คําเสนอซื้ อต้องปฏิบตั ิตามประกาศ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง

หมายถึง แก้ไขราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่ วยลงทุนที่ ถูกต้องโดยแก้ไขราคา
ย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบนั

การชดเชยราคา

หมายถึง การเพิ่มหรื อลดจํานวนหน่ วยลงทุนของผูซ้ ้ื อหรื อผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนที่มีราคาหน่ วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง หรื อการจ่ายเงินซึ่ งมีมูลค่าเท่ากับส่ วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรื อลดจํานวนหน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต

เงินสํารอง

หมายถึง จํานวนเงินที่ต้งั สํารองเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้
ด้วยทรัพย์สินอื่น ๆ

บัญชีกองทุน

หมายถึง บัญชีกองทุนเปิ ดที่บนั ทึกจํานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน

สิทธิเรียกร้ อง

หมายถึง สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งที่ เกิ ด จากการประกอบธุ ร กิ จของสถาบัน การเงิ น ตามกฎหมายว่าด้ว ย
ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน

กิจการ

หมายถึง บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์
ซื้อขายหลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั มหาชน จํากัด

สถาบันการเงิน

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายดอกเบี้ยเงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน

สมาคม

หมายถึง สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน

มติพเิ ศษ

หมายถึง มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจํานวนหน่ วยลงทุน
ทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน หรื อของ
จํานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่ งส่ งหนังสื อแจ้งมติและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน

มติเสียงข้ างมาก

หมายถึง มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู ้
ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน หรื อของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสื อแจ้งมติและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

บริษัทประกันชีวิต

หมายถึง บริ ษทั ประกันชี วิตที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการประกันภัย ประเภทประกันชีวิต ใน
ประเทศไทยตามความในกฎหมายว่าด้วยการประกอบการประกันภัย

กรมธรรม์ ประกันชีวติ

หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับการอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย

กรมธรรม์ ประกันชีวิตควบ
หน่ วยลงทุน

หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับผลการดําเนินงานของกองทุน

ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุน

หมายถึง ผูล้ งทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับผลดําเนินงานของกองทุน

คําอธิบายศัพท์ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการอธิบายคําย่ อและความหมายของคําย่ อ รวมถึงคําศัพท์ ที่ปรากฏในหัวข้ อประเภทของหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์ สินอื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนและอัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์ สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์ สินของ
กองทุนรวม
คําศัพท์
กองทุนรวมตลาดเงิน

คําอธิบายศัพท์
กองทุนรวมเปิ ดที่มีนโยบายการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้ นวันทําการ โดยมุ่งลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ ง
เงินฝาก ตราสารแห่ งหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพสู ง หรื อหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนกําหนดไว้โดยเฉพาะให้กองทุนรวมประเภทนี้
ลงทุนได้

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่ วงนํ้าหนัก

อายุถวั เฉลี่ยแบบถ่วงนํ้าหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจากทรัพย์สิน (portfolio duration) ที่กองทุน
ลงทุนหรื อมีไว้

กลุ่มกิจการ

บริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชี พบัญชีกาํ หนดเกี่ยวกับการจัดทํางบ
การเงินรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ”

กองทุนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรู ปบริ ษทั ทรัสต์ หรื อรู ปอื่นใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

การลดความเสี่ยง

การลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็ นคู่สัญญาใน derivatives ที่ มีลกั ษณะ

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต

“เงินฝากหรื อ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก”
ตราสารภาครัฐไทย

ครบถ้วน ดังนี้
(1) ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2) มีผลให้ความเสี่ ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3) เป็ นการลดความเสี่ ยงทัว่ ไปและความเสี่ ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ตอ้ งการลดความเสี่ ยง
(4) สามารถลดความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรื อตราสารอื่นที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสิ นพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิ น
ตราสารดังนี้
(1) ตัว๋ เงินคลัง
(2) พันธบัตรรัฐบาล หรื อพันธบัตร ธปท.
(3) พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรื อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรื อกองทุนฟื้ นฟูเป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐต่ างประเทศ

ตราสารที่ มีรูป แบบทํานองเดี ยวกับตราสารภาครั ฐไทยที่ รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง
ธนาคารกลาง หรื อหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่างประเทศ เป็ นผูอ้ อกหรื อผู ้
คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น

บริษัทย่อย

บริ ษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวม
ที่มีการจัดทําและเปิ ดเผยล่าสุ ด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่ วนการถือหุ้นที่
ปรากฎในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ้นล่าสุ ด

บริษัทใหญ่

บริ ษทั ใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที่มี
การจัด ทําและเปิ ดเผยล่าสุ ด ทั้งนี้ หากไม่ มีงบการเงิน รวมให้ พิ จารณาตามสัด ส่ วนการถื อ หุ้ น ที่
ปรากฎในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ้นล่าสุ ด

แบบ filing

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์

ใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงซึ่ งกําหนดให้เป็ นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6)

ผู้มีภาระผูกพัน

ผูท้ ี่ มีภาระผูกพันในการชําระหนี้ ตามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ้ อก ผูส้ ั่งจ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ั บ
อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน แล้วแต่กรณี

หน่ วย CIS

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1) หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่ มิใช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2) หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หุ้นกู้ระยะสั้น

หุ้นกูท้ ี่มีกาํ หนดเวลาชําระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ที่ออกหุ้นกู้

CIS operator

บุคคลดังนี้
(1) บริ ษทั จัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
(2) ผูท้ าํ หน้าที่บริ หารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามความมีส่วนได้เสี ยในกิจการที่ลงทุน

counterparty limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

credit rating

อันดับความน่ าเชื่ อถือที่จดั ทําโดย Credit Rating Agency ซึ่ งเป็ นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี้ตามตราสารหรื อสัญญา

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต

GMS

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าํ โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit

อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่ วนการลงทุนในแต่ละบริ ษทั ที่อยู่
ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating

อันดับความน่าเชื่อถือของผูม้ ีภาระผูกพันในฐานะผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน

international scale

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที่ใช้เปรี ยบเทียบระหว่างประเทศ

issue rating

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน

issuer rating

อันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารหรื อคู่สัญญา

national scale

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที่ใช้เปรี ยบเทียบภายในประเทศ

net exposure

มูลค่าการลงทุนสุ ทธิ ในทรัพย์สินไม่ว่าเป็ นการลงทุนโดยตรงหรื อโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตรา
สารหรื อสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กบั ทรัพย์สิน ซึ่ งเป็ นผลให้กองทุนมีความเสี่ ยงใน
ทรัพย์สินนั้น

OTC derivatives

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซ้ือขาย derivatives

Regulated market

ศูนย์กลางที่จดั ช่องทางการสื่ อสารระหว่างผูค้ า้ เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้ อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ขอ้ มูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแล
ของทางการหรื อหน่ วยงานที่ทาํ หน้าที่กาํ กับดูแลด้านหลักทรัพย์หรื อตราสารที่มีลกั ษณะทํานอง
เดียวกับหลักทรัพย์

underlying

สิ นค้า ตัวแปร หรื อหลักทรัพย์อา้ งอิง

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต

โครงการจัดการ “กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์เก็ต”

1.
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2.
18T

ชื่ อบริษัทจัดการ

:

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู่บริษัทจัดการ

:

1788 ชั้น 18 อาคารสิ งห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทร. (66) 2844-0123 โทรสาร (66) 2056-9747
เว็บไซต์: www.manulife-asset.co.th

ชื่ อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
18T

1.1

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)

:

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์เก็ต

1.2

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)

:

Manulife Strength-Money Market Fund

1.3

ชื่อย่อ

:

MS-MONEY

1.4
1.5

ประเภทโครงการ
ประเภทการขาย

:
:

กองทุนเปิ ด
ขายหลายครั้ง

1.6

การกําหนดอายุโครงการ

:

ไม่กาํ หนด

1.7

อายุโครงการ

:

ปี -เดือน-วัน

1.8

อายุโครงการถึงวันที่ (กรณี กาํ หนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : ไม่กาํ หนด

1.9

เงื่อนไข (อายุโครงการ)

:

-

1.10 ลักษณะโครงการ

:

กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป

1.11 ลักษณะการขาย

:

เสนอขายในไทย

จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ ราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย :
18T

2.1

จํานวนเงินทุนของโครงการ

:

2.2

เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ)

:

2,000,000,000 บาท

ในระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริ ษทั จัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุน
ของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
2.3

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

:

10 บาท

2.4

จํานวนหน่วยลงทุน

:

200,000,000 หน่วย

2.5

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก

:

10 บาท

2.6

มูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ ซื้อครั้งแรก

:

10,000 บาท

2.7

มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป

:

ไม่กาํ หนด

2.8

มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน

:

ไม่กาํ หนด

2.9

จํานวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน :

ไม่กาํ หนด

2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ตํ่า

:

ไม่กาํ หนด

2.11 จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ตํ่า

:

ไม่กาํ หนด

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต

1

2.12 รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปรับลดมูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้ อครั้งแรก มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้ อครั้งถัดไป
มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน จํานวนหน่ วยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืนและจํานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชี ข้ นั ตํ่าได้ โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะประกาศให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการไว้ ณ ที่ทาํ การของบริ ษทั จัดการ
หรื อสถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรื อในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
3.

วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ
การลงทุ น ในต่ างประเทศ การลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ประเภทและอั ตราส่ วนการลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ
ทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
18T

3.1
19T

วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อส่ งเสริ มและระดมเงินลงทุนจากผูล้ งทุนประเภทสถาบันและบุคคลธรรมดาที่ตอ้ งการจะลงทุนในตราสารทาง
การเงิ น ตราสารแห่ งหนี้ และ/หรื อเงิน ฝาก ที่ เสนอขายทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้ างผลตอบแทนที่ ดีให้ แก่
ผูล้ งทุน

3.2

ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารหนี้

3.3

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
ประเภทของกองทุนรวมตลาดเงิน : ต่างประเทศ

3.4

ประเภทการลงทุ น ตามการลงทุ น ในประเทศและต่ างประเทศ: กองทุ น ที่ ล งทุ น แบบมี ค วามเสี่ ย งทั้ง ในและ
ต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่ วนการลงทุนในต่ างประเทศ :
กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 50.00 ของ NAV

3.5

นโยบายการกู้ยืม (ถ้ ามี) :
บริ ษทั จัดการอาจกูย้ ืมเงินหรื อทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ การกูย้ ืมเงินหรื อทําธุ รกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื้ อคืนจะทําเพื่อบริ หารสภาพคล่องของกองทุนรวม และเงินที่ได้จากการกูย้ ืมเงินหรื อทําธุรกรรมการขาย
โดยมีสัญญาซื้อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า : การลดความเสี่ ยง (Hedging)

3.7

การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

3.8

กลยุทธ์ การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสู งกว่าดัชนีวดั (active management)

3.9

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :
ตัวชี้ วดั ที่ใช้เปรี ยบเที ยบผลการดําเนิ นงานของกองทุน ได้แก่ 55% Total Return of ThaiBMA Zero Rate Return
Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อย
กว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกสิ กรไทย และธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ หลังหักภาษี
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษทั จัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึ่งอยูภ่ ายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กาํ หนด โดยบริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้า
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อย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วดั คําอธิ บายเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้ วดั ดังกล่าวผ่าน
การลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ ภายในเวลาที่ผลู ้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสิ นใจ
ลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณี การเปลี่ยนแปลงตัวชี้ วดั เพื่ อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกําหนดของสมาคม
บริ ษทั จัดการลงทุน และ/หรื อ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการใช้เปรี ยบเทียบในกรณี ที่ผอู ้ อกตัว
ดัชนีของตัวชี้วดั ไม่ได้จดั ทําหรื อเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริ ษทั บริ ษทั จัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น ทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ ภายในเวลาที่ ผูล้ งทุ น
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสิ นใจลงทุนได้
3.10 ลักษณะการจ่ ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่ งหนี้ และ/หรื อเงินฝาก และ/หรื อทรัพย์สินอื่นที่มี
คุณภาพตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยการลงทุนในประเทศจะเน้นลงทุนในตราสารที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ตราสารที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถามหรื อเมื่อได้เห็นหรื อจะครบกําหนดชําระคืนไม่
เกิน 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน โดยจะดํารงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงนํ้าหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะ
ใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่ งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน เมื่อคํานวณรวมทุกบุคคลที่เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่ังจ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผูค้ ้ าํ
ประกันหรื อคู่สัญ ญา โดยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจทําสัญญาสวอปและ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดที่อา้ งอิงกับ
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) และจะ
ทําการป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวน (Fully Hedge) แต่จะไม่ลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงตราสาร
ที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
กองทุนจะลงทุนในตราสารข้างต้น โดยมีอนั ดับความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็ นตราสาร
ภาครัฐไทย และ/หรื อเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารออมสิ นซึ่ งรัฐบาลเป็ นประกันเงินฝาก
หรื อตราสารนั้น
(1) อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น 2 อันดับแรก หรื อ
(2) อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรก หรื อ
(3) อันดับความน่ าเชื่อถือที่เทียบเคียงได้กบั สองอันดับแรกของการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระยะสั้นตามที่
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรี ยบเทียบไว้
2. กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินหรื อถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสู งดังต่อไปนี้ ในขณะใดๆ รวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
(1) เงินสดสกุลเงินบาท
(2) เงินฝากสกุลเงินบาทในธนาคารพาณิ ชย์หรื อธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงเงินฝากใน
บัญชีเงินฝากประจําหรื อเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน
(3) ตัว๋ เงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริ หารหนี้สาธารณะ
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(4) พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี หรื อมีอายุคงเหลือไม่เกิน
1 ปี
3. ในการคํานวณสัดส่ วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษทั จัดการอาจไม่นบั ช่วง
ระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการจําหน่ ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคําสั่งขายคืน หรื อสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรื อเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่ างประเทศ :
19T

19T

บริ ษทั จัดการสามารถขอวงเงินเพิ่มเติ มจากหน่ วยงานที่ มีอาํ นาจในการจัดสรรเงินลงทุนในต่างประเทศให้กับ
กองทุนได้โดยไม่ตอ้ งขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
19T

3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุนในประเทศ :
บริ ษทั จัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่มีผอู ้ อกตราสารหรื อคู่สัญญาเป็ นกิจการที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ดังนี้
ส่ วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตัว๋ เงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตัว๋ แลกเงิน (B/E)
1.1.5 ตัว๋ สัญญาใช้เงิน (P/N)
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็ นพันธบัตรหรื อหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนี้ อื่น ที่ มีล ักษณะทํานองเดี ยวกับ ตราสารหนี้ ต าม 1.1.1 – 1.1.7
ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ่มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรั พ ย์สิ น ที่ บ ริ ษ ัท จัด การจะสามารถลงทุ น ได้ต ามข้อ 1 ข้างต้น ต้องมี คุณ สมบัติ ของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีขอ้ กําหนดหรื อเงื่อนไขที่ทาํ ให้ผูล้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณี ที่เป็ น B/E หรื อ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ
แต่กองทุนได้ดาํ เนิ นการให้มีการรับโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกําหนด หรื อมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
2.3 มีขอ้ มูลเกี่ ยวกับตราสารที่บริ ษทั จัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนํามาประกอบการ
พิ จ ารณาตัด สิ น ใจลงทุ น ได้อ ย่างสมํ่าเสมอ และมี ข้อ มู ล ราคาที่ ส ะท้อ นมู ล ค่ า
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ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่ อถือได้ซ่ ึ งจัดทําตาม
หลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณี ที่ เป็ นการลงทุ น ใน B/E หรื อ P/N ที่ ออกตราสารดังกล่ าวเพื่ อชําระหนี้
การค้า B/E หรื อ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรื อรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.4.1 ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน หรื อ บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิ น
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ ับฝากตาม 2.4.1 2.4.7
ทั้งนี้ การอาวัลหรื อการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรื อการรับรองผูส้ ั่งจ่าย
หรื อผูอ้ อกตัว๋ ทั้งจํานวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรื อ P/N ด้วย
ส่ วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS ที่เป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF) อื่น
กรณี เป็ นหน่วยที่การออกอยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการ
ลงทุน ดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตรา
สารทางการเงินทัว่ ไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณี ที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF) อื่น กองทุน
รวมตลาดเงิน (MMF) ดังกล่าว ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่ งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุน
ได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคาํ นวณตามสัดส่ วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคาํ นวณตามสัดส่ วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับทรัพย์สินที่เป็ น SIP ของกองทุนนั้น
2.4 มี ก ารลงทุ น ใน derivatives ที่ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ Global exposure limit ของ
กองทุนนั้น
ส่ วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ ับฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกิ จ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิ น
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
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5.
6.
7.
8.
9.

บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ ับฝากตาม 1 – 8

ส่ วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. คู่ สั ญ ญา ต้อ งเป็ นนิ ติ บุ ค คลดัง นี้ ที่ ส ามารถเข้า เป็ นคู่ สั ญ ญาใน reverse repo ได้ต าม
กฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิ ชย์
1.2 บริ ษทั เงินทุน
1.3 บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริ ษทั หลักทรัพย์
1.5 บริ ษทั ประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื้ นฟู
1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็ นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณี เป็ นตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศต้องมี credit rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
2.2 ตัว๋ แลกเงิน ตั๋วสัญ ญาใช้เงิน บัตรเงิน ฝาก หรื อหุ้น กู้ระยะสั้ นที่ ธนาคารพาณิ ช ย์
บริ ษทั เงินทุน หรื อธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน ซึ่ งมี
อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตัว๋ แลกเงิน หรื อ ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัว๋
ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ ที่ ถึงกําหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรื อ
เมื่อได้เห็น
2.4 ตัว๋ แลกเงิน หรื อ ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่ งมี credit
rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยู่ในอัน ดับ แรก โดยกรณี ที่ เป็ น issuer
rating ต้องเป็ น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ ใ นอัน ดั บ investment grade โดยต้ อ งเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่กาํ หนดของกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF)
2.5 ตราสารหนี้ซ่ ึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ข้ ึนทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้
หรื อที่มีขอ้ มูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่ ึ งมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดย
ตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.5.1 มี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น
2.5.2 มี credit rating อยูใ่ น 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
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2.5.3 มี credit rating ที่ เที ยบเคี ย งได้กับ 2 อัน ดับ แรกของการจัด credit rating
ระยะสั้นตามที่ CRA ได้เปรี ยบเทียบไว้
2.6 ตราสารหนี้ซ่ ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ข้ ึนทะเบียนในตลาดซื้ อขาย ตราสาร
หนี้ หรื อที่มีขอ้ มูลราคาที่ น่าเชื่ อถือและอ้างอิงได้ซ่ ึ งมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น
2.6.2 มี credit rating อยูใ่ น 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว
2.6.3 มี credit rating ที่ เที ยบเคี ย งได้กับ 2 อัน ดับ แรกของการจัด credit rating
ระยะสั้นตามที่ CRA ได้เปรี ยบเทียบไว้
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชําระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกําหนดเพิ่มเติมที่บริ ษทั จัดการต้องปฏิบตั ิสาํ หรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาํ หนดโดย TBMA หรื อ TSFC
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซ้ือไปขายหรื อโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็ นการขายหรื อโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ นการขายตาม repo ที่เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกูย้ ืมเงิน
ในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซ้ือ ณ วันเริ่ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็ นไปตาม
สมการการคํานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่ าของหลักทรั พย์ หรื อตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื ้อ x (1 + discount rate))
ทั้ ง นี ้ ราคาซื ้ อ = ราคาที่ ก องทุ น ชํ า ระให้ แก่ ค่ ู สั ญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง เป็ นค่ า ซื ้ อ
หลักทรั พย์ หรื อตราสารตาม reverse repo
4.4 การดํา รงมู ล ค่ า ของหลัก ทรั พ ย์ห รื อตราสารที่ ซ้ื อ ณ สิ้ น วัน ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
4.4.1 มู ล ค่ า ของหลัก ทรั พ ย์ห รื อตราสารที่ ซ้ื อ > (มู ล ค่ า reverse repo x (1 +
discount rate))
4.4.2 ในกรณี ที่ มู ล ค่ าหลัก ทรั พ ย์ห รื อ ตราสารที่ ซ้ื อ ณ สิ้ น วัน ไม่ เป็ นไปตาม
สมการใน 4.4.1 บริ ษทั จัดการต้องเรี ยกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิ ทธิ์ ในเงิน
หรื อ หลัก ทรั พ ย์ห รื อ ตราสารที่ ส ามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้ แ ก่
กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซ้ื อและทรัพย์สินที่
โอนมาดังกล่าวเป็ นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที่
มูลค่าหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ ซ้ื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็ น
กรณี ตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณี ที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรื อ
ตราสารที่ซ้ื อ ณ สิ้ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount
rate) เป็ นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรื อไม่เกิน 5% ของราคาซื้ อ แล้วแต่
จํา นวนใดจะตํ่ากว่ า และมี ก ารกําหนดเรื่ อ งดังกล่ าวไว้ในสั ญ ญาซึ่ งได้
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
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กําหนดโดยพิจารณาถึงปั จจัยความเสี่ ยงของคู่สั ญญา (counterparty risk)
แล้ว บริ ษทั จัดการจะไม่ดาํ เนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คาํ นวณดังนี้
4.5.1 คํานวณจากราคาซื้ อรวมกับผลประโยชน์ที่ กองทุนพึงได้รับจาก reverse
repo จนถึงวันที่มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็ นรายธุ รกรรม หรื อคํานวณรวมเป็ นยอดสุ ทธิ ของ reverse repo
ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ บั คู่สัญญารายเดียวกันและมีขอ้ ตกลงกําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี้ ตามธุ รกรรมใดธุ รกรรมหนึ่ งจากหลักทรัพย์หรื อ
ตราสารที่ซ้ื อหรื อทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุ รกรรมที่เกิดจาก
reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นาํ มาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็ นการกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงปั จจัย
ความเสี่ ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรื อตราสารที่ซ้ือแล้ว
ส่ วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยใน
กรณี ที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผูย้ ืม ผูย้ ืมต้องเป็ นบุคคลดังนี้ ที่
สามารถประกอบธุรกิจหรื อดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื้ นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิ ชย์
1.6 บริ ษทั เงินทุน
1.7 บริ ษทั หลักทรัพย์
1.8 บริ ษทั ประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผูล้ งทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบคุ คลอื่นตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรั พ ย์ที่ ให้ ยืมต้องเป็ นตราสารหนี้ และต้อ งเป็ นหลัก ทรั พ ย์ที่ อ ยู่ในระบบรั บ ฝาก
หลัก ทรั พ ย์ของศูน ย์รับ ฝากหลัก ทรั พ ย์ หรื อ หลักทรั พ ย์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยทํา
หน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรื อเรี ยกหลักประกัน บริ ษทั จัดการต้องดําเนินการดังนี้
3.1 ดําเนิ นการให้ มีการวางหรื อเรี ยกหลักประกัน จากผูย้ ืมเพื่อเป็ นประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์ โดยต้องเป็ นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
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3.1.3 ตั๋ว แลกเงิ น ตั๋ว สั ญ ญาใช้เงิ น บัต รเงิ น ฝาก หรื อ หุ้ น กู้ระยะสั้ นที่ ธ นาคาร
พาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน หรื อธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็ นผูม้ ีภาระ
ผูกพัน
3.1.4 ตัว๋ แลกเงินหรื อ ตัว๋ สัญ ญาใช้เงินที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่ มีกาํ หนดวันใช้เงิ น
ตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ ที่ ถึงกําหนดใช้เงินเมื่ อ
ทวงถามหรื อเมื่อได้เห็น
3.1.5 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit
rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณี ที่เป็ น
issuer rating ต้องเป็ น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating
ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade โดยต้องเป็ นไป
ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดของกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF)
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade โดยต้องเป็ นไป
ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดของกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF)
3.1.7 หนังสื อคํ้าประกันที่ธนาคารพาณิ ชย์เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกัน
การคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดําเนิ น การให้ ก องทุ น มี ก รรมสิ ท ธิ์ หรื อ ครอบครองหลัก ประกัน ตาม 3.1 หรื อ
ดําเนิ นการโดยวิธีอื่ นซึ่ งจะมี ผ ลให้ บริ ษ ัท จัดการสามารถบังคับชําระหนี้ เอาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิ ทธิ์ ไปโอนหรื อขายต่อหรื อทําให้ไม่
สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็ นการบังคับชําระหนี้ ตามข้อตกลง
ในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์น้ นั เอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณี ที่ ห ลัก ประกัน เป็ นเงิ น สด ให้ นําเงิ น สดดัง กล่ าวไปลงทุ น โดยทัน ที ใ น
ทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิ ชย์หรื อธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรื อ ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน
หรื อธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่
เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ ที่ถึงกําหนดใช้เงินเมื่อทวง
ถามหรื อเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ที่ มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ ออก ซึ่ งมี credit
rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยู่ในอัน ดับ แรก โดย
กรณี ที่ เป็ น issuer rating ต้อ งเป็ น credit rating ที่ ไ ด้ม า
จากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
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3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ ใ นอัน ดับ investment grade โดย
ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดของกองทุนรวมตลาด
เงิน (MMF)
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลกั ษณะและสาระสําคัญของสัญญา
ตามประกาศสํ านั ก งานคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่ าด้ว ย
ข้อกําหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรม
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่ วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying
derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็ นคู่สัญญาได้ตอ้ งมี underlying เป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณี ที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อา้ งอิงดังกล่าวต้อง
เป็ นราคาปัจจุบนั (spot price) หรื อราคาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั้น ทั้งนี้
ราคาของ underlying อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ดัช นี หรื อ underlying ที่ เป็ นองค์ป ระกอบของดัช นี
ดังกล่าว ต้องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่ หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน
บริ ษทั จัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กองทุ น รวมได้ ร ะบุ เ กี่ ย วกั บ การลงทุ น ใน derivatives และ underlying ของ
derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 Derivatives on organized exchange
2.2.2 กรณี เป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมี คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งเป็ น
ธนาคารพาณิ ชย์ ธนาคารที่ มี ก ฎหมายเฉพาะจัด ตั้ง ขึ้ น ตัว แทนซื้ อ ขาย
derivatives หรื อผูค้ า้ derivatives
2.3 ในกรณี ที่ จะต้อ งมี การชําระหนี้ ด้วยการส่ งมอบสิ น ค้าเมื่ อ derivatives สิ้ น สุ ด ลง
สิ นค้านั้นต้องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ ี
สิ ทธิรับมอบหรื อมีหน้าที่ส่งมอบสิ นค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชําระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริ ษทั จัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที่
เพี ยงพอต่ อภาระที่ ก องทุ น อาจต้องชําระหนี้ ตามข้อ ตกลงเมื่ อ derivatives สิ้ น สุ ดลงไว้
ตลอดเวลาที่ ไ ด้ล งทุ น ใน derivatives นั้น และเป็ นไปตามที่ สํ านัก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ ยง
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะ
ลดความเสี่ ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด
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5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริ ษทั จัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
5.1 ให้ คู่ สัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ งคํานวณและแจ้งมู ล ค่ ายุติ ธรรมของ derivatives ให้ บ ริ ษ ัท
จัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุ ดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณี ที่วนั ดังกล่าว
เป็ นวันหยุดทําการของบริ ษทั จัดการให้คาํ นวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทํา
การถัดไป
5.2 ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยั สําคัญ ให้
คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริ ษทั จัดการ
ทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริ ษทั จัดการร้องขอได้
เงื่อนไขการลงทุนที่กําหนดเพิม่ เติมตามลักษณะพิเศษของกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF)
ทรัพย์สินในประเทศตามข้อ 3.13.1 ที่กองทุนจะลงทุนหรื อมีไว้ได้ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุน
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
1. กรณี ตราสารหนี้ ต้องมีกาํ หนดวันชําระหนี้ < 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ทั้งนี้ ตราสารหนี้ ดงั กล่าว
ต้องไม่เป็ นหุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ หรื อตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะด้อยสิ ทธิในทํานองเดียวกับหุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ
2. ทรั พ ย์สิ น ทั้ง หมดที่ ก องทุ น รวมลงทุ น ตามที่ ร ะบุ ใ นข้อ 3.13.1 และข้อ 3.13.2 ต้อ งมี portfolio
duration ในขณะใดๆ น้อยกว่า 92 วัน
3. กรณี เป็ นการลงทุ น ใน (1) ตราสารหนี้ (ไม่ ร วมตราสารภาครั ฐ ไทย) (2) เงิ น ฝากหรื อ ตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมกรณี ที่ผอู ้ อกหรื อคู่สัญญาเป็ นธนาคารออมสิ นซึ่งรัฐบาลเป็ นประกันเงินฝาก
หรื อตราสารนั้น) (3) reverse repo (4) securities lending หรื อ (5) derivatives ต้องมี credit rating
อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้
3.1 มี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น
3.2 มี credit rating อยูใ่ น 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว
3.3 มี credit rating ที่เที ยบเคียงได้กบั 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสั้นตามที่ CRA
ได้เปรี ยบเทียบไว้
4. มีการลงทุนในทรัพย์สินหรื อถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสู งดังต่อไปนี้ ในขณะใด ๆ รวมกัน
มากกว่า 10% ของ NAV
4.1 เงินสดสกุลเงินบาท
4.2 เงินฝากสกุลเงินบาทในธนาคารพาณิ ชย์ หรื อธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึง
เงินฝากในบัญชีเงินฝากประจําหรื อเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MMF
4.3 ตัว๋ เงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริ หารหนี้สาธารณะ
4.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี
3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่ างประเทศ :
บริ ษทั จัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่มีผอู ้ อกตราสารหรื อคู่สัญญาเป็ นกิจการที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรื อสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรื อ
สัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรื อเป็ นการทําสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
หรื อ ที่ มี ก ารซื้ อ ขายในตลาดซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ต่ างประเทศที่ เป็ นสมาชิ ก ของ World Federation of
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Exchanges (WFE) หรื อเป็ นตราสารของบริ ษทั ที่จดั ตั้งและเสนอขายในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าํ
โขง (GMS)
ส่ วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
1. ประเภทของตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตัว๋ เงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตัว๋ แลกเงิน (B/E)
1.1.5 ตัว๋ สัญญาใช้เงิน (P/N)
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.1.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1.1 -1.1.6
ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรั พ ย์สิ น ที่ บ ริ ษ ัท จัด การจะสามารถลงทุ น ได้ต ามข้อ 1 ข้างต้น ต้อ งมี คุ ณ สมบัติ ข อง
ตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีขอ้ กําหนดหรื อเงื่อนไขที่ทาํ ให้ผลู ้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณี ที่เป็ น B/E หรื อ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ
แต่กองทุนได้ดาํ เนิ นการให้มีการรับโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกําหนด หรื อมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
2.3 มี ข้อมูลเกี่ ยวกับตราสารที่ บ ริ ษทั จัดการสามารถเข้าถึ งได้เพื่ อนํามาประกอบการ
พิจารณาตัดสิ นใจลงทุนได้อย่างสมํ่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซ่ ึ งจัดทําตามหลักวิชาการ
อันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณี ที่เป็ นการลงทุนใน B/E หรื อ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชําระหนี้การค้า
B/E หรื อ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรื อรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.4.1 ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน หรื อ บริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิ น
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ ับฝากตาม 2.4.1 2.4.7
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
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ทั้งนี้ การอาวัลหรื อการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรื อการรับรองผูส้ ั่งจ่าย
หรื อผูอ้ อกตัว๋ ทั้งจํานวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรื อ P/N ด้วย
ส่ วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS ที่เป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF) ต่ างประเทศ
กรณี เป็ นหน่วยที่การออกอยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์
ในการลงทุน ดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตรา
สารทางการเงินทัว่ ไปที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 – 2.3 ด้วย
2. เป็ นหน่ ว ยของกองทุ น CIS ต่ า งประเทศ ที่ เป็ นกองทุ น รวมตลาดเงิ น (MMF) โดยมี
ลักษณะดังนี้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภ ายใต้ก ารกํากับ ดู แลของหน่ วยงานต่างประเทศที่
กํากับ ดู แลด้านหลักทรั พย์และตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นสมาชิ กสามัญ ของ
IOSCO หรื อเป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO
2.3 ในกรณี ที่ลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่เป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน
(MMF) กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแล
การออก การเสนอขาย และการจัดการสํ าหรั บ กองทุ น เพื่ อ ผูล้ งทุ น รายย่อยของ
ประเทศนั้น
3. ประเทศที่กาํ กับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุนอย่าง
เพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
4. หน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ เป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF) ดังกล่าวต้องมี
การจํากัดการกูย้ ืมไว้เฉพาะกรณี มีเหตุจาํ เป็ นในการบริ หารสภาพคล่องเป็ นการชั่วคราว
เท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้
4.1 มีการลงทุนในทรัพ ย์สินซึ่ งเป็ นประเภทและชนิ ดเดี ยวกับ ที่ กองทุนรวมสามารถ
ลงทุนได้ในสัดส่ วนมากกว่าหรื อเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุนรวมตลาดเงิน
(MMF) ต่างประเทศนั้น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคาํ นวณตามสัดส่ วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนรวมนั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่
ใช้กบั กรณี ทรัพย์สินที่เป็ น SIP
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคาํ นวณตามสัดส่ วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับทรัพย์สินที่เป็ น SIP ของกองทุนรวมนั้น
4.4 มี ก ารลงทุ น ใน derivatives ที่ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ global exposure limit ของ
กองทุนรวมนั้น
ส่ วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรื อตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก
ของผูร้ ับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เครดิ ตฟองซิ เอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกิ จ
สถาบันการเงิน
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2. บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
3. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ ับฝากตามข้อ 1 – 2
ทั้งนี้ การมีไว้ซ่ ึงเงินฝาก หรื อตราสารดังกล่าวต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกหรื อ
ป้องกันปั ญหาในการดําเนิ นงานในต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื่อรอการลงทุน หรื อเพื่อ
ชําระค่าใช้จ่าย เป็ นต้น
ส่ วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying
derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็ นคู่สัญญาได้ตอ้ งมี underlying เป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณี ท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อา้ งอิงดังกล่าวต้อง
เป็ นราคาปั จ จุบัน (spot price) หรื อ ราคาสั ญ ญาซื้ อขายล่ว งหน้า (future price) เท่ านั้น
ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรื อ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี
ดังกล่าว ต้องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่ หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน
บริ ษทั จัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กองทุ น รวมได้ ร ะบุ เ กี่ ย วกั บ การลงทุ น ใน derivatives และ underlying ของ
derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 Derivatives on organized exchange
2.2.2 กรณี เป็ น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ น
นิ ติบุ ค คลที่ ได้รับ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ รกิ จ derivatives ที่ อยู่ภ ายใต้การ
กํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรื อที่เป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณี ที่จะต้องมี การชําระหนี้ ด้วยการส่ งมอบสิ น ค้าเมื่ อ derivatives สิ้ น สุ ดลง
สิ นค้านั้นต้องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ น
ผูม้ ีสิทธิรับมอบหรื อมีหน้าที่ส่งมอบสิ นค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชําระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริ ษทั จัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที่
เพียงพอต่อภาระที่ กองทุนอาจต้องชําระหนี้ ตามข้อตกลงเมื่ อ derivatives สิ้ นสุ ดลงไว้
ตลอดเวลาที่ ได้ลงทุ น ใน derivatives นั้น และเป็ นไปตามที่ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด
4. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ ยง
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่ส่ิ งเดียวกับทรัพย์สินที่
จะลดความเสี่ ยง การลงทุ น ใน derivatives ดั ง กล่ า วต้ อ งเป็ นไปตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริ ษทั จัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
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5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริ ษทั
จัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุ ดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณี ที่วนั ดังกล่าว
เป็ นวันหยุดทําการของบริ ษทั จัดการให้คาํ นวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทํา
การถัดไป
5.2 ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริ ษทั
จัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริ ษทั จัดการร้องขอ
ได้
เงื่อนไขการลงทุนที่กําหนดเพิม่ เติมตามลักษณะพิเศษของกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF)
ทรัพย์สินในต่างประเทศตามข้อ 3.13.2 ที่กองทุนจะลงทุนหรื อมี ไว้ได้ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การ
ลงทุน ดังต่อไปนี้ดว้ ย
1. กรณี ตราสารหนี้ ต้องมีกาํ หนดวันชําระหนี้ < 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ทั้งนี้ ตราสารหนี้ ดงั กล่าว
ต้องไม่เป็ นหุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ หรื อตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะด้อยสิ ทธิในทํานองเดียวกับหุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ
2. ทรั พ ย์สิ น ทั้ง หมดที่ ก องทุ น รวมลงทุ น ตามที่ ร ะบุ ใ นข้อ 3.13.1 และข้อ 3.13.2 ต้อ งมี portfolio
duration ในขณะใดๆ น้อยกว่า 92 วัน
3. กรณี เป็ นการลงทุนใน (1) ตราสารหนี้ (2) เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรื อ (3) derivatives
ต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้
3.1 มี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น
3.2 มี credit rating อยูใ่ น 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว
3.3 มี credit rating ที่เที ยบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสั้นตามที่ CRA
ได้เปรี ยบเทียบไว้
4. ในกรณี ที่กองทุนรวมมีการลงทุนซึ่งมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ มูลค่าการลงทุนดังกล่าวรวมกัน
ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน และบริ ษทั จัดการต้องมีมาตรการป้องกัน
currency risk เต็มจํานวนตลอดเวลาที่มีการลงทุนดังกล่าว โดยการเข้าเป็ นคู่สัญญาใน derivatives ที่มี
underlying เป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
3.14 อัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
19T

อั ต ราส่ วนการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น เพื่ อ เป็ นทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวมในประเทศและ
ต่ างประเทศ:
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
ข้ อ

ประเภททรัพย์สิน

1

ตราสารภาครัฐไทย

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณี มี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ้นไป

3

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน

2.2 กรณี มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
แต่ต่าํ กว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

หน่วย CIS ที่เป็ น MMF

ไม่เกิน 10%

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
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4

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากในประเทศ

5

ตราสารหรื อสัญญา ดังนี้
5.1 ตราสารหนี้ที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.1.1 ผูอ้ อกเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน SET หรื อในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.1.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.1.3 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวเป็ นบุคคลดังนี้
5.1.3.1 ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน หรื อ
บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.1.3.2 ธนาคารออมสิ น
5.1.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.1.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.1.3.5 บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.1.3.6 ธนาคารพัฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.1.3.7 ธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและนํ า เข้า แห่ ง
ประเทศไทย
5.1.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.1.3.9 บริ ษทั หลักทรัพย์
5.1.3.10 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยเป็ นสมาชิก
5.1.3.11 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 5.1.3.1-5.1.3.10
5.2 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
5.3 OTC derivatives (Derivatives ซึ่ งซื้อขายนอกศูนย์ซ้ือขาย
derivatives)

6

ตราสารอื่นใดนอกจากข้อ 1 - ข้อ 5

ไม่เกิน 15%
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั รา
ใดจะสู งกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณี เป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ ับฝาก ผูอ้ อกตราสาร
หรื อคู่สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) *
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษทั ทุกบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการ ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
เดี ยวกันหรื อการเข้าเป็ นคู่สัญ ญาในธุ รกรรมทางการเงิน กับ อัตราใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ดังกล่าว
(1) 25% หรื อ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
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*หมายเหตุ: ในกรณี เป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1 เงิน ฝากหรื อตราสารเที ยบเท่ าเงิน ฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรื อ - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย
น้ อ ยกว่ า 1 ปี ให้ เ ฉลี่ ย ตามรอบอายุ
หรื อคู่สัญญา ดังนี้
กองทุน
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนรวมที่อายุ
กองทุ น คงเหลื อน้อ ยกว่าหรื อเท่ ากับ 6
1.2 ธนาคารพาณิ ชย์
เดื อ น ทั้งนี้ เฉพาะกองทุ น รวมที่ มี อ ายุ
1.3 บริ ษทั เงินทุน
โครงการมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี
1.4 บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์ มาจาก
คู่ สั ญ ญ าต า ม reverse repo ห รื อ securities lending ห รื อ
derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตัว๋ แลกเงิน (B/E) หรื อ ตัว๋ สัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาํ เนินการให้มีการรับโอน
สิ ทธิเรี ยกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด
หรื อมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผูอ้ อกตรา
สารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี้

3
4
5
6
7

(ข้อนี้ไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy
& hold ที่ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรื อรอบการลงทุนของกองทุน
หรื อมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending)
หน่วย CIS ที่เป็ น MMF ในประเทศ
ตราสารดังนี้ (total SIP)
ทรัพย์สินตามข้อ 6 ในส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณ
ตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
ทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสู ง ดังต่อไปนี้
7.1 เงินสดสกุลเงินบาท
7.2 เงินฝากสกุลเงินบาทในธนาคารพาณิ ชย์ หรื อธนาคารที่มี
กฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีเงิน
ฝากประจํา หรื อเงินเพื่อการดําเนินงานของ MMF

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 20%
รวมกันไม่เกิน 15%
ในขณะใดๆ มีมูลค่ารวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่า 10%
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8

7.3 ตั๋ว เงิ น คลัง ที่ อ อกตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการบริ ห ารหนี้
สาธารณะ
7.4 พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี หรื อมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
Derivatives ดังนี้
hedging limit : การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการลดความเสี่ ยง

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ ยงที่มีอยู่

**หมายเหตุ: สํ าหรั บ การลงทุ น ในเงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ าเงิ น ฝากเพื่ อ การดําเนิ น งานของกองทุ น ไม่ มี
ข้อกําหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตราสารหนี้ ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรื อ
ตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

อัตราส่ วน
ไม่เกิ น 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สิ นทางการเงิ น (financial liability)*
ของผูอ้ อกตราสารรายนั้น ตามที่ เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสําหรั บ
รอบระยะเวลาบัญ ชี ล่าสุ ด ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูอ้ อกตราสารมี หนี้ สิน
ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชี ถดั ไปและยัง
ไม่ ป รากฏในงบการเงิ น ล่ า สุ ด บลจ. อาจนํ ามู ล ค่ า หนี้ สิ น ทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้ สินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุ ดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่
มี ก ารเผยแพร่ เป็ นการทั่ว ไป และในกรณี ที่ ผู ้อ อกตราสารไม่ มี
หนี้ สิ น ทางการเงิ น ตามที่ เปิ ดเผยไว้ใ นงบการเงิ น สํ า หรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุ ด** ให้ใช้อตั ราส่ วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ ของผูอ้ อกรายนั้นเป็ นราย
ครั้ ง เว้น แต่ ใ นกรณี ที่ ผู ้อ อกตราสารได้มี ก ารยื่ น แบบ filing ใน
ลัก ษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิ จารณาเป็ น
รายโครงการ
หมายเหตุ :
* หนี้ สิ น ท างการเงิ น (financial liability) ให้ พิ จ ารณ าตาม
มาตรฐานการบัญชีที่ผอู ้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทํางบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีน้ นั โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่กาํ หนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชี พบัญ ชี หรื อมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ที่ เป็ นที่ ยอมรั บ ในระดับ สากล เช่ น International
Financial Reporting Standards (IFRS) ห รื อ United States
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
** รวมถึงกรณี ยงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั้งแรก
ของผูอ้ อกตราสาร

2

ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่ วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรื อ
กองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น
อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จดั ตั้ง
ขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้างโดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ทั้งนี้ การคํานวณสัดส่ วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่ วนการลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรื อที่แก้ไขเพิ่มเติม
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
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ส่ วนที่ 5 : การดําเนินการเมื่อการลงทุนไม่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนด
ในกรณี ท่ีบริ ษทั จัดการได้ลงทุนในทรัพย์สินเพื่อกองทุนรวมตลาดเงิน โดยมีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่
ลงทุนซึ่งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากลไม่เกินกว่า 92 วัน แต่ต่อมาอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่
ลงทุนดังกล่าวไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดดังกล่าวติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 5 วันทําการโดยไม่ได้
เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที่ไม่สามารถดํารงอายุ
เฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวตามที่กาํ หนด รวมทั้งจัดส่ งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจน
จัดเก็บสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริ ษทั จัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าว ภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์
ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ แต่ตอ้ งไม่เกิน 30 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณี ตาม
วรรคหนึ่ง (2) วรรคสอง
ในกรณี ที่มี เหตุ สุด วิสัยหรื อเหตุจาํ เป็ นอื่ น ใดทําให้ บ ริ ษ ทั จัด การไม่ สามารถดําเนิ น การแก้ไข
เพื่อให้การลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในวรรคหนึ่ง (2) วรรคหนึ่ง หรื อบริ ษทั จัดการมี
ความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน บริ ษทั จัดการสามารถใช้ดุลย
พินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ และจะ
ส่ งรายงานเกี่ยวกับการดําเนิ นการของบริ ษทั จัดการในเรื่ องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผูถ้ ื อ
หน่ วยลงทุนและผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ก่อนครบระยะเวลาที่ตอ้ งแก้ไขให้เป็ นไปตาม
หลัก เกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่ งรายงานดังกล่าวให้ กับ ผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ น บริ ษทั จัดการ
สามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการแทนได้
(3) จัดทํารายงานเมื่อบริ ษทั จัดการสามารถแก้ไขอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวได้ โดยระบุ
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวของกองทุนและวันที่สามารถแก้ไขได้ และดําเนินการตาม
วรรคหนึ่ง (1) โดยอนุโลม
ส่ วนที่ 6 : การดําเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรื อการลงทุนไม่ เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุน
1. ในกรณี ที่ ก องทุ น มี ก ารลงทุ น เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก ําหนด แต่ ต่ อ มาทรั พ ย์สิ น ที่ ล งทุ น มี
คุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถ
ลงทุนได้อีกต่อไป บริ ษทั จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สิน
ขาดคุณสมบัติ และจัดส่ งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่เกิด
กรณี ดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที่บริ ษทั จัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึ งถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ น
สําคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 30 วันนับแต่วนั ที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณี ตาม
ข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริ ษทั จัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรื อทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมี
คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดแล้ว บริ ษทั จัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่ อ จํานวน อัตราส่ วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้
จําหน่ ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรื อวันที่ ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณี
และจะจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่เกิดกรณี ดงั กล่าว
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่สามารถจําหน่ ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็ นไปตามข้อ (2)
บริ ษ ัท จัด การต้อ งจัด ทํารายงานข้อ มู ลตามวรรคหนึ่ ง พร้ อ มสาเหตุ ที่ ไ ม่ส ามารถจําหน่ าย
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
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ทรั พ ย์สิ น ดั ง กล่ า ว และจัด ส่ ง รายงานต่ อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู ้ดู แ ล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการได้ลงทุนในทรัพย์สินเพื่อกองทุนรวมตลาดเงิน บริ ษทั จัดการจะจัดส่ ง
รายงานตามข้อ (1) และ (3) วรรคหนึ่ง ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย
2. ในกรณี ที่ทรั พย์สินในขณะที่ กองทุนมี การลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนที่ กาํ หนด แต่
ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจาก
การลงทุนเพิ่ม บริ ษทั จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่ วนการลงทุน และวันที่
การลงทุ น ไม่ เป็ นไปตามอัต ราส่ ว นการลงทุ น และจั ด ส่ ง รายงานดั ง กล่ า วต่ อ ผู ้ดู แ ล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที่บริ ษทั จัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่ วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาํ หนด
(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนที่กาํ หนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์
ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณี ตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วนั สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณี ที่ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตรา
สารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) 30 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณี อื่นใดนอกเหนือจากกรณี ตาม (3) (ก)
(4) เมื่ อบริ ษ ัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนที่ กาํ หนดแล้ว บริ ษ ัท
จัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว
รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนแล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนได้
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่ วนการลงทุนที่กาํ หนดตามข้อ (3)
(ก) หรื อ (ข) บริ ษทั จัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถ
แก้ ไ ขให้ เป็ นไปตามอัต ราส่ ว นการลงทุ น ดั ง กล่ า ว และจัด ส่ ง รายงานต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลา
ดังกล่าว
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการได้ลงทุนในทรัพย์สินเพื่อกองทุนรวมตลาดเงิน บริ ษทั จัดการจะจัดส่ ง
รายงานตามข้อ (1) และ (4) วรรคหนึ่ง ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย
3. ในกรณี ที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนที่กาํ หนดแต่ต่อมามีกรณี ดงั ต่อไปนี้
จนเป็ นเหตุให้ไม่เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุน บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อ 2 โดย
อนุโลม
(1) กรณี ที่กองทุนมีการลงทุนหรื อได้สิทธิจากการเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยูเ่ ดิมนั้น
(2) กรณี ที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริ จาค
4. ในกรณี ที่มีเหตุสุดวิสัยหรื อเหตุจาํ เป็ นอื่นใดทําให้บริ ษทั จัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อให้
การลงทุ น เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก ําหนดในข้อ 1(2) หรื อ ข้อ 2(3) (ข) หรื อ บริ ษ ัท จัด การมี
ความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน บริ ษทั จัดการสามารถใช้ดุลย
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พินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ และต้อง
ส่ งรายงานเกี่ยวกับการดําเนิ นการของบริ ษทั จัดการในเรื่ องดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนและผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ตอ้ งแก้ไข
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริ ษทั
จัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการแทนได้
ส่ วนที่ 7 : การดําเนินการเมื่อการลงทุนไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ งประเภทของกองทุน
1. ในกรณี ที่กองทุนมีสัดส่ วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภท
ของกองทุน บริ ษทั จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทาํ ให้มี
การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่ งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้ง
จัด ส่ งต่อ ผูด้ ู แ ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วัน ทําการนับ แต่ วนั ที่ ไม่เป็ นไปตามนโยบายการ
ลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที่บริ ษทั จัดการ
(2) ดําเนิ น การแก้ไขให้ สั ด ส่ วนการลงทุ น ของกองทุ น เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ น หรื อ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณี ที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุ น ให้ บ ริ ษ ัท จัด การดําเนิ น การแก้ไขสั ด ส่ วนการลงทุ น ของกองทุ น รวมให้ เป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สัดส่ วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุน เว้นแต่บริ ษทั จัดการจะได้รับมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริ ษทั จัดการต้องจัดให้มีวิธีการใน
การให้ สิ ทธิ แก่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น เดิ มในการที่ จะออกจากกองทุ น รวมก่ อนที่ การเปลี่ ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมจะมี ผลใช้บงั คับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ น
ธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมแล้ว บริ ษทั จัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณี ที่ครบกําหนด 90 วัน
นับแต่วนั ที่สัดส่ วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริ ษทั จัดการต้องไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น
เพิ่มเติม
4.

การแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
ไม่มี

5.

การเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่ องทางการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก :
 บริ ษทั จัดการ
 ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 หรื อช่องทางอืน่ ใดที่บริ ษทั จัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
5.2

รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก :
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสื อชี้ชวน คําสั่งซื้อหน่ วยลงทุนและแบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่มีบญ
ั ชี และยังไม่มีบญ
ั ชี กองทุนรวม สนใจลงทุนในหน่ วยลงทุนของ “กองทุนเปิ ด
แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต” สามารถติดต่อขอรับหนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คําสั่งซื้ อหน่วย
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ลงทุน และแบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน (ใช้สําหรับผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่มีบญั ชีกองทุน) ได้ ณ ที่ทาํ การ
ของบริ ษทั จัดการ และ/หรื อ ณ ที่ ทาํ การของผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ โดยสามารถทําการจองซื้ อหน่วยลงทุนได้ในราคาหน่วยลงทุนละ 10 บาท ตามวัน
และเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ซึ่งจะได้ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนส่วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ
5.2.2 วิธีการเปิ ดบัญชีกองทุน
ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริ ษทั จัดการ จะต้องดําเนิ นการเปิ ดบัญชีกองทุน พร้อมกับ
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งแรกกับบริ ษทั จัดการก่อนการเปิ ดบัญชีกองทุน ผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้อง
(1) กรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “แบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน” “แบบสอบถามข้อมูลพิสูจน์ทราบผูล้ งทุน
และแบบการประเมิ นระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผูซ้ ้ื อหน่ วยลงทุน” และหรื อ
เอกสารอื่นใดตามที่บริ ษทั จัดการกําหนดให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
(2) ลงลายมือชื่ อใน “แบบคําขอเปิ ดบัญชี กองทุน” “แบบสอบถามข้อมูลพิสูจน์ทราบผูล้ งทุนและแบบ
การประเมิ นระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ (Risk Profile)” พร้อมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกต้องใน
เอกสารสําคัญ ประกอบการพิ จารณาการขอใช้บ ริ การกองทุ น หรื อเอกสารอื่ น ใดที่ บ ริ ษ ัทจัด การ
ยอมรับหรื อกําหนดเพิม่ เติมในอนาคต
การให้ขอ้ มูลในส่ วนของ “แบบสอบถามข้อมูลพิสูจน์ทราบผูล้ งทุน” บริ ษทั จัดการมีความจําเป็ นที่จะต้อง
ให้ผสู ้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันการใช้การลงทุนในกองทุนเพื่อการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามมาตรการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็ นช่องทางใน
การฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
สําหรับส่ วนของ “แบบการประเมินระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผูล้ งทุน” ผูซ้ ้ื อหน่ วย
ลงทุนทุกรายจะต้องทําแบบสอบถามนี้ ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อประเมิน
ระดับความเสี่ ยงและรับทราบถึงความเสี่ ยงที่ตนเองสามารถรับได้ก่อนตัดสิ นใจลงทุน ในกรณี ที่ผูล้ งทุน
ปฏิเสธการทําแบบประเมินนี้ บริ ษทั จัดการจะไม่สามารถให้คาํ แนะนําการลงทุนแก่ผลู ้ งทุนได้และจะทําให้
ผูล้ งทุนไม่สามารถทํารายการซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงการสับเปลี่ยนหรื อโอนกองทุนใดๆ ได้
นอกจากนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะพิจารณาใช้เป็ นหลักฐานในการซื้ อขายหน่วยลงทุน หรื อเป็ น
หลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทําธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ และ/หรื อเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบลายมือชื่อของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสาํ หรับการขอมติใดๆ จากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน
5.2.3 วิธกี ารสั่งซื้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ ่งั ซื้อหน่วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนได้โดยติดต่อผ่าน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ
ผูส้ ่ังซื้อหน่วยลงทุนต้องสั่งซื้ อเป็ นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อครั้งแรก (ข้อ
2.6) โดยผูส้ ั่งซื้อที่เปิ ดบัญชีกองทุนแล้วจะต้อง
(1) กรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
(2) ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่ระบุไว้ในคําสั่งซื้ อ โดยชําระเป็ นคําสัง่ หักบัญชี
ธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ ให้บริ ษทั จัดการ หรื อนําฝาก/โอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่
บริ ษทั จัดการได้เปิ ดไว้ดว้ ยตนเอง แล้วจึงส่ งหลักฐานการนําฝาก/โอนเงินมายังบริ ษทั จัดการ
ภายในวันและเวลาทําการที่บริ ษทั จัดการกําหนดให้ส่งคําสั่งซื้ อหน่วยลงทุน หรื อชําระด้วย
วิธีการอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับ
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บริ ษทั จัดการยินยอมให้ผูส้ ่ังซื้ อส่ งคําสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้น้ ัน จะต้องเป็ นผู ้
สั่งซื้ อที่ มีบัญชี กองทุนอยู่ก่อนหน้านี้ และได้เคยทําแบบประเมินระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้
(Risk Profile) ของ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการไว้แล้ว กรณี ที่มีบญ
ั ชีกองทุนแต่ไม่เคยทํา
แบบประเมินระดับความเสี่ ยงดังกล่าว จะต้องตอบแบบประเมินเพื่อรับทราบระดับความเสี่ ยงของ
ผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ น ก่ อ น จึ งจะสามารถส่ งคําสั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น มาพร้ อ มสําเนาบัต รประจําตัว
ประชาชน หรื อเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี ) หรื อ
เอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ด้วยตนเอง
โดยหลังจากที่บริ ษทั จัดการได้รับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจํานวน
จากผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนแล้ว บริ ษทั จัดการจะส่ งสําเนาคําสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู ้ ั่งซื้ อหน่ วย
ลงทุน ไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้น ในกรณี ที่ผูส้ ั่ งซื้ อหน่ วยลงทุน ส่ งคําสั่ งซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านทาง
โทรสาร
5.2.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูส้ ่ังซื้อหน่วยลงทุนต้องสั่งซื้ อเป็ นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อครั้งแรก (ข้อ
2.6) โดยผูส้ ั่งซื้อที่เปิ ดบัญชีกองทุนแล้วจะต้อง
(1) กรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
(2) ชําระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่ระบุไว้ในคําสั่งซื้อ โดยชําระเป็ นเงินสด คําสั่ง
หักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ ให้ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรื อนํา
ฝาก/โอนเงินเข้าบัญชี จองซื้ อหน่ วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการได้เปิ ดไว้ดว้ ยตนเอง แล้วจึงส่ ง
หลักฐานการนําฝาก/โอนเงินมายังผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในวัน
และเวลาทําการที่บริ ษทั จัดการกําหนดให้ส่งคําสั่งซื้ อหน่วยลงทุน หรื อชําระด้วยวิธีการอื่น
ใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับ
บริ ษทั จัดการยินยอมให้ผูส้ ั่งซื้ อส่ งคําสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านทางโทรสารไปยังผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนได้น้ ัน จะต้องเป็ นผูส้ ั่งซื้ อที่มีบญ
ั ชีกองทุนอยู่ก่อนหน้านี้ และได้
เคยทํา แบบประเมิ น ระดับ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Profile) ของผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กับ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้ว กรณี ที่มีบัญชี กองทุนแต่ไม่เคยทําแบบ
ประเมินระดับความเสี่ ยงดังกล่าว จะต้องตอบแบบประเมินเพื่อรับทราบระดับความเสี่ ยงของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนก่อน จึงจะสามารถส่ งคําสั่งซื้ อหน่วยลงทุนมาพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรื อเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี ) หรื อเอกสารอื่น
ใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกําหนดเพิม่ เติมในอนาคต ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเอง
โดยหลังจากที่ผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน พร้อม
ทั้งเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งจํานวนจากผูส้ ่ังซื้ อหน่ วยลงทุนแล้ว ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อ
คืน หน่ วยลงทุน จะส่ งสําเนาคําสั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ น ให้ แก่ ผูส้ ั่ งซื้ อหน่ วยลงทุน ไว้เป็ นหลักฐาน
ยกเว้นในกรณี ที่ผสู ้ ง่ั ซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร
5.2.4 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
การสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการ ผูส้ ั่งซื้ อสามารถชําระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นเงินโอน
คําสั่งหักบัญชี ธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับ ในกรณี การซื้ อ
หน่ วยลงทุนที่ ผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ผูส้ ั่งซื้ อสามารถชําระเงิน ค่าซื้ อ
หน่ วยลงทุน เป็ นเงิน สด เงิน โอน คําสั่งหักบัญ ชี ธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ หรื อวิธีการอื่น ใดที่
ผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแต่ละแห่ งยอมรับ โดยเช็คหรื อดราฟต์สามารถ
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
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เรี ยกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทาํ การของบริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อเท่านั้น โดยเช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวจะต้องลง
วันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
ก. กรณีที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอื่นๆ ที่มิใช่ สาขาของ
ธนาคารต่ างประเทศ
สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุน บลจ.แมนูไลฟ์ ” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่
บัญชี
1.
2.
3.
4.

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ 152-3-11759-4
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ 038-3-08296-7
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ 026-1-10270-6
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ 123-0-04007-7

ข. กรณีที่ผ้สู นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน คือ สาขาของธนาคารต่ างประเทศ
สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุน บลจ.แมนูไลฟ์ ” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่
บัญชีข้ ึนอยูก่ บั สาขาของธนาคารต่างประเทศนั้น ๆ
หรื อบัญชี อื่นใดที่บริ ษทั จัดการกําหนดให้เป็ นบัญชี ที่รับชําระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนในอนาคต
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชําระค่า
ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบตั ิผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือเป็ น
การแก้ไขโครงการ โดยจะแสดงข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั ในหนังสื อชี้ชวนส่วนสรุ ปสาระสําคัญ
ในการชําระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุน ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนโปรดระบุ ชื่ อ ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ของผูส้ ัง่ ซื้อหน่วยลงทุน เพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้ดา้ นหลังเช็คหรื อดราฟต์
นั้นด้วย
ทั้งนี้ ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษทั จัดการได้เรี ยกเก็บเงินตามคําสั่งหัก
บัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่ระบุไว้ในคํา
สั่งซื้ อ หากการชําระเงิ น ค่ าซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ว่าจะเป็ นคําสั่ งหักบัญ ชี ธนาคาร เช็ คหรื อ
ดราฟต์ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ตามคําสั่งจากธนาคารของผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุน บริ ษทั
จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะระงับ การขายหน่ วยลงทุ น แก่ ผูส้ ่ั งซื้ อ หน่ วยลงทุ น นั้น และจะ
ดําเนิ นการส่ งเช็คหรื อดราฟต์น้ นั คืนแก่ผสู ้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ หากมีดอกเบี้ยรับเกิดขึ้นในบัญชีจองซื้ อหน่วยลงทุนที่
ระบุไว้ บริ ษทั จัดการจะดําเนินการให้เป็ นผลประโยชน์ของกองทุน
5.2.4.2 หักบัญชี
ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมตั ิจากธนาคารให้ใช้บริ การคําสั่งหักบัญชีเงินฝาก สามารถชําระ
เงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการ ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรื อผ่านสื่ อ
อินเทอร์ เน็ต โดยวิธีส่ังหักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารที่ให้บริ การ ได้แก่ ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ ง
ศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) และธนาคารอื่นตามที่บริ ษทั จัดการกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซด์ของบริ ษทั จัดการ
5.2.5 การจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผสู ้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนทุกรายตามที่สั่งซื้อและได้ชาํ ระเงินค่าซื้ อหน่วย
ลงทุ นเต็มตามจํานวนแล้ว ยกเว้น ในกรณี ที่การสั่งซื้ อหน่ วยลงทุ น นั้น มี ผลให้ จาํ นวนหน่ วยลงทุ นของ
กองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
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บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผูส้ ่ังซื้ อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้ อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ ได้รับ
คําสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชาํ ระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริ ษทั จัดการ
จะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่ วนจํานวนหน่ วยลงทุนที่ จองซื้ อ (pro rata) ให้แก่ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุน ทั้งนี้
บริ ษทั จัดการสงวนสิ ท ธิ ที่ จะจัดสรรหรื อไม่ จัดสรรหน่ วยลงทุ น แต่บ างส่ วนหรื อทั้งหมดก็ ได้ โดยไม่
จําเป็ นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ทั้งนี้ สิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้ อหน่วย
ลงทุนของผูส้ ่งั ซื้ อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่ งหนังสื อ
รับรองสิ ทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผสู ้ ั่งซื้อหน่วยลงทุน
โดยทางไปรษณี ย ์ ภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ้นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
5.2.6 การคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน
บริ ษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผสู ้ ัง่ ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณี ต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กาํ หนด
ดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรื อทั้งหมด ในกรณี
ที่ปรากฏเหตุการณ์ที่การสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนมีผลให้จาํ นวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวน
เงินทุนโครงการที่กาํ หนดไว้ หรื อในกรณี ที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด อาจจะทําให้ไม่สามารถ
จัดตั้งกองทุนได้ก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริ ษทั จัดการจะปฏิเสธการ
จองซื้ อและคืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่บุคคลดังกล่าว เป็ นเช็คขีดคร่ อมสั่งจ่าย
เฉพาะชื่อ-นามสกุลของผูส้ ั่งซื้อโดยจัดส่งให้ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในแบบคําขอ
เปิ ดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
(2) ในกรณี ที่บริ ษทั ยุติโครงการเนื่ องจากหลังสิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรกแล้ว
ปรากฏว่า
(ก) โครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผลู ้ งทุนได้ถึง 35 ราย หรื อ
(ข) ขายหน่วยลงทุนให้แก่ผลู ้ งทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดตํ่า
กว่า 50,000,000 บาท หรื อ
(ค) ในกรณี ที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่ งใน
สามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
บริ ษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนให้แก่ผูซ้ ้ื อหน่ วยลงทุนโดยชําระเป็ นเช็คขีดคร่ อมสั่งจ่าย
เฉพาะผูส้ ่งั ซื้ อทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนภายใน 1 เดือน
นับตั้งแต่วนั ทําการถัดจากวันทําการซื้ อหน่ วยลงทุน และหากบริ ษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อนั เนื่ องจากความผิดพลาดของบริ ษทั
จัด การ บริ ษ ัท จัด การจะชํา ระดอกเบี้ ยในอัต ราไม่ ต่ ํา กว่ า ร้ อ ยละเจ็ ด ครึ่ งต่ อ ปี นั บ แต่ ว ัน ที่ ค รบ
กําหนดเวลานั้น ทั้งนี้ เว้นแต่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน สั่งการเป็ นอย่างอื่น
อนึ่ ง สําหรับดอกเบี้ยและ/หรื อผลประโยชน์อื่นที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้ อหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) บริ ษทั จัดการจะนํารวมเข้าเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
5.2.7 เงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน
5.2.7.1 บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรื อบางส่วน
ในกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้
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(1) กรณี ที่การสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นมีผลทําให้จาํ นวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวน
หน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) ในกรณี ที่การสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนนั้น อาจทําให้เกิ นวงเงิ นที่ ได้รับอนุ มัติเพื่ อการลงทุนใน
ต่างประเทศ
(3) กรณี เอกสารหรื อข้อมูลที่บริ ษทั จัดการได้รับจากผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ น
จริ งหรื อไม่ครบถ้วน
(4) กรณี ที่มีผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนจนอาจทําให้การจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
(5) กรณี บริ ษทั จัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้ อหน่ วยลงทุนของผูส้ ่ังซื้ อหน่ วยลงทุนไม่โปร่ งใส
เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้น
(6) กรณี ที่ปรากฏเหตุการณ์ตามหัวข้อ “การเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน” “การไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคําสั่ง”
“การหยุดขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน” หรื อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และ
วิธีการดําเนินการในกรณี ที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(7) กรณี ที่บริ ษทั จัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนหรื อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรื อกรณี ที่การ
สั่งซื้ อหน่ วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนหรื อก่อให้เกิดผลเสี ยหายแก่
กองทุน หรื อในกรณี ที่ บริ ษทั จัดการเห็ น ว่าบริ ษทั จัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าหน่ วย
ลงทุ น ของกองทุ น ได้อ ย่างสมเหตุ ส มผลหรื อเป็ นธรรม เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่ อเป็ นการรั ก ษา
ผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนและชื่อเสี ยง หรื อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ในอนาคตของบริ ษทั จัดการเป็ นหลัก
5.2.7.2 บริ ษัท จัด การจะถื อ ว่ า ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ศึ ก ษา เข้า ใจ และยิ น ดี ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย
รายละเอียด และวิธีการเงื่อนไขต่างๆ ที่กาํ หนดในโครงการนี้แล้ว
6.

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1

ช่ องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
 บริ ษทั จัดการ
 อินเตอร์เน็ต (internet)
 การสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน
(Manulife Savings Plan)

6.2

 ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
 ไปรษณี ย ์
 หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการประกาศกําหนด
เพิ่มเติมในอนาคต

รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีหนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสําคัญและหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาํ การ
ของบริ ษทั จัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่ งของผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยผูท้ ี่สนใจ
ลงทุนสามารถขอรับหนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสําคัญหรื อหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลโครงการ คําสั่งซื้ อหน่วย
ลงทุน และ แบบคําขอเปิ ดบัญชี กองทุน (ใช้สําหรับผูส้ ่ังซื้ อหน่ วยลงทุนที่ ไม่มีบัญชี กองทุน) ได้ที่ที่ทาํ การของ
บริ ษทั จัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้ อหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก สามารถส่ งคําสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่
บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตั้งแต่ เวลาเริ่มทําการถึง 15.30 น.
ทั้งนี้ ผูส้ ่งั ซื้อหน่วยลงทุนสามารถทําการซื้อหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปนี้
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6.2.1 วิธีการขายหน่ วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
(1) ผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยระบุเป็ นจํานวนเงินไม่นอ้ ยกว่ามูลค่าขั้นตํ่าของการ
สั่ งซื้ อ ครั้ งแรกและครั้ งถัด ไป โดยต้อ งกรอกรายละเอี ย ดต่ างๆ ใน “คํา สั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ” ให้
ครบถ้วน ถู กต้อ งและชัดเจน พร้ อ มชําระเงิ น ค่ าซื้ อหน่ วยลงทุ น ทั้งจํานวนให้ บ ริ ษ ัท จัด การหรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) ในการสั่งซื้ อหน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่มีบญั ชีกองทุนจะต้องขอเปิ ดบัญชีกองทุน โดย
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ และลงลายมือชื่ อใน “แบบคําขอเปิ ดบัญชี กองทุน” “แบบสอบถาม
ข้อมูลพิสูจน์ทราบผูล้ งทุนและแบบการประเมินระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผูซ้ ้ื อ
หน่วยลงทุน” “ใบคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ใบคําขอใช้บริ การอื่นๆ ของกองทุน และ/หรื อเอกสารอื่นใด
ตามที่บริ ษทั จัดการกําหนดให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
(3) บริ ษทั ยินยอมให้ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนสามารถส่ งคําสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนทางโทรสาร
หรื อโดยวิธีการอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับได้ที่บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริ ษทั จัดการกําหนดหรื อตามที่เห็นสมควร
(4) การสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่ บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ผูส้ ่ังซื้ อ
สามารถชําระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ หรื อ
วิธีการอื่นใดที่บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแต่ละแห่ งยอมรับ
ทั้งนี้ การชําระเงินด้วยเช็คหรื อดราฟต์หรื อคําสั่งหักบัญชีตอ้ งสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับที่ทาํ การของบริ ษทั จัดการหรื อสถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่รับคําสั่งซื้ อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนนั้นๆ โดยเช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าว
จะต้องลงวันที่ก่อนหรื อภายในวันเดียวกันกับวันทําการขายหน่วยลงทุนและขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่าย
ในนาม “บัญชีซื้อหน่ วยลงทุน บลจ.แมนูไลฟ์ ” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน โดยเข้าบัญชีดงั ต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

สาขาสยามสแควร์
สาขาสยามสแควร์
สาขาสยามสแควร์
สาขาสยามสแควร์
สาขาสํานักงานใหญ่
สาขาถนนศรี อยุธยา
สาขาอโศก
สํานักงานใหญ่

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

หรื อ สัง่ จ่ายในนาม “SUB AFTER IPO FOR MAMT” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เข้าบัญชี
ธนาคารซิต้ ีแบงก์

สาขากรุ งเทพมหานคร

0-800516-331

หรื อบัญ ชี อื่นใดที่ บริ ษทั จัดการกําหนดให้เป็ นบัญ ชี ที่รับชําระค่าซื้ อหน่ วยลงทุ นในอนาคต ทั้งนี้
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่ จะปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงข้อมูลเกี่ ยวกับ บัญชี ที่รับชําระค่าซื้ อหน่ วย
ลงทุนดังกล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบตั ิผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยจะแสดงข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั ใน
หนังสื อชี้ชวนส่วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ
โดยในการชําระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเช็คหรื อดราฟต์ ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนโปรดระบุ ชื่อ ที่อยู่
และหมายเลขโทรศัพท์ของผูส้ ่ังซื้ อหน่ วยลงทุนไว้ดา้ นหลังเช็คหรื อดราฟต์น้ นั เพื่อความสะดวกใน
การติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูซ้ ้ือหน่วยลงทุน
(5) หลังจากที่บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ได้รับคําสั่งซื้ อหน่ วย
ลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุน ทั้งจํานวนจากผูส้ ั่ งซื้ อหน่ วยลงทุนแล้ว บริ ษ ัทจัดการหรื อ
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ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสําเนาคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผสู ้ ั่งซื้อหน่วย
ลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นในกรณี ที่ผสู ้ ัง่ ซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร หรื อ
เป็ นไปตามวิธีการที่ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกําหนด
(6) บริ ษทั จัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผสู ้ ัง่ ซื้ อหน่วยลงทุนที่ส่งคําสัง่ ซื้ อหน่วยลงทุนที่บริ ษทั
จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทําการที่บริ ษทั จัดการ
กําหนดให้ส่งคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น โดยใช้ราคา
ขายหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ สิ้ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ซึ่ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คาํ นวณ
ได้เมื่อสิ้ นวันทําการขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ บวกด้วยค่าธรรมเนี ยมในการ
ขายหน่ วยลงทุนตามอัตราที่กาํ หนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็ นราคาที่
รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
6.2.2 วิธีการขายหน่ วยลงทุนทางไปรษณีย์
(1) ผูส้ ง่ั ซื้ อหน่วยลงทุนที่มีบญั ชีกองทุนสามารถสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณี ยไ์ ด้ โดยระบุเป็ นจํานวน
เงินไม่นอ้ ยกว่ามูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้ อครั้งแรกและครั้งถัดไป โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน
“คําสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนทั้งจํานวน
ให้บริ ษทั จัดการ
(2) การสั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการ ผูส้ ั่งซื้อสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินโอน คําสั่ง
หักบัญชี ธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ หรื อวิธีการอื่นใดที่ บริ ษ ัทจัดการยอมรับ ในกรณี การซื้ อหน่ วย
ลงทุนที่ผสู ้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่ังซื้ อสามารถชําระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน
เป็ นเงินสด เงินโอน คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ หรื อวิธีการอื่นใดที่ผูส้ นับสนุนการขาย
หรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่ งยอมรับ ทั้งนี้ การชําระเงินด้วยดราฟต์ตอ้ งสามารถเรี ยกเก็บเงิน
ได้ในเขตหักบัญชีกรุ งเทพมหานครเท่านั้น ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยสั่งจ่ายในนาม
“บัญชี ซื้อหน่ วยลงทุนบลจ.แมนูไลฟ์ ” หรื อ “SUB AFTER IPO FOR MAMT” หรื อบัญชี อ่ืนใดที่
บริ ษทั จัดการกําหนดให้เป็ นบัญชีที่รับชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต
(3) ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนจะต้องส่ งคําสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่มีขอ้ มูลครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจนให้บริ ษทั
จัดการทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ พร้อมดราฟต์ หรื อหลักฐานการโอนเงิน หรื อหลักฐานการ
ชําระเงิ น ค่ าซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น และแนบเอกสารหลัก ฐานตามที่ บ ริ ษ ัท จัด การกําหนดหรื อ เอกสาร
หลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมหรื อทดแทนตามที่เห็นสมควร เว้นแต่บริ ษทั จัดการยินยอมผ่อนผันให้เป็ น
กรณี ไป โดยผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนจะต้องเก็บสําเนาคําสั่งซื้ อหน่วยลงทุนฉบับผูส้ ่ังซื้ อหน่วยลงทุนไว้
เป็ นหลักฐาน
(4) บริ ษทั จัดการจะดําเนิ น การขายหน่ วยลงทุนให้ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่ ส่งคําสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่ มี
ข้อ มู ล ครบถ้ว น ถู ก ต้อ ง และชัด เจนมาทางไปรษณี ย ์ ภายในวัน และเวลาทําการที่ บ ริ ษ ัท จัด การ
ประกาศกําหนดให้เป็ นวันขายหน่ วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากบริ ษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
บริ ษทั จัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ สิ้นวันทําการขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้เมื่อสิ้ นวันทําการขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่กาํ หนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
จะต้องเป็ นราคาที่รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต

28

6.2.3 วิธีการขายหน่ วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
6.2.3.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)
เมื่ อบริ ษ ัท จัด การจะเปิ ดให้ ใช้บ ริ ก ารดังกล่ าว บริ ษ ัท จัดการจะจัด ให้ มี รายละเอี ยดหลัก เกณฑ์
เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริ การและกําหนดเวลาในการใช้บริ การให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบและ
ปฏิ บัติ ต าม โดยบริ ษ ัท จัด การจะติ ด ประกาศดังกล่ าวที่ สํ านัก งานของบริ ษ ัท จัด การและ/หรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนหรื อในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 15 วันก่อนเริ่ มให้บริ การ
โดยบริ ษทั จัดการจะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรื อภาษีอากร และ/หรื อค่าใช้จ่ายอื่นใด
ที่เกิ ดจากวิธีการขายหน่ วยลงทุนผ่านการบริ การธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (ถ้ามี) จากผูส้ ั่งซื้ อ
หน่วยลงทุนที่ใช้บริ การตามที่จ่ายจริ ง
6.2.3.2 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ต (Internet)
(1) ผูส้ ่ั ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี บัญ ชี ก องทุ น สามารถขอใช้บ ริ ก ารสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ านสื่ อ
อินเตอร์ เน็ตบนเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนกองทุนได้ ภายใต้รายละเอียด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริ การซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ ออินเตอร์เน็ตที่บริ ษทั
จัดการหรื อนายทะเบียนกองทุนกําหนด โดยบริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนกองทุนจะจัดส่ ง
รหัสประจําตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทาํ รายการผ่านสื่ ออินเตอร์เน็ต (Internet) ต่อไป ทั้งนี้
ผูถ้ ือรหัสประจําตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ โดยบริ ษทั จัดการจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้ น ในกรณี ที่บุคคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจําตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทํารายการผ่านสื่ อ
อินเตอร์เน็ตดังกล่าว
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะสามารถทํารายการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนได้โดยต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขต่างๆ ตามที่บริ ษทั จัดการกําหนด รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรื อ
เพิ่ ม เติ ม ในอนาคต ทั้งนี้ บริ ษ ัท จัด การจะถื อ ว่ าผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ น ยอมรั บ และผูก พัน ตาม
เงื่อนไขและวิธีการที่กาํ หนดไว้ดงั กล่าว
(3) ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุ น สามารถทํารายการสั่ งซื้ อหน่ วยลงทุ น ผ่านสื่ ออิน เตอร์ เน็ ตได้ทุก วัน
ทําการ ถึง 15.30 น. โดยถือว่าเป็ นรายการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนของวันทําการนั้น ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ สิ้นวันทําการ ซึ่งเป็ นราคาที่รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(4) ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นสั่งซื้ อหน่ วยลงทุ นภายหลังเวลา 15.30 น. หรื อนอกเหนื อจาก
ช่วงเวลาที่บริ ษทั จัดการกําหนด หรื อมีการทํารายการในวันหยุดทําการ ให้ถือเป็ นรายการ
สั่งซื้ อหน่ วยลงทุนของวันทําการถัดไป ในราคาขายหน่ วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ สิ้ นวันทํา
การถัดไปนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจขยายหรื อเปลี่ยนแปลงเวลาการรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะประกาศให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบ
(5) บริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ
ภาษีอากร และ/หรื อค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรม
ทางอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) จากผูส้ ัง่ ซื้อหน่วยลงทุนที่ใช้บริ การตามที่จ่ายจริ ง
6.2.3.3 วิธีการขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
ผู ้สั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี บั ญ ชี ก องทุ น สามารถสั่ ง ซื้ อหน่ ว ยลงทุ น ทางโทรศัพ ท์ ไ ด้ ภายใต้
รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริ การซื้ อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ ที่บริ ษทั
จัดการจะกําหนดขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ทั้งนี้ เมื่อบริ ษทั จัดการจะเปิ ดให้ใช้บริ การดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริ การและกําหนดเวลาในการใช้บริ การให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบและ
ปฏิ บัติ ต าม โดยบริ ษ ัท จัด การจะติ ด ประกาศดังกล่ าวที่ สํ านัก งานของบริ ษ ัท จัด การและ/หรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนหรื อในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 15 วันก่อนเริ่ มให้บริ การ
โดยบริ ษทั จัดการจะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรื อภาษีอากร และ/หรื อค่าใช้จ่ายอื่นใด
ที่เกิ ดจากวิธีการขายหน่ วยลงทุนผ่านการบริ การธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (ถ้ามี) จากผูส้ ั่งซื้ อ
หน่วยลงทุนที่ใช้บริ การตามที่จ่ายจริ ง
6.2.4 เงื่อนไขอื่น ๆ ในการขายหน่ วยลงทุน
(1) ผูส้ ่งั ซื้อหน่วยลงทุนต้องชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจํานวนด้วยเงิน ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่ วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้
บริ ษทั จัดการอาจดําเนินการให้มีการหักกลบกันก็ได้ ทั้งนี้ ผูส้ ่ังซื้ อที่ได้ทาํ การสั่งซื้ อหน่วยลงทุนและ
ได้ชาํ ระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนทั้งจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้ อ
หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั จัดการเป็ นกรณี พิเศษ
(2) บริ ษทั จัดการจะถื อว่าคําสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนได้รับ เป็ นคําสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่ สมบูรณ์ ต่อเมื่ อบริ ษทั จัดการได้เรี ยกเก็บเงินค่าซื้ อ
หน่วยลงทุนตามคําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับ หรื อ
ได้รับเงินโอน หรื อได้รับเงินจากการนําฝากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การ
จัดการของบริ ษทั จัดการเข้าบัญชี ซ้ื อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ อนั เกิดจากการหักกลบของบริ ษทั
จัดการ และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจํานวนแล้ว
(3) ในกรณี ที่การชําระเงินด้วยคําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจาก
ธนาคารของผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุน บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะระงับการขายหน่ วยลงทุนแก่ ผู ้
สั่งซื้ อหน่วยลงทุนนั้นและจะดําเนิ นการนําส่ งเช็คหรื อดราฟต์น้ ันคืนแก่ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุน ภายใน
วันทําการถัดจากวันที่ได้รับเช็คหรื อดราฟต์น้ นั คืนจากธนาคารผูเ้ รี ยกเก็บ อย่างไรก็ตาม หากการที่
บริ ษ ัท จัด การถู ก ปฏิ เสธการจ่ายเงิน จากธนาคารของผูส้ ่ั งซื้ อหน่ วยลงทุ น รายใด ก่ อ ให้ เกิ ด ความ
เสี ยหายต่อกองทุน ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น และผูส้ ่ังซื้ อหน่ วยลงทุ นอื่น ๆ ในวันที่ ทาํ รายการซื้ อหน่ วย
ลงทุนในวันเดียวกัน บริ ษทั จัดการอาจมีความจําเป็ นที่จะต้องเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูส้ ่ังซื้ อรายนั้น
ตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ งมาชดเชยให้แก่กองทุน
(4) บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้ อและได้ชาํ ระเงินค่าซื้ อหน่วย
ลงทุ นทั้งจํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณี ที่การสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน นั้นมี ผลให้จาํ นวนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษทั จัดการ
จะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผูส้ ่ังซื้ อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้ อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคําสั่งซื้ อ
หน่วยลงทุนและได้ชาํ ระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ในกรณี ที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริ ษทั จัดการ
จะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่ วนจํานวนเงินที่สั่งซื้ อให้แก่ผสู ้ ั่งซื้ อ (pro rata) ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการสงวน
สิ ทธิ ที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่ วยลงทุนแต่บางส่ วนหรื อทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องบอก
กล่าวล่วงหน้า
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนส่ วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่ วนหรื อทั้งหมด
โดยไม่มีดอกเบี้ย เป็ นเช็คขีดคร่ อมสั่งจ่ายเฉพาะผูส้ ่ังซื้ อหน่วยลงทุน หรื อโดยนําเข้าฝากในบัญชีเงิน
ฝากของผูส้ ่งั ซื้อหน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่บญ
ั ชีที่ผสู ้ ั่งซื้อได้แจ้งไว้กบั บริ ษทั จัดการหรื อโดยให้
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน เป็ นผูม้ อบให้ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วนั ถัดจาก
วันทําการขายหน่วยลงทุนนั้น
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(5) การเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะดําเนินการใน
วัน ทําการถัดจากวัน ทําการขายหน่ วยลงทุน จํานวนนั้น และสิ ท ธิ ของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน จะเกิ ดขึ้ น
หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้ อหน่ วยลงทุนของผูส้ ่ังซื้ อหน่ วยลงทุนใน
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่ งหนังสื อรับรอง
สิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี แก่ผูส้ ่ังซื้ อหน่ วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณี ยห์ รื อให้ผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเป็ นผูม้ อบให้ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนนั้น
(6) บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาปฏิเสธคําสั่งซื้ อหน่วยลงทุนของผูล้ งทุน หากการสั่งซื้ อดังกล่าวจะมีผลให้
ผูล้ งทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน หรื อกรณี ที่คาํ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมและ
กรณี ตามหัวข้อการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่
(7) กรณี ผูส้ ่ังซื้ อหน่ วยลงทุนส่ งคําสั่งซื้ อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ
หรื อไม่ชดั เจน และบริ ษทั จัดการไม่สามารถให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรื อยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วย
เหตุใดก็ตาม บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่ดาํ เนิ นการขายหน่ วยลงทุนดังกล่าว ให้แก่ผูส้ ่ังซื้ อ
หน่วยลงทุน
(8) บริ ษทั จัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรื อเพื่อประโยชน์แก่ 1)
พลเมืองหรื อผูม้ ีสัญชาติอเมริ กนั หรื อผูม้ ีถ่ินฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่ งรวมถึงดินแดนของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ี่มีหนังสื อเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อผูถ้ ือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิ ติบุคคล รวมถึง
บริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่ วน เป็ นต้น ซึ่ งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขา
ของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4)
ผูล้ งทุนซึ่ งติดต่อหรื อรับข้อมูลหรื อส่ งคําสั่งเกี่ยวกับหน่ วยลงทุนของบริ ษทั จัดการ หรื อชําระ/รั บ
ชําระเงินเกี่ ยวกับหน่ วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึ งผูล้ งทุ นที่ ใช้ตัวแทนหรื อ
ผูจ้ ดั การ ผูด้ ูแลผลประโยชน์หรื อทรัพย์สินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาใน
การดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1-4
บริ ษทั จัดการจึงขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสั่งซื้ อ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วย
ลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมสําหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น
(9) บริ ษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ ง เพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น โดยบริ ษทั จัดการจะแจ้งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติ ด
ประกาศรายละเอียดการให้บริ การดังกล่าวให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่
ทําการของบริ ษทั จัดการและ/หรื อสถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
หรื อในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
(10) บริ ษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ ง เพิม่ เติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกและ
เป็ นประโยชน์ สู ง สุ ด ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และกองทุ น โดยบริ ษ ัท จัด การจะแจ้ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริ การดังกล่าวให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้า 15
วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาํ การของบริ ษทั จัดการและ/หรื อสถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขาย
หรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนหรื อในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ เช่น การเพิ่มเติมวิธีการซื้ อหน่วยลงทุน
ดังต่อไปนี้
(10.1) การซื้ อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Manulife Savings Plan) เพื่อให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนสามารถ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้สมํ่าเสมอแบบรายเดือน
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(10.2) การซื้ อหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ การบริ การธุรกรรมที่
ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท้งั หมดหรื อบางส่ วน เช่น บัตรเครดิต หรื อสื่ ออื่นใดที่มีลกั ษณะ
เดียวกัน หรื อที่บริ ษทั จัดการอาจเพิ่มเติมในอนาคต โดยการให้บริ การดังกล่าวจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(10.3) การซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาํ ได้
7.

การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
7.1

ช่ องทางการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
 บริ ษทั จัดการ
 ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
 อินเตอร์เน็ต (Internet)
 ไปรษณี ย ์
 หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต

7.2

รายละเอียดช่ องทางการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเพิม่ เติม :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถขอรับ“คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที่ที่ทาํ การของบริ ษทั จัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อ
ทุกแห่ งของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทําการตามรายละเอียดในหนังสื อชี้ชวน
ส่วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ และสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปนี้

7.3

วิธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
 แบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน

7.4

รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเพิม่ เติม :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปนี้
7.4.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
(1) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน โดยระบุเป็ นจํานวนเงินหรื อจํานวนหน่ วยลงทุนที่
ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ละครั้งไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นตํ่าในการ
สั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วน
ถู ก ต้อ งและชัด เจน และสามารถส่ ง คําสั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ า วไปยัง บริ ษ ัท จัด การหรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเอง หรื อโดยทางโทรสารหรื อโดยวิธีการอื่นใด
ตามที่บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกําหนด
(2) กรณี ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อ
รับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กบั บริ ษทั จัดการ หรื อตอบ
คําถามข้อมูลส่วนบุคคลกรณี ทาํ รายการทางโทรศัพท์ หรื อเอกสารหรื อวิธีการอื่นใดเมื่อได้รับการร้อง
ขอจากบริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ
ยืนยันตัวตนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(3) หลังจากบริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ได้รับคําสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนแล้ว บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจะส่ งมอบสําเนาคําสั่ง
ขายคืนหน่ วยลงทุนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นในกรณี ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนส่ งคําสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร
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(4) บริ ษทั จัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่ส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ที่
บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทําการที่บริ ษทั
จัดการประกาศกําหนดให้เป็ นวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั จัดการเป็ น
อย่างอื่น โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ สิ้นวันทําการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะ
ใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนที่คาํ นวณได้เมื่อสิ้ นวันทําการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนวันนั้นเป็ นเกณฑ์ในการ
คํานวณ หักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่กาํ หนดไว้ (ถ้ามี) และราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็ นราคาที่รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
7.4.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทางไปรษณีย์
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณี ยไ์ ด้ โดยระบุเป็ นจํานวนเงินหรื อจํานวน
หน่ วยลงทุนที่ ตอ้ งการได้รับจากการขายคืนหน่ วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ ง แต่ละครั้งไม่น้อยกว่า
มูลค่าขั้นตํ่าในการสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสั่งขายคืนหน่ วย
ลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องส่ งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริ ษทั จัดการทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบ
รับ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริ ษทั จัดการกําหนดหรื อเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมหรื อ
ทดแทนตามที่เห็นสมควร เว้นแต่บริ ษทั จัดการยินยอมผ่อนผันให้เป็ นกรณี ไป โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เก็บสําเนาคําสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนฉบับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอ
สงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธคําสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน ที่ ไม่มีรายละเอียดและเอกสารดังกล่าวครบถ้วน
ถูกต้องและชัดเจน
(3) บริ ษทั จัดการจะดําเนินการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่ส่งคําสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน
ทางไปรษณี ย ์ ภายในวันและเวลาทําการที่บริ ษทั จัดการประกาศกําหนดให้เป็ นวันรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากบริ ษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น โดยใช้ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่
คํานวณได้ ณ สิ้ นวันทําการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ซึ่ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้เมื่อสิ้ นวัน
ทําการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนวันนั้นเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ หักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้ อคืน
หน่วยลงทุนตามอัตราที่กาํ หนดไว้ (ถ้ามี) และราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็ นราคาที่
รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
7.4.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(1) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)
เมื่อบริ ษทั จัดการจะเปิ ดให้ใช้บริ การดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ขั้นตอนวิธีการใช้บริ การและกําหนดเวลาในการใช้บริ การให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบและปฏิบตั ิตาม
โดยบริ ษทั จัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สํานักงานของบริ ษทั จัดการและ/หรื อผูส้ นับสนุนการขาย
หรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนหรื อในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่ อนเริ่ ม
ให้บริ การ
โดยบริ ษทั จัดการจะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรื อภาษีอากร และ/หรื อค่าใช้จ่ายอื่นใดที่
เกิดจากวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนที่ใช้บริ การตามที่จ่ายจริ ง
(2) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ต (Internet)
(2.1) ผูถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี บัญ ชี ก องทุ น สามารถขอใช้บ ริ ก ารสั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ผ่ านสื่ อ
อินเตอร์ เน็ตบนเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบี ยนกองทุนได้ ภายใต้รายละเอียด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริ การซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ ออินเตอร์ เน็ตที่บริ ษทั
จัดการหรื อนายทะเบียนกองทุนกําหนด โดยบริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนกองทุนจะจัดส่ ง
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รหัสประจําตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทาํ รายการผ่านสื่ ออินเตอร์เน็ต (Internet) ต่อไป ทั้งนี้ ผู ้
ถือรหัสประจําตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ โดยบริ ษทั จัดการจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้ น ในกรณี ที่บุคคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจําตัวของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทํารายการผ่านสื่ อ
อินเตอร์เน็ตดังกล่าว
(2.2) ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น จะสามารถทํา รายการสั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ได้โ ดยต้อ งปฏิ บั ติ ต าม
หลัก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขต่ า งๆ ตามที่ บ ริ ษ ัท จัด การกํา หนด รวมถึ ง เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ที่ อ าจ
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนยอมรับและ
ผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาํ หนดไว้ดงั กล่าว
(2.3) ผูส้ ั่งขายคืนหน่ วยลงทุนสามารถทํารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ ออินเตอร์ เน็ตได้ทุก
วันทําการ ถึง 13.00 น. โดยถือว่าเป็ นรายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการนั้น ในราคา
รั บ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ ค ํา นวณได้ ณ สิ้ น วัน ทํา การ ซึ่ งเป็ นราคาที่ รั บ รองโดยผู ้ดู แ ล
ผลประโยชน์แล้ว
(2.4) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 13.00 น. หรื อนอกเหนือ จาก
ช่วงเวลาที่บริ ษทั จัดการกําหนด หรื อมีการทํารายการในวันหยุดทําการ ให้ถือเป็ นรายการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ สิ้ นวัน
ทําการถัดไปนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจขยายหรื อเปลี่ยนแปลงเวลาการรับคําสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะประกาศให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบ
(2.5) บริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนี ยม และ/หรื อ
ภาษีอากร และ/หรื อค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรม
ทางอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) จากผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ใช้บริ การตามที่จ่ายจริ ง
(3) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ขั้นตอนวิธีการใช้บริ การซื้ อขายหน่ วยลงทุนทางโทรศัพท์ที่บริ ษทั จัดการจะกําหนดขึ้น โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ เมื่ อบริ ษทั จัดการจะเปิ ดให้ใช้บริ การดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะแจ้งสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่นอ้ ยกว่า 15 วันโดยจะติดประกาศดังกล่าว
ที่ สํานัก งานของบริ ษ ัท จัด การและ/หรื อ ผูส้ นับ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ใน
เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
โดยบริ ษทั จัดการจะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรื อภาษีอากร และ/หรื อค่าใช้จ่ายอื่นใดที่
เกิดจากวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนที่ใช้บริ การตามที่จ่ายจริ ง
7.4.4 เงื่อนไขอื่น ๆ ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
(1) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องส่ งคําสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนภายในวันและเวลาที่บริ ษทั จัดการกําหนด ทั้งนี้
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิในการปฏิเสธคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการ
ขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับ ภายหลังระยะเวลาการรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(2) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนระบุจาํ นวนหน่วยลงทุนหรื อจํานวนเงินที่ตอ้ งการได้รับจากการขายคืนใน
“คําสั่งขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ” มากกว่าจํานวนหน่ วยลงทุ น หรื อมากกว่ามู ล ค่าหน่ วยลงทุ น หัก ด้ว ย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่บนั ทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดเท่าที่ปรากฏในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
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(3) ในกรณี ที่ บริ ษ ัทจัดการได้รับคําสั่ งขายคืนหน่ วยลงทุ นจากผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน และบริ ษทั จัดการยังไม่
สามารถชําระเงินค่าขายคืนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนิ นการของบริ ษทั จัดการ
ตามข้อ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ ผูถ้ ือหน่วยลงทุน” ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
อาจขอยกเลิกคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ที่บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุ นการขาย
หรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ยื่น “คําสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน” ไว้ ทางโทรศัพท์หรื อ
สามารถติดต่อที่บริ ษทั จัดการโดยตรงตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสื อชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ การ
ยกเลิกคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการอนุมตั ิจากบริ ษทั จัดการก่อน
(4) บริ ษทั จัดการจะรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั้งหมดตามที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้มีคาํ สัง่ ขายคืนไว้ โดย
บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจะทําการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนเป็ นเงินบาทให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนเท่านั้น โดยสั่งจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมสั่งจ่ายเฉพาะผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนหรื อโดยนําเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามที่ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรื อโดยให้ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็ นผูม้ อบ
ให้ หรื อดําเนินการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่ วนหรื อทั้งหมดให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ใน
กรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไปซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั ถัดจากวันทําการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(ก) บริ ษทั จัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อ “การเลื่อนกําหนดการ
ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน”
(ข) บริ ษทั จัดการไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามหัวข้อ “การไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืนหรื อไม่
รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ”
(5) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้ อคืนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน จะทําในวันทําการถัดจากวันทํา
การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนจํานวนนั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสื อรับรองสิ ทธิในหน่วย
ลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนโดยทางไปรษณี ย ์
หรื อวิธีอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้ดาํ เนินการได้ ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่
วันถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น
(6) กรณี ผขู ้ ายคืนหน่วยลงทุนส่งคําสั่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่
สมบูรณ์ และหรื อไม่ชัดเจน และบริ ษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรื อยืนยันข้อมูล
ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่ดาํ เนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
(7) ในกรณี ที่คาํ สั่งขายคืนหน่ วยลงทุนมี ผลให้จาํ นวนหน่ วยลงทุน ที่ ปรากฏในบัญชี กองทุ นของผูถ้ ื อ
หน่ วยลงทุนเหลือน้อยกว่า 100 หน่ วย หรื อในกรณี ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนระบุจาํ นวนหน่ วยลงทุนหรื อ
จํานวนเงินที่ตอ้ งการได้รับจากการขายคืนในคําสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่ วยลงทุน
หรื อ มากกว่ า มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ที่ ใ ช้ ค ํา นวณเมื่ อ สิ้ น วัน ทํา การรั บ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น หั ก ด้ว ย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่บนั ทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดเท่าที่ปรากฏในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(8) บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะปรั บ ปรุ งเปลี่ ยนแปลงวัน ทําการรั บ ซื้ อ คืน หน่ วยลงทุ น เพื่ อความ
เหมาะสม หรื อเพื่อประโยชน์ แก่ กองทุนโดยรวม โดยบริ ษทั จัดการจะติ ดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริ การดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาํ การของบริ ษทั จัดการและ/หรื อ สถานที่
ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนหรื อในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ พร้อมทั้ง
แจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
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(9) บริ ษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ ง เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มความสะดวก
และประโยชน์ สูงสุ ดให้ แก่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นได้ โดยบริ ษ ัทจัดการจะแจ้งสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริ การดังกล่าวให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาํ การของบริ ษทั จัดการและ/หรื อสถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อ
คืนหน่วยลงทุนหรื อในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
7.5

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ

7.6

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตั้งแต่ เวลาเริ่ มทําการถึงเวลา 13.00 น. โดยบริ ษทั
จัดการ และ/หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเปิ ดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขาย
ครั้งแรกในช่วงเวลาไม่เกิน 15 วันทําการนับแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม

8.

7.7

การขายคืนหน่ วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า

7.8

รายละเอียดการขายคืนหน่ วยลงทุนเพิม่ เติม : ไม่มี

7.9

รายละเอียดเพิม่ เติม : ไม่มี

การสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน :
8.1

ช่ องทางการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน :
 บริ ษทั จัดการ
 อินเตอร์เน็ต (Internet)

8.2

 ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิม่ เติม :
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนที่ ประสงค์จะสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ
สามารถขอรับหนังสื อชี้ ชวน คู่มือผูล้ งทุน คําสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และ/หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการ
กําหนด (ถ้ามี) ได้ที่ ที่ทาํ การทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ในวัน
และเวลาทําการซื้อขายหน่วยลงทุน หรื อช่องทางอื่นที่บริ ษทั จัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต
8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
และ/หรื อเอกสารอื่นใดที่ บริ ษทั จัดการกําหนด พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริ ษทั
จัดการกําหนด (ถ้ามี) สําหรับทุกกองทุนที่เปิ ดบริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยนําส่งเอกสารดังกล่าวได้ที่
บริ ษทั จัดการหรื อสถานที่ติดต่อทุกแห่ งของผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน และสามารถ
ดําเนินการได้ตามวิธีการต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยนําเงินบางส่วนหรื อทั้งหมดที่ได้จาก
การขายคืนหน่ วยลงทุน หรื อ เงินที่ได้จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่น เพื่อชําระเป็ นค่าซื้ อ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ดว้ ยวิธีหกั กลบ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้ อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้ ได้ ตามวิธีการในหัวข้อการเสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่
บริ ษทั จัดการจะอนุ ญ าตเป็ นอย่างอื่น หากจํานวนเงิน ที่ สั บเปลี่ ยนเข้ามาเพื่อ ซื้ อหน่ วยลงทุน ของ
กองทุ นนี้ มี จาํ นวนไม่ เพี ยงพอที่ จะซื้ อหน่ วยลงทุน ตามข้อ 2.6 หรื อข้อ 2.7 (แล้วแต่กรณี ) บริ ษ ทั
จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะยกเลิกคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนนี้เพื่อนําเงินที่ได้บางส่วนหรื อทั้งหมดจาก
การขายคืนไปชําระเป็ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นด้วยวิธีหักกลบ สามารถสั่งสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุ น เพื่ อ ขายคื นหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น นี้ โดยระบุ เป็ นจํานวนเงิ น หรื อ จํานวนหน่ วยที่
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ต้องการสับเปลี่ยน อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่าจํานวนขั้นตํ่าในการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง ได้ตามวิธีการในหัวข้อการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริ ษทั จัดการจะอนุญาตเป็ นอย่าง
อื่น โดยบริ ษทั จัดการจะนําฝากเงินที่ได้จากการขายคืนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากที่บริ ษทั จัดการเปิ ดไว้
เพื่อรับเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นให้ตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากจํานวน
เงินดังกล่าวตํ่ากว่าที่กองทุนปลายทางกําหนด บริ ษทั จัดการจะไม่นาํ เงินดังกล่าวไปซื้ อหน่ วยลงทุน
และขอสงวนสิ ทธิที่จะยกเลิกคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนที่ ประสงค์จะนําเงินที่ ได้จากการเลิ กกองทุน ตามหัวข้อการเลิ กโครงการจัดการ
กองทุ น รวม หั วข้อ การดําเนิ น การของบริ ษ ัท จัด การเมื่ อเลิ ก โครงการ หรื อหัว ข้อ การชําระบัญ ชี
กองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ ตามรายละเอียดที่ระบุใน
รายละเอียดโครงการของกองทุนนี้ไปชําระเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นด้วยวิธีหกั กลบ
สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็ นจํานวนเงินหรื อจํานวนหน่วยที่ตอ้ งการจะสับเปลี่ยน
อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่นอ้ ยกว่าจํานวนขั้นตํ่าในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยบริ ษทั จัดการจะ
นําฝากเงิ น ที่ ได้ดังกล่าวเข้าบัญ ชี เงิ น ฝากที่ บริ ษ ัทจัดการเปิ ดไว้เพื่ อรั บ เงิน ค่าซื้ อหน่ วยลงทุน ของ
กองทุนรวมอื่นให้ตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากจํานวนเงินดังกล่าวตํ่ากว่าที่กองทุน
ปลายทางกําหนด บริ ษทั จัดการจะไม่นําเงินดังกล่าวไปซื้ อหน่ วยลงทุน แต่จะชําระเงิ นค่าขายคืน
หน่วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วนั ทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและขอคืนเงิน
ค่าซื้ อหน่วยลงทุนหรื อเงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากบริ ษทั จัดการเป็ นกรณี พิเศษ และ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ในกรณี ที่คาํ สั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนใดมี ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผูถ้ ื อ
หน่ วยลงทุนโดยรวม และกรณี ตามหัวข้อการไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตาม
คําสั่ง และ/หรื อตามหัวข้อการหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หากบริ ษทั จัดการจะมีการเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ ง เพิม่ เติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลง และหรื อเพิ่มเติมวันเวลา วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็ นต้น เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรื อเพื่อประโยชน์ หรื อลดความเสี่ ยงแก่กองทุนโดยรวม บริ ษทั จัดการจะ
ปิ ดประกาศรายละเอียดการให้บริ การดังกล่าวล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ ทาํ การของบริ ษทั
จัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนที่ใช้ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดย
ไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ
8.2.2 ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
บริ ษ ัท จัด การจะดําเนิ น การสั บ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น ให้ แก่ ผูถ้ ื อหน่ ว ยลงทุ น ที่ ส่ งคําสั่ งสั บ เปลี่ ยน โดยมี
หลักเกณฑ์ในการคํานวณดังนี้
(1) กรณี กองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง บริ ษทั จัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้เมื่อสิ้ น
วันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็ นตัวคํานวณในการจัดสรรลดหน่วยลงทุนที่มีอยู่
(2) กรณี กองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง บริ ษทั จัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้เมื่อสิ้ นวัน
ทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็ นตัวคํานวณในการจัดสรรเพิม่ หน่วยลงทุน
โดยจํานวนเงินที่ได้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะโอนเข้าบัญชีกองทุนปลายทางภายใน 5
วันทําการหลังจากวันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คาํ นวณราคาขายและรับซื้ อ
คื น หน่ ว ยลงทุ น ในการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ข้างต้น จะต้อ งเป็ นมู ล ค่ าที่ ได้รับ การรั บ รองโดยผูด้ ู แ ล
ผลประโยชน์แล้ว
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9.

การชําระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
กรณี บริ ษทั จัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินอื่นแทน บริ ษทั จัดการจะต้องได้รับมติพเิ ศษให้ชาํ ระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทน
เงินได้

10.

การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
บริ ษทั จัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาํ สัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ที่เข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มี เหตุ จ ําเป็ นทําให้ ไม่ ส ามารถจําหน่ าย จ่ ายโอน หลัก ทรั พ ย์ห รื อ ทรั พ ย์สิ น ของกองทุ น รวมเปิ ดได้อ ย่าง
สมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทาํ ให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ ง
เหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั จัดการ
(2) มีคาํ สัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการยังไม่ได้ชาํ ระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่ งสตางค์ข้ ึนไปและคิดเป็ นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5
ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการพบว่าราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่ งสตางค์ข้ ึนไป และคิดเป็ น
อัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรื อ (3) บริ ษทั จัดการอาจเลื่อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั้งแต่วนั ทําการถัดจากวันที่มีคาํ สั่งขายคืนหน่ วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริ ษทั จัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) ประกาศการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ณ ที่ทาํ การทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่ งของผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน และแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาํ สั่งขายคืน
หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผล
และหลักฐานการได้รับความเห็ นชอบหรื อการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผูด้ ู แลผลประโยชน์ ให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริ ษ ัท จัดการอาจ
มอบหมายให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ดาํ เนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน หากมี ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน สั่งขายคืนหน่ วยลงทุ นใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะต้องรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่งคําสั่งขายคืนก่อนหลัง
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11.

การไม่ ขาย ไม่ รับซื้อคืน หรื อไม่ รับสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคําสั่ง :
11.1 บริ ษ ัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนตามคําสั่ งซื้ อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่ ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรื ออาจหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้
ในกรณี ที่ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริ ษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่ อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ดังต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มี เหตุจาํ เป็ นทําให้ ไม่ส ามารถจําหน่ าย จ่าย โอนหลักทรั พ ย์ห รื อทรั พ ย์สิ น ของกองทุ น เปิ ดได้อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจาํ เป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้ อ คําสั่งขายคืน หรื อ
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ รับไว้แล้ว หรื อจะหยุดรับคําสั่งซื้ อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ได้ไม่เกินหนึ่ งวันทําการ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(3) กองทุ น รวมได้ล งทุ น ในหลักทรั พ ย์ห รื อ ทรัพ ย์สิ น ในต่ างประเทศ และมี เหตุ การณ์ ดังต่ อไปนี้ เกิ ด ขึ้น ซึ่ ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื้ อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณี ที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขายในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์แห่ งนั้นเกินกว่าร้อยละสิ บ
ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาํ ให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทาํ ให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึ่ งเหตุ ดังกล่ าวอยู่เหนื อ การควบคุ ม ของบริ ษ ัท จัด การกองทุ น รวม และผู ้ดู แ ลผลประโยชน์
เห็นชอบด้วยแล้ว
(ง) ในกรณี ที่ก องทุ น รวมลงทุ น หรื อมี ไว้ซ่ ึ งหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมต่างประเทศและกองทุน รวม
ต่างประเทศนั้นหยุดรับคําสั่งซื้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนหรื อไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตาม
คําสั่งซื้อหรื อคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน
แก่ผลู ้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริ งดังต่อไปนี้
(ก) บริ ษทั จัดการมีเหตุควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี้
(1) การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผกู ้ ่อการร้าย หรื อ
(3) การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจตาม
กฎหมาย
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(ข) บริ ษทั จัดการไม่สามารถดําเนิ นการรู ้จกั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสําคัญ
(5) อยูใ่ นระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริ ษทั จัดการรายอื่นเข้าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อัน เนื่ องมาจากการที่ บ ริ ษทั จัดการรายเดิ มไม่สามารถดํารงความเพี ยงพอของเงิน กองทุน ได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุ รกิ จการ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์
และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่ งให้
กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 ข้างต้น และบริ ษทั จัดการประสงค์จะไม่ขาย หรื อไม่รับซื้ อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยน
หน่ ว ยลงทุ น หรื อ หยุด รั บ คําสั่ ง ซื้ อ คําสั่ ง ขายคื น หรื อ คําสั่ ง สั บ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ น บริ ษ ัท จัด การจะปฏิ บัติ
ดังต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาํ สั่งซื้อ หรื อคําสั่งขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่
ขาย หรื อไม่รับซื้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรื อ
(5) ข้างต้น บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคํา
สั่งซื้อ หรื อคําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรื อไม่รับซื้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสั่งซื้อหรื อคําสั่งขาย
คืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิ ดนั้น
ให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่ได้รับไว้แล้ว หรื อหยุด
รับคําสั่งซื้ อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) ข้างต้น เกิน 1 วัน
ทําการ บริ ษทั จัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิ ดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสั่งซื้ อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน
ของกองทุนเปิ ด ณ วันทําการสุ ดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
วันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาํ สั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
เปิ ดขาย หรื อรับซื้ อคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผู ้
ลงทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการเปิ ดรับคําสัง่ ซื้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน
11.2 บริ ษทั จัดการจะหยุดการขายหน่ วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่
ได้รับมาแล้ว ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการพบว่าราคาขายหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ข้ ึนไป และคิดเป็ นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดยแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาํ สั่งซื้อ หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบ
ถึงการหยุดขายหน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่น และผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการหยุด
รับคําสั่งซื้อ หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
11.3 ในกรณี ที่วนั ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สาํ นักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็ นวันหยุด
ทําการของบริ ษทั จัดการเป็ นกรณี พิเศษ ให้บริ ษทั จัดการหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน และคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสั่งในกรณี ดงั กล่าว
ไม่น้อยกว่าห้าวันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณี พิเศษนั้น โดยการปิ ดประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาํ การทุก
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แห่งของบริ ษทั จัดการ รวมทั้งจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่ งของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็ นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคําสั่งซื้ อ คําสั่งขายคืนหรื อคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรื อหยุดรับคําสั่งซื้ อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษทั
จัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ก็ได้
12.

การหยุดขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรื อในกรณี ที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษทั จัดการสามารถหยุดรับคําสั่งซื้ อ คําสั่งขายคืนหรื อ
คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่สาํ นักงานประกาศ ซึ่งไม่เกิน 20 วันทําการ
ติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซื้ อ คําสั่งขายคืน หรื อ
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13.

เงื่อนไขและข้ อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับการจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม
สําหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) พลเมืองหรื อผูม้ ีสัญชาติอเมริ กนั หรื อ ผูม้ ีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ กา หรื อที่ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ กาครอบครอง) รวมถึ ง ผู ้ที่ มี ห นั ง สื อ เดิ น ทางของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาหรื อผูถ้ ือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
(2) นิ ติบุคคล รวมถึ งบริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่ วน เป็ นต้น ซึ่ งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา
รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
(3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา
(4) ผูล้ งทุนซึ่ งติดต่อหรื อรับข้อมูลหรื อส่ งคําสั่งเกี่ยวกับหน่ วยลงทุนของบริ ษทั จัดการ หรื อชําระ/รับชําระเงิน
เกี่ ยวกับ หน่ ว ยลงทุ น ดังกล่ าวในประเทศสหรั ฐอเมริ ก า รวมถึ งผูล้ งทุ น ที่ ใช้ตัว แทนหรื อ ผูจ้ ัด การ ผูด้ ู แ ล
ผลประโยชน์หรื อทรัพย์สินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ต้งั อยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดําเนินการดังกล่าว
(5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ (1) - (4) ข้างต้นนี้

14.

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล :
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1 ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่ประมาณการได้ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : ตามรายละเอียดด้ านล่ าง
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของ
กองทุน (อัตราดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื่นใดแล้ว)
15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
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รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ไม่เกินร้อยละ 0.7490 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียม
การจัดการ, ผูด้ ูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คาํ นวณ ในช่วงแรก บริ ษทั จัดการ
จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.4280 ต่อปี
หากบริ ษทั จัดการมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะกระทําโดยไม่เกินอัตราที่ได้กาํ หนดไว้ และ
จะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการก่อนวันที่มีผลเริ่ มใช้โดยจะติดประกาศ
ณ สํานักงานของบริ ษทั จัดการและสถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนทุก
แห่ง
15.2.2 ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียม
การจัดการ, ผูด้ ูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คาํ นวณ
15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียม
การจัดการ, ผูด้ ูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คาํ นวณ
15.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาการลงทุน :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
-ไม่มี15.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
-ไม่มี15.2.6 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน จะเรี ยกเก็บตามที่จ่ายจริ ง มีดงั ต่อไปนี้
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ซึ่งบริ ษทั จัดการจะดําเนินการเรี ยก
เก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามที่จ่ายจริ งจากกองทุน โดยทางบัญชี จะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุน
เฉลี่ยเท่ากันเป็ นรายวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น คือ
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม
เผยแพร่ ความรู ้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด รายการส่ งเสริ มการขายต่างๆ ที่จดั ขึ้น ตลอดจนการ
จัด สั ม มนาแนะนํากองทุ น ทั้งนี้ ค่ าใช้จ่ ายดังกล่าวรวมกัน จะไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 1.0700 ของ
จํานวนเงินกองทุนที่จดั ตั้งได้ แต่ไม่เกิน 1,000,000.- บาท
(1.2) ค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการขออนุ มัติจัดตั้งและจัดการกองทุน รวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้จ่าย
ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนซึ่งจะเรี ยกเก็บจากกองทุน เมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจ่ายจริ ง
โดยทางบัญชี จะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันเป็ นรายวันตามระยะเวลาที่จะได้รับ
ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น หรื อในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้แก่
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม
เผยแพร่ ความรู ้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด รายการส่ งเสริ มการขายต่าง ๆ ที่จดั ขึ้น ตลอดจนการ
จัดสัมมนาแนะนํากองทุน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
(2.2) ค่าอากรแสตมป์ ค่ านายหน้าซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ห รื อ ตราสารต่ างๆ ค่ าใช้จ่ ายในการโอน
หลักทรัพย์รวมทั้งการจัดทําหนังสื อหรื อเอกสารการเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การเบิ ก ใบหุ้ น กู้ ค่ าใช้จ่ ายในการรั บ โอนพัน ธบัต รที่ ธ นาคารแห่ งประเทศไทยเป็ นนาย
ทะเบียน เป็ นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรื อตราสารต่าง ๆ
(2.3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริ การของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของ
กองทุน เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณี ยากร ค่าสมุดเช็คหรื อแบบฟอร์ มเช็ค ค่าบริ การใน
การนําเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนจากบัญชีซ้ื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียม
การใช้ Telebanking เป็ นต้น
(2.4) ค่ าธรรมเนี ย มผูช้ ําระบัญ ชี ค่ าธรรมเนี ย มผูด้ ู แ ลผลประโยชน์ ในระหว่ างการชําระบัญ ชี
กองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยหรื อชําระเงิน หรื อ
ทรัพย์สินอื่นคืนแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการชําระบัญชี และเลิ ก
กองทุน
(2.5) ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ด จากการติ ด ตามทวงถามหรื อ การดําเนิ น คดี เพื่ อ การรั บ ชําระหนี้ ใดๆ ของ
กองทุน ค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนิ นคดีทางศาลเพื่อรักษา
สิ ทธิ ของกองทุน รวมถึง ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่ องกับการรับชําระหนี้ ดว้ ยทรัพย์สินอื่นแทน
การชําระหนี้ตามตราสารแห่ งหนี้ และ ค่าธรรมเนียมผูป้ ระเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในการประเมินทรัพย์สินอืน่
(2.6) ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้จ่ า ยต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การชําระค่ าขายคื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ น
หลักทรัพย์หรื อ ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
(2.7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบคําขอ
เปิ ดบัญ ชี กองทุน คําสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน คําสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน คําสั่งสับเปลี่ ยนหน่ วย
ลงทุน หนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน ใบยืนยัน/ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี )
รายงานการถือหน่วยลงทุน และเอกสารและแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
(2.8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิ มพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่ งหนังสื อบอกกล่าว ประกาศซึ่ ง
รวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสื อพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรื อข่าวสารถึงผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนและบุคคลอื่นที่เกี่ ยวข้องกับกองทุนที่ บริ ษทั จัดการจัดทําขึ้นหรื อมี หน้าที่ จดั ทําขึ้น
ตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรื อ
กฎหมายกําหนด
(2.9) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและ/หรื อการให้บริ การและ/หรื อเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติขอ้ มูล
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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(2.10) ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นคดีของผูด้ ูแลผลประโยชน์ ที่ฟ้องร้องให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิหน้าที่
หรื อเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายจากบริ ษทั จัดการเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนโดยส่วนรวม หรื อเมื่อได้รับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี)
(2.11) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2.12) ค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรั กษาสิ ท ธิ ของกองทุ น
ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ ของกองทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ เกิดขึ้นจากการปฏิ บตั ิ ตามคําสั่ง
หรื อตามกฎหมาย หรื อประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประสานงาน เช่ น ค่า
โทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง เป็ นต้น
(2.13) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณี ยากรสําหรับหนังสื อ
โต้ตอบกับผูถ้ ือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ฯลฯ
(3) ค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการกองทุน ซึ่งมิได้ระบุไว้ (ถ้ามี) บริ ษทั จัดการจะเรี ยกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที่
เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริ ง ทั้งนี้ การเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0107 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุน
หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ข้างต้นเป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นใดแล้ว
15.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
- ไม่มี 15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
-ไม่มี15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
-ไม่มี15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกิ น 200 บาทต่อรายการ หรื อตามอัตราที่ บริ ษทั จัดการและ/หรื อนายทะเบี ยนกําหนด โดย
บริ ษทั จัดการและ/หรื อนายทะเบียนจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูโ้ อนหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคําขอโอน
หน่วยลงทุน
15.3.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
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ในอัตราไม่เกิน 50 บาทต่อรายการ หรื อตามอัตราที่บริ ษทั จัดการและ/หรื อนายทะเบียนกําหนด
15.3.6 ค่าปรับกรณี ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาํ หนดในโครงการ (Exit Fee) :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
-ไม่มี15.3.7 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
(1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเข้าบัญชี เงินฝากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิ ชย์
กําหนดเป็ นการทัว่ ไป
(2) ค่าธรรมเนียมการที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนกองทุน อาทิ ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกเช็คค่า
ขายคืนหน่ วยลงทุนใหม่ในกรณี สูญหายหรื อในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่
ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญ ชี เงินฝากของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนตาม
ความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสื อรับรองสิ ทธิในหน่วยลงทุนหรื อรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณี สูญหายหรื ออื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งพิสูจน์ได้ว่าเป็ น
ความประสงค์เฉพาะตัวของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนี ยมการออกใบหน่ วยลงทุน เพื่อนําไปใช้
เป็ นหลักประกันในการขอสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงินหรื อกรณี พิเศษอื่นๆ โดยบริ ษทั จัดการหรื อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริ ษทั จัดการหรื อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดเป็ นการทัว่ ไปในการให้บริ การลักษณะดังกล่าว
หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผูส้ ั่งซื้ อหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรื อภาษีอื่นใดแล้ว
15.4 วิธีการคํานวณและตัดจ่ ายค่าธรรมเนียม :
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1 ข้อ 15.2.2 ข้อ 15.2.3 และข้อ 15.2.4 จะคํานวณเป็ นรายวัน
และเรี ยกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 15 วันทําการถัดไปจากวันสิ้นเดือน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานที่ เรี ยกเก็บตามข้อ 15.2.6 (1) และ (2) จะเรี ยกเก็บตามที่จ่ายจริ ง ในทางบัญ ชี บริ ษทั
จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจํานวนหรื อทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่
จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ทั้งนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาํ หนดโดย
สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
15.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย :
บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยบริ ษทั จัดการจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรณี ลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่าย
(1.1) ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการประสงค์จะลดค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู ้ งทุนทราบอย่างทัว่ ถึงภายใน 3 วันทํา
การนับแต่วนั ที่ มีการลดค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ การเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทําโดย
วิธีการที่ เหมาะสมอันทําให้ มั่น ใจได้ว่าผูล้ งทุน ได้รับ ทราบข้อมู ลดังกล่าว เช่ น เผยแพร่ ข้อมูลไว้บ น
เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ หรื อ ณ สถานที่ ในการซื้ อขายหน่ วยลงทุน ทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการและ
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
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(1.2) การลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในเรื่ องดังกล่าวเมื่อบริ ษทั จัดการได้ดาํ เนินการตามข้อ (1.1) แล้ว
(2) กรณี เพิ่มค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่าย
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ ระบุไว้ในโครงการ
บริ ษทั จัดการจะคํานึ งถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุ รกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ และ
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ ถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เผยแพร่ ขอ้ มูลไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการและ ณ สถานที่ในการซื้ อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุน
การขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(2.1) ในกรณี ที่กองทุนจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสู งของค่าธรรมเนียม
หรื อค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวให้ผลู ้ งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
(2.2) ในกรณี ที่กองทุนจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสู งของค่าธรรมเนี ยม
หรื อค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ชดั เจนในโครงการว่าสามารถกระทําได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1
ปี นับแต่วนั ที่บริ ษทั ประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) ในกรณี ที่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสู ง บริ ษทั
จัด การจะเปิ ดเผยข้อ มู ล ดังกล่ าวให้ ผูล้ งทุ น ทราบล่ ว งหน้ าไม่ น้ อ ยกว่ า 60 วัน ก่ อ นการเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
(ข) ในกรณี ที่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เกิ นกว่าร้ อยละ 5 ของอัตราขั้นสู งดังกล่าว
บริ ษทั จัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ตอ้ งได้รับมติพิเศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตาม (2) วรรคหนึ่ง มิให้นาํ มาใช้กบั กรณี ที่บริ ษทั จัดการได้รับมติพิเศษ
ทั้งนี้ การเปลี่ ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) (1.2) หรื อข้อ (2) (2.2) ข้างต้น บริ ษ ัทจัดการ
จะแจ้งให้ สํานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับ แต่ วนั เปลี่ ย นแปลงค่ าธรรมเนี ย มหรื อ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
15.6 หมายเหตุ :
-ไม่มี –
16.

วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน
หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง :
16.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วย
ลงทุน : ในประเทศ
16.2 เงื่อนไขพิเศษ :
(1) บริ ษ ัท จัด การจะคํา นวณมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น รวมตามหลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารที่ สํ านั ก งาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) บริ ษทั จัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทําการ
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(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้
ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนให้บริ ษทั จัดกองทุนรวมใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ้ นวันทําการซื้ อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่ วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้
(ก) วัน ปิ ดสมุดทะเบี ยนผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงิ นปั นผล โดยจะประกาศภายในวัน ทําการ
ถัดไป
(ข) วันทําการซื้ อขายหน่ วยลงทุนล่าสุ ด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั้งนี้ ในกรณี ที่เป็ น
กองทุนรวมที่ไม่เปิ ดให้ซ้ื อขายหน่ วยลงทุนทุกวันทําการ จะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ และ
มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี้เพิ่มเติมด้วย
1. วันทําการก่อนวันทําการซื้ อขายหน่ วยลงทุน โดยจะประกาศภายในวันทําการซื้ อขายหน่ วย
ลงทุน
2. วันทําการสุ ดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน
3. วันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่ อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ หรื อมูลค่าหน่ วย
ลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้ อขายหน่วยลงทุนล่าสุ ด
โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้ น
วันทําการที่คาํ นวณนั้น
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการได้ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV
Center) หรื อช่องทางอื่นที่สํานักงานยอมรับ บริ ษทั จัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ และมูลค่าหน่ วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไปอีกก็ได้
การประกาศข้างต้น บริ ษทั จัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อประกาศทางหนังสื อพิมพ์หรื ออาจ
พิจารณาประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสม และจะจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาํ การทุกแห่ งของบริ ษทั
จัดการและสถานที่ ติดต่อทุกแห่ งที่ ผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับ ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ใช้ซ้ื อขายหน่ วยลงทุ น
(ถ้ามี) เว้นแต่ในกรณี ของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวด้วย
หรื อไม่ก็ได้
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ เปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นใดที่เหมาะสมโดยถื อว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว และบริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วัน
ในกรณี ที่มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้ อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดไม่ถูกต้อง บริ ษทั จัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริ ษทั จัดการอาจไม่คาํ นวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ หรื อเหตุอ่นื ใดที่ได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(1) เมื่อบริ ษทั จัดการไม่ขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสั่งซื้ อหรื อคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริ ษทั จัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วนั ที่ปรากฎเหตุดงั กล่าว
(3) การใช้ตวั เลขทศนิ ยมของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
หรื อจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริ ษทั จัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ เป็ นตัวเลข โดยมีทศนิ ยม 2 ตําแหน่ ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที่ 5 ทิ้ง
(3.3) ประกาศมูล ค่าหน่ วยลงทุ น ตามที่ คาํ นวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมี ท ศนิ ยม 4 ตําแหน่ งโดยตัด
ทศนิ ยมตําแหน่ งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามที่คาํ นวณได้ใน
(3.2)
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณี ที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริ ษทั จัดการจะนําผลประโยชน์น้ นั รวมเข้า
เป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
(4) ในการคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลล่าร์ สหรัฐ บริ ษทั จัดการจะใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินดอลล่าร์
(สหรัฐต่อบาท) ระหว่างธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ของธนาคารพาณิ ชย์ ณ วันทําการก่อนหน้าวันทําการที่คาํ นวณ
และในกรณี ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยไม่ได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวหรื อกรณี ที่บริ ษทั จัดการโดย
ความเห็ นชอบของผูด้ ู แลผลประโยชน์เห็ นว่าอัตราแลกเปลี่ ยนนั้นไม่มีความเหมาะสม บริ ษทั จัดการอาจ
พิจารณาใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารพาณิ ชย์หรื อหน่วยงานอื่นใดแทนได้ โดยไม่ถือว่าปฏิบตั ิ
ผิดไปจากที่กาํ หนดไว้ในโครงการ
16.3 แหล่งข้ อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน :
บริ ษทั จัดการได้เปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุนของกองทุนไว้บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั จัดการ และจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวไว้ท่ีบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
และ/หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการเห็นสมควร
16.4 หลักเกณฑ์ และวิธกี ารดําเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ ถกู ต้ อง :
1. ในกรณี ที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรื อต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ข้ ึนไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริ ษทั
จัดการจะจัดทําและส่ งรายงานให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่
พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาํ การของบริ ษทั จัดการเพื่อให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) สาเหตุที่ทาํ ให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
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(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุ ดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณี ที่เหตุของความผิดพลาดซึ่ งทําให้ ราคาหน่ วยลงทุน ไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ งมี ผลต่อเนื่ องต่อการ
คํานวณราคาหน่ วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็ นต้น บริ ษทั จัดการจะแก้ไข
ราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วนั ที่บริ ษทั จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
2. ในกรณี ที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ข้ นึ ไป และคิดเป็ น
อัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริ ษทั จัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับ
แต่วนั ที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะ
วันที่ราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่ วยลงทุนที่ ถูกต้องตั้งแต่หนึ่ งสตางค์ข้ ึนไป และคิดเป็ น
อัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็ จสิ้ นภายในวันทําการถัดจาก
วันที่พบว่าราคาหน่ วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่ งรายงานดังกล่าวให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายในวันทํา
การถัดจากวันที่คาํ นวณราคาหน่ วยลงทุนเสร็ จสิ้ น เพื่อให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
ดังกล่ าวภายในวัน ทําการถัด จากวัน ที่ บ ริ ษ ัท จัด การส่ งรายงานให้ ผูด้ ู แ ลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงาน
ดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
สาเหตุที่ทาํ ให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
การดําเนินการของบริ ษทั จัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาํ การของบริ ษทั จัดการ เพื่อให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่ วยลงทุนที่ ไม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่ วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวันที่ ผูด้ ูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื่ อ กองทุ น รวมที่ มี ก ารแก้ไ ขราคาตาม (2) และวัน เดื อ น ปี ที่ มี ก ารแก้ไ ขราคาตาม (2) ใน
หนังสื อพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็ จและดําเนินการโดยวิธีใดๆ เพื่อให้ผซู ้ ้ื อหน่วยลงทุนหรื อผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนที่
ได้ซ้ือหรื อขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม
(2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับ แต่ วนั ที่ ผูด้ ู แลผลประโยชน์ รับ รองข้อมูลในรายงาน
ดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่ งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้ง
สํ า เนารายงานการแก้ไ ขราคาย้อ นหลัง และรายงานการชดเชยราคาที่ จัด ทํา ตาม (1) ให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่ผูด้ ู แลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณี ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริ ษทั จัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้ องกันให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่ งสําเนาเอกสารที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน
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3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) กรณี ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิ
ดังนี้
(ก) กรณี ที่เป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะลดจํานวนหน่ วยลงทุนของผูซ้ ้ื อหน่ วยลงทุนเป็ น
จํานวนซึ่ งมีมูลค่าเท่ากับส่ วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูซ้ ้ื อหน่ วยลงทุ น ไม่ มีห น่ วยลงทุ น เหลื อ อยู่ หรื อ มี ห น่ ว ยลงทุ น เหลื อ อยู่น้อ ยกว่ า
จํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริ ษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริ ษทั จัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่น้ นั และจ่ายเงินของบริ ษทั จัดการเอง
เป็ นจํานวนเท่ากับส่ วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่
การที่ ราคาหน่ วยลงทุ น ไม่ ถูก ต้องมี ส าเหตุม าจากปั จจัย ภายนอกที่ ไม่ อ าจควบคุ มได้ เช่ น ราคา
หลัก ทรั พ ย์ต ามราคาตลาดครั้ งสุ ด ท้ายของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยหรื อ ศู น ย์ซ้ื อ ขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณี ที่เป็ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะเพิ่มจํานวนหน่ วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่ วย
ลงทุนเป็ นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู ้ าย
คืนหน่ วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนไม่มีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่ บริ ษทั จัดการจะ
จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่ วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผูข้ ายคืนหน่ วย
ลงทุน
(2) กรณี ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสู งกว่าราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิ
ดังนี้
(ก) กรณี ที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะเพิ่มจํานวนหน่ วยลงทุนของผูซ้ ้ื อหน่ วยลงทุนเป็ น
จํานวนซึ่ งมีมูลค่าเท่ากับส่ วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง
หรื อจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่ วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผซู ้ ้ื อหน่วย
ลงทุน
(ข) กรณี ที่เป็ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะลดจํานวนหน่ วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่ วย
ลงทุนเป็ นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องหากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนไม่มีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่
น้อยกว่าจํานวนหน่ วยลงทุนที่จะต้องลด บริ ษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริ ษทั จัดการเองเป็ นจํานวน
เท่ากับส่ วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจํานวนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่น้ นั และจ่ายเงินของบริ ษทั
จัด การเองเป็ นจํา นวนเท่ า กับ ส่ ว นต่ า งของราคาที่ ข าดอยู่ แ ล้ว แต่ ก รณี เพื่ อ ชดเชยราคาให้ แ ก่
กองทุนเปิ ด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุม
ได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุ ดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อศูนย์
ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู ้ ้ือหน่วยลงทุนหรื อผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่า
ไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริ ษทั จัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผถู ้ ือหน่วย
ลงทุน แต่ถา้ บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว บริ ษทั จัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็ จ
ภายใน 5 วัน ทําการนับ แต่วนั ที่ ผูด้ ู แลผลประโยชน์ รับ รองข้อมู ลในรายงานการแก้ไขราคาย้อ นหลังและ
รายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนตาม (1) (ข)
หรื อผูซ้ ้ือหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริ ษทั จัดการอาจจ่ายเงินของบริ ษทั จัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
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4. บริ ษทั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นจากราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสื อพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู ้
ซื้อหน่วยลงทุนและผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณี ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
17.

ชื่ อผู้เกี่ยวข้ อง :
17.1. ชื่อบริ ษทั จัดการ :
ชื่อ : บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
17.2. ชื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ ับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่มี
17.5. ที่ปรึ กษา :
ไม่มี
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นางสาวสมใจ คุณปสุ ต
ชื่อ : นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ชื่อ : นางสาวณริ ศรา ไชยสุ วรรณ
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผูส้ อบบัญชี) :
หรื อบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริ ษทั จัดการจะแจ้ง
ให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
-ไม่มี –

18.

รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ้นสุ ดรอบบัญชี วันที่ 31 เดือน มกราคม
18.2. วันที่สิ้นสุ ดรอบบัญชีครั้งแรกวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2552
18.3. รายละเอียดเพิม่ เติม : ไม่มี

19.

การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ไขวิธีการจัดการ :
เว้นแต่กฎหมายและ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดเป็ นอย่างอื่น การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรื อแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ซึ่ งจะดําเนิ นการโดยการจัด
ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อการส่งหนังสื อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนก็ได้
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(1) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรื อวิธีการจัดการซึ่ งกระทําตามมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรื อภายใต้กรอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษทั จัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทั้งแจ้งไปยังผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน ทุกราย และเผยแพร่ ในลักษณะที่ ผูล้ งทุนทั่วไป
สามารถเข้าตรวจดูได้ ภายใน 15 วันนับแต่วนั ถัดจากวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อวันที่มีผลบังคับใช้ หรื อวันที่มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ แล้วแต่กรณี
(2) การแก้ไขเพิ่มเติ มโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสี ยงข้างมาก หรื อมติ พิเศษมี
จํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรื อไม่เกินร้อยละ 80 บริ ษทั จัดการจะส่ งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับ
มติไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมติน้ นั
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่ อง
ดังกล่าว
(3.1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นในกรณี ดงั นี้
(ก) การลดมูลค่าขั้นตํ่าในการซื้อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิม่ จํานวนผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่ งคําสั่งซื้ อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุน
ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิ ดให้ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(3.2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตอ้ งดําเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3.3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง
(3.4) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องแล้ว
(3.5) การแก้ไขเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ลดค่าธรรมเนี ยมหรื อค่ าใช้จ่ายของกองทุ น รวม ให้ เป็ นไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้องกําหนด
(4) ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการ บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติเสี ยงข้างมาก เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับมติพิเศษ
(4.1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรื อนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ ทาํ ให้ผลตอบแทนและความเสี่ ยงของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
(4.2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น
(4.3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ ยงและระดับความเสี่ ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4.4) การรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
(4.5) การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายเดิม
ตามที่ระบุไว้ล่าสุ ดในโครงการ
(4.6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผูป้ ระกัน สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูป้ ระกัน หรื อการแก้ไข
เพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่ องใด ๆ อันมีผลให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนเสี ยผลประโยชน์
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(5) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณี ดงั ต่อไปนี้ บริ ษทั จัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผถู ้ ือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื่อนไขให้
บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(5.1) การเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(5.2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทาํ ให้สิทธิที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีอยูเ่ ดิมด้อยลง
(5.3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรื ออัตราส่ วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบาย
การลงทุน
(5.4) การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ซึ่งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นและ
สมควร
(5.5) กรณี อื่นใดนอกเหนือจาก (5.1) (5.2) (5.3) และ (5.4)
ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่ มเติ มโครงการตามข้างต้น ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมี นัยสําคัญ ต่อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น ไม่ท าํ ให้
ผลตอบแทนและความเสี่ ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรื อเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนทั้งปวง
(6) ในกรณี ที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะไม่นบั
คะแนนเสี ยงส่ วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่เป็ น
กรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับ
คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็ นไปตามที่
กํา หนดไว้ใ นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20.
18T

ข้ อกําหนดอื่น ๆ :
20.1 หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
รวม บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสี ยงส่ วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
20.2 การควบรวมกองทุน
20.2.1 การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็ นการควบกองทุนรวมหรื อการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู ้
ถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
20.2.2 กองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะดําเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รับมติของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ ยงและระดับความ
เสี่ ยงของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติเสี ยงข้างมากของ
โครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
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(2) กรณี การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ ยงและระดับความ
เสี่ ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษของ
โครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติ ของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ บ ริ ษ ัท จัด การกองทุ น รวมกําหนดรายละเอี ยดของ
โครงการและข้อผูกพันใหม่ หรื อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันที่รับโอน (ถ้ามี) พร้อมทั้งขอมติผู ้
ถือหน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรื อกองทุนรวมที่โอนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการรวมกองทุนรวมปิ ดกับกองทุนรวมปิ ด หรื อกองทุนรวมปิ ดกับกองทุนรวมเปิ ด หากมีผลให้กองทุน
รวมที่รับโอนเป็ นกองทุนรวมเปิ ด ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมขอมติผถู ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่
รับโอนดังกล่าวเพื่อเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิ ดเป็ นกองทุนรวมเปิ ดด้วย และหากได้รับ
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการเปลี่ยน
สภาพกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องแล้ว
20.2.3 การขอมติ จากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามข้อ 20.2.2 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมส่ งหนังสื อนัดประชุ มหรื อ
หนังสื อขอมติ ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผถู ้ ือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เว้น แต่ ใ นกรณี ที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํ านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี ป ระกาศแก้ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม
รายละเอี ย ดการควบรวมกองทุ น ไปจากรายละเอี ย ดข้า งต้น บริ ษ ัท จัด การจะดํา เนิ น การตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขหรื อเพิ่มเติมดังกล่าว
20.3 บริ ษทั จัดการและ/หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล
เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผูส้ นใจสั่งซื้ อหน่วยลงทุน หรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับผูล้ งทุนตามคําจํากัดความของกฎหมายหรื อตามที่หน่วยงานที่มีอาํ นาจกําหนด ทั้งก่อน และหรื อภายหลังการ
ลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย
และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิ หรื อการตีความ หรื อการสั่งการของหน่วยงาน ผู ้
มีอาํ นาจ ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจะดําเนิ นการทําความรู ้จกั ตัวตน
ของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD)โดยผูส้ นใจสั่งซื้ อ
หน่วยลงทุน หรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู ้จกั ตัวตนของลูกค้า
(KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริ ษทั จัดการและหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตั ิของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริ ษทั จัดการและหรื อผูส้ นับสนุน
การขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะดําเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริ การใหม่ การทํา
ธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทั้งการดําเนินการอื่นๆ ตามที่
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจกําหนดแนวทาง
20.4 บริ ษทั จัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษทั จัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริ ษทั จัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริ ษทั จัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผูล้ งทุนสามารถขอดูขอ้ มูลการลงทุนเพื่อบริ ษทั
จัดการได้ที่บริ ษทั จัดการ ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ (ถ้ามี)
และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอข้อมูลดังกล่าวได้ที่บริ ษทั จัดการ
20.5 บริ ษ ัท จัด การไม่ มี น โยบายรั บ ผลประโยชน์ ต อบแทนเพื่ อ บริ ษ ัท และกองทุ น จากบุ คคลที่ เป็ นผูใ้ ห้ บ ริ ก ารอัน
เนื่ องมาจากการใช้บริ การของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนเนื่ องจากเป็ นข้อห้ามที่โดยกฎและวิชาชี พเป็ น
เรื่ องไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็ นการรับประโยชน์ที่ผบู ้ ริ การจัดให้แก่ลูกค้าเป็ นปกติ และเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อ
การจัดการลงทุน หรื อประโยชน์ที่จดั ให้แก่บริ ษทั หรื อพนักงานของบริ ษทั ตามเทศกาล ที่เป็ นประเพณี นิยมตาม
แนวทางปฏิบตั ิที่บริ ษทั ประกาศไว้ภายในบริ ษทั ซึ่งผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่บริ ษทั จัดการ
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20.6 การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผูล้ งทุนสามารถซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรื อที่เรี ยกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนได้ โดยติดต่อกับบริ ษทั ประกันชีวิต หรื อ ตัวแทนที่บริ ษทั ประกันชีวิตกําหนด ทั้งนี้ การซื้ อขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีขอ้ กําหนด และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว
ผูล้ งทุนที่ ซ้ื อกรมธรรม์ประกัน ชี วิตควบหน่ วยลงทุนจึงควรศึ กษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
อนึ่ง บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็ น
การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนและผูล้ งทุนทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ สํานักงานของบริ ษทั จัดการและบริ ษทั ประกันชี วิต และแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชีวิตมีดังนี้
20.6.1 มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีข้นั ตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ตํ่า :
มูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ ซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน
จํานวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ตํ่า
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ตํ่า

:
:
:
:
:
:

ไม่กาํ หนด
ไม่กาํ หนด
ไม่กาํ หนด
ไม่กาํ หนด
ไม่กาํ หนด
ไม่กาํ หนด

เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีขอ้ กําหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การ
เวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้น ดังนั้น การสั่งซื้ อขายหน่ วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีขอ้ กําหนดในเรื่ องมูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้ อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นตํ่าของการ
สั่งขายคืน จํานวนหน่ วยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชี ข้ นั ตํ่า และ
จํานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชี ข้ นั ตํ่า ซึ่ งอาจแตกต่างจากการซื้ อขายหน่ วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู ้
ลงทุนที่ซ้ื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในกรมธรรม์
20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผูล้ งทุนสามารถซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษทั
ประกันชี วิต หรื อตัวแทนที่ บริ ษทั ประกันชี วิตกําหนด โดยชําระเป็ นเงินสด แคชเชี ยร์ เช็คหรื อเช็คส่ วน
บุคคลหรื อดราฟต์ ที่ ส ามารถเรี ยกเก็บ เงิน ได้ในเขตหักบัญ ชี เดี ยวกันกับ ธนาคารที่ บริ ษ ัทประกัน ชี วิต
กําหนด คําสัง่ หักบัญชีธนาคารหรื อหักบัญชีบตั รเครดิตหรื อด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริ ษทั ประกันชีวิตกําหนด
ทั้งนี้ บริ ษทั ประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั้นตํ่าในการสั่งซื้ อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั่งซื้ อ
หน่ วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้ อ วิธีการชําระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชี วิต และ/
หรื อเอกสารการขายที่ผลู ้ งทุนได้รับจากบริ ษทั ประกันชี วิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้ อจะต้องอยู่ภายใต้
กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กาํ หนดไว้ในโครงการ โดยคําสั่งซื้ อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อ
บริ ษทั จัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริ ษทั ประกันชีวิตแล้ว
บริ ษทั จัดการ หรื อบริ ษทั ประกันชีวิตในกรณี ของการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจ
ปฏิเสธคําสั่งซื้ อหน่วยลงทุนของผูล้ งทุนที่ซ้ื อกรมธรรม์ประกันชี วิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั่งดังกล่าว
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อาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุ รกรรมฟอกเงิน หรื อการก่อการร้าย หรื อเข้าข่ายบุคคลที่บริ ษทั ประกันชี วิต
สงวนสิ ทธิในการพิจารณารับประกัน
20.6.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
(1) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชี วิตควบหน่ วยลงทุนสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนของ
กองทุ นในรู ป แบบกรมธรรม์ประกัน ชี วิตควบหน่ วยลงทุน ผ่านบริ ษ ัทประกันชี วิต ทั้งนี้ บริ ษ ัท
ประกันชี วิตอาจกําหนดมูลค่าขั้นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน
วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันชี วิต และ/หรื อเอกสารประกอบการขายที่ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้รับจากบริ ษทั
ประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยูภ่ ายใต้กรอบระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ในโครงการและ
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริ ษทั ประกันชีวิตได้ส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายัง
บริ ษทั จัดการแล้ว โดยบริ ษทั ประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผูถ้ ือกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริ ษทั จัดการ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ ม
ของบริ ษทั ประกันชีวิต ตามจํานวนขั้นตํ่าและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรื อกรมธรรม์
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ตวั แทนของผูถ้ ือกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (หมายถึง บริ ษทั ประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน) ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่บริ ษทั จัดการได้รับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากบริ ษทั
ประกันชีวิต ซึ่ งเป็ นวันที่คาํ สัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนมีผล โดยบริ ษทั ประกันชีวิตมีหน้าที่ตอ้ งชําระเงิน
ค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือกรมธรรม์ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่คาํ สั่งขายคืนหน่ วย
ลงทุนมี ผล ซึ่ งวิธีการรับค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษทั ประกันชี วิตกําหนดไว้ใน
กรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิ ต ควบหน่ ว ยลงทุ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามข้อ กํา หนดของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริ ษทั ประกันชี วิตจะส่ งคําสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจําทุกเดือนเพื่อนําค่าขายคืน
หน่ ว ยลงทุ น มาชําระค่ าการประกัน ภัย ค่ า ใช้จ่ ายในการดํา เนิ น การ ค่ า ธรรมเนี ย มการบริ ห าร
กรมธรรม์หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่กาํ หนดในกรมธรรม์ ซึ่ งมูลค่าในการขาย
คืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั้นตํ่าที่กาํ หนดในโครงการ โดยบริ ษทั ประกันชีวิตจะสรุ ปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็ นรายปี
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุ ด
ได้ทางโทรศัพท์หรื อช่องทางอื่นที่บริ ษทั ประกันชีวิตจะเปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายที่ผู ้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริ ษทั ประกันชีวิต
20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน :
บริ ษทั ประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 และการขายคืนหน่วยลงทุน
แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามข้อ 20.6.3 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชี วิตควบหน่ วยลงทุน ภายใน 10 วันทําการ
นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันสั่งซื้ อหรื อขายคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่ออกใบ
หน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
20.6.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ น ภายใต้ก รมธรรม์ป ระกัน ชี วิต ควบหน่ วยลงทุ น สามารถสับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น ของ
กองทุน ผ่านบริ ษทั ประกันชี วิต ตามจํานวนขั้น ตํ่า จํานวนเงิ นคงเหลื อขั้นตํ่า และเงื่อนไขที่ ระบุ ไว้ใน
กรมธรรม์ โดยส่งคําสัง่ ตามแบบฟอร์มที่บริ ษทั ประกันชีวิตกําหนด
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
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ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชี วิตควบหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ภายใต้
กรมธรรม์ประกันชี วิตควบหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชี วิตตามที่บริ ษทั
ประกันชีวิตกําหนดไว้เท่านั้นโดยต้องเป็ นการทํารายการผ่านบริ ษทั ประกันชีวิต
การสับเปลี่ ยนการถือหน่ วยลงทุน ดังกล่าว หมายถึ ง การที่ บ ริ ษทั ประกันชี วิตขายคืนหน่ วยลงทุนของ
กองทุ น เปิ ดหนึ่ ง (กองทุ น เปิ ดต้น ทาง) เพื่ อซื้ อหน่ วยลงทุ น ของกองทุ นเปิ ดอีกกองหนึ่ ง (กองทุ น เปิ ด
ปลายทาง) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการ
ขายกรมธรรม์ โดยบริ ษทั ประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าํ เนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง
ซึ่ งได้หักค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ด
ปลายทาง หรื อดําเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รู ปแบบสรุ ปได้ดงั นี้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิ ดปลายทาง
กองหนึ่งหรื อหลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นครั้งคราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจําตามคําสั่งที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ระบุให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีก
กองหนึ่ง หรื อหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่ วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งหรื อหลายกอง
ไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรื อหลายกองทุนโดยอัตโนมัติทุกรอบสามเดือนของกรมธรรม์ให้
มีสัดส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
ทั้งนี้ รู ปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั บริ ษทั ประกัน
ชีวิต ซึ่งจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
บริ ษทั ประกันชี วิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว และ/หรื อถาวรในกรณี ที่
บริ ษทั ประกันชี วิตเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรื อมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรื อกรณี ที่
ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในกรมธรรม์
ราคาขายและราคารับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษทั ประกันชีวิตจะใช้ราคาดังต่อไปนี้เป็ นหลักเกณฑ์ในการคํานวณ
(1) กรณี เป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง การกําหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้ น
วันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
(2) กรณี เป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้ นวัน
ทําการซื้ อขายหน่ วยลงทุน ณ วันที่ส่งคําสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง และบริ ษทั
ประกันชีวิตได้ชาํ ระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
ทั้งนี้ มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ ใช้ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื้ อคืนในการสับเปลี่ ยนการถื อ
หน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป็ นราคาที่ได้รับการรับรองจากผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั้งนี้ ในแต่ละรู ปแบบของการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นวันที่กาํ หนดราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะหมายถึงวันดังต่อไปนี้
กรณี การสับ เปลี่ ยนกองทุน วันที่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หมายถึ ง วันที่ บริ ษทั ประกันชี วิตได้รับคําสั่ ง
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ ถูกต้องครบถ้วนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายในเวลาทําการที่ บริ ษทั ประกันชี วิต
กําหนดไว้
กรณี การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ วันที่สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หมายถึง วันทําการถัดจากวันที่บริ ษทั
ประกันชีวิตได้รับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องครบถ้วนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายในเวลาทําการที่
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต

57

บริ ษทั ประกันชี วิตกําหนด สําหรับการทํารายการในครั้งแรก และในวันทําการถัดจากวันครบรอบการ
สับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติสาํ หรับการทํารายการในครั้งต่อๆ ไป
กรณี การปรับสัดส่ วนลงทุนอัตโนมัติ วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการถัดจากวันครบรอบ
ทุกสามเดือนของกรมธรรม์
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถส่ งคําสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ที่บริ ษทั ประกันชี วิตทุกวันและเวลาทําการ
ตามที่บริ ษทั ประกันชีวิตกําหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ มให้ชดั เจน พร้อมระบุจาํ นวนหน่ วย
ลงทุนที่ตอ้ งการสับเปลี่ยน ทั้งนี้ บริ ษทั ประกันชีวิตขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่ดาํ เนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ประกันชีวิตระบุในแบบฟอร์มหรื อกรมธรรม์ หรื อในกรณี ที่จาํ นวนเงิน
ที่ได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุนมี ไม่เพียงพอขั้นตํ่าที่บริ ษทั ประกันชี วิตกําหนดในการนําไปซื้ อหน่ วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง โดยบริ ษทั ประกันชี วิตจะยกเลิกคําสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าว
ทันที โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือ
หน่วยลงทุนนั้นได้เสร็ จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
บริ ษทั ประกันชีวิตจะเป็ นผูจ้ ดั ส่งใบยืนยันการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนภายใน
10 วันทําการ นับแต่วนั ที่ได้ดาํ เนิ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน สําหรับกรณี การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
อัตโนมัติและการปรับสัดส่ วนลงทุนอัตโนมัติ บริ ษทั ประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั่งครั้ง
แรกหรื อ สรุ ป ส่ งเป็ นรายงานรายปี แล้ว แต่ ก รณี ทั้ง นี้ ผูถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถโทรศัพ ท์ ส อบถาม
สถานการณ์ลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที่บริ ษทั ประกันชีวิตกําหนด
20.6.6 วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริ ษทั ประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลา
ทําการที่บริ ษทั ประกันชีวิตกําหนด ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การ
ซื้ อหน่ วยลงทุน (การชําระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่ วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชี
กรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน และการปรับสัดส่ วนลงทุนอัตโนมัติได้โดยส่ งคําสั่งตาม
แบบฟอร์มและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริ ษทั ประกันชีวติ กําหนด
20.6.7 การจัดส่งเอกสารให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน:
(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจําปี หรื อเอกสารอื่นใดที่
บริ ษทั จัดการจัดส่งให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริ ษทั
ประกันชี วิตจะดําเนิ นการจัดส่ งให้แก่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชี วิตควบหน่ วย
ลงทุนต่อไป
(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริ ษทั ประกันชี วิตจะจัดส่ งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนเป็ นรายปี ทั้งนี้ ผูถ้ ื อหน่ วย
ลงทุ นสามารถตรวจสอบฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรื อช่ องทางอื่นที่ บริ ษทั ประกันชี วิต
กําหนด หรื อร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริ ษทั ประกันชี วิตได้ตามเงื่อนไขที่ บริ ษทั
ประกันชีวิตกําหนด
20.6.8 สิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนปกติ ที่ซ้ื อหน่ วยลงทุน ของกองทุ นนี้ เพียงอย่างเดี ยว ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั เงื่อนไขที่ บ ริ ษทั จัดการ และ
บริ ษทั ประกันชีวิตกําหนด ดังนี้
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1.

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุน
ไม่ว่ากรณี ใดทั้งสิ้น
2. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชี วิตควบหน่ วยลงทุนไม่มีสิทธิ นาํ หน่ วยลงทุนไปจํานํา
เป็ นหลักประกัน
3. ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนมี สิทธิ ในฐานะผูเ้ อาประกันภัยในการยกเลิ กการทํากรมธรรม์ประกันชี วิตควบ
หน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริ ษทั ประกันชีวิตโดยบริ ษทั
ประกันชี วิตจะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการขายหน่ วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการในส่ วนของการลงทุนในหน่ วย
ลงทุน
4. สิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้ อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริ ษทั
ประกันชีวิตจะทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการรวบรวมและนําส่ งคําสั่งซื้ อและขายหน่ วยลงทุนไปยัง
บริ ษ ัท จัด การในนามของบริ ษ ัท ประกัน ชี วิต โดยไม่ เปิ ดเผยชื่ อ ที่ แท้จ ริ งของผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ น
(Omnibus Account) เช่ น การได้รั บ ข้อ มู ล กองทุ น อาจมี ค วามล่ าช้ากว่ าได้รั บ จากบริ ษ ัท จัด การ
โดยตรง เป็ นต้น
5. สิ ทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
6. สิ ทธิ ในการขอรับหนังสื อชี้ ชวนส่ วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต
7. สิ ทธิ ในการได้รับทราบรายชื่ อของบริ ษทั จัดการทุกแห่ งที่ รับ จัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริ ษทั ประกันชีวิตนั้น
8. สิ ทธิ ในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่ อ ที่อยู่ ของบริ ษทั จัดการ บริ ษทั ประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่
และเลขประจําตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
9. สิ ทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคําแนะนําเพื่อซื้ อ
หน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิ บายเกี่ยวกับความเสี่ ยงของการลงทุนในหน่วย
ลงทุน
10. สิ ทธิ ในการได้รับข้อเท็จจริ งที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
หรื อต่อการตัดสิ นใจในการลงทุน เช่ น การขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที่ อยู่ในขั้นตอนการ
ดําเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรื อการรวมกองทุนรวม เป็ นต้น
11. สิ ท ธิ ใ นการได้รั บ ทราบข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ เช่ น ค่ าธรรมเนี ย มหรื อ
ผลตอบแทนที่ตวั แทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้ อกรมธรรม์
รวมทั้งการซื้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น
20.6.9 ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผูล้ งทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :
•

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย (FRONT-END FEE):
-ไม่มี-

•

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE):
-ไม่มี-

ทั้งนี้ บริ ษทั ประกันชีวิต อาจพิจารณาเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนหรื อตามที่บริ ษทั ประกันชีวิตกําหนด
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20.7 ข้อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไป
จะเรี ยกว่า FATCA) โดยมี ผลบังคับ ใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับ ดังกล่ าวกําหนดให้ ส ถาบัน
การเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริ กนั นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้อมูล
เกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูใ่ นบังคับต้องเสี ยภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
สัญชาติอเมริ กนั ผูซ้ ่ ึ งมีถ่ินที่อยูถ่ าวรในสหรัฐอเมริ กา และผูซ้ ่ ึงมีถิ่นที่อยูท่ างภาษีในสหรัฐอเมริ กา) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้
กับ FFI นั้น นอกจากนี้ ยงั ปรากฎด้วยว่าในปั จจุบันมี รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนิ นการออกกฎหมายที่ มี
ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าว
ว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุน รวมและบริ ษทั จัดการถื อว่าเป็ น FFI ตามบทนิ ยามของ FATCA ซึ่ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้าที่ตอ้ งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริ กนั และบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กําหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อ
หาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้าที่ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้อง
จัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของFATCA เป็ นต้น
ภายใต้ข้อ กําหนดของ FATCA หากกองทุ น รวมใดไม่ เข้าผู ก พัน ตนเพื่ อ ปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ข อง FATCA
(กล่ าวคื อ มี สถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุ น รวมนั้น จะได้รั บ
ผลกระทบที่สาํ คัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้นตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่ ง
อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งจะเริ่ มต้นตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้าร่ วม
ผูกพัน ตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่ งรวมถึ งธนาคารและสถาบัน การเงิน ในประเทศไทย ผูร้ ั บฝาก
ทรัพย์สิน ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน) มีหน้าที่ดาํ เนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อน
ชําระให้กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
และผูส้ นับ สนุ นการขายและรับ ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ที่ เข้าร่ วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะ
ปฏิเสธหรื อระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษทั จัดการ
ซึ่ งอาจทําให้ กองทุ น รวมไม่ส ามารถดําเนิ น การลงทุ นต่ อไปได้ และ/หรื อดําเนิ น การลงทุน ได้อย่างไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงอาจทําให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผูส้ นับสนุ นการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริ ษทั จัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษทั จัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษทั จัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริ ษทั จัดการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่ เกี่ยวข้องได้
บริ ษทั จัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน) จึงขอสงวนสิ ทธิ ในการดําเนิ นการ
ดังนี้
(1) ร้องขอให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมื องของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกําหนด) ให้คาํ ยินยอมบริ ษทั จัดการและกองทุนและตัวแทนในการ
นําส่ งข้อมูล (เช่น ชื่ อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีของสหรัฐอเมริ กา จํานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุน
คงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้รับ เป็ นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีท้งั หมดของ
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ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนนั้นกับบริ ษทั จัดการ ให้กบั หน่ วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนนําส่ งข้อมูล เอกสาร และ/หรื อคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสูจน์
ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสื อแสดงการเสี ยสิ ทธิในสัญชาติอเมริ กนั หรื อ
การให้ขอ้ มูลตามหัวข้อที่กาํ หนดไว้ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา
หรื อการแจ้งปรับปรุ งข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนําส่ งหลักฐานเพื่อ
ยืน ยัน การเข้าร่ วมใน FATCA หรื อ กฎหมายต่ างประเทศที่ เกี่ ยวข้อ ง (ในกรณี ที่ เป็ นลูก ค้าสถาบัน
การเงิน) ทั้งนี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบที่ จะเกิ ดต่อกองทุ นหรื อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นโดยรวม รวมทั้งเพื่ อให้
กองทุนหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับ
ภายในระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการกําหนด บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ
หลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจําเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที่บริ ษทั จัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรื อได้ดาํ เนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั่งซื้อ / สับเปลี่ยน / โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้บริ การ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่ วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผล และ/หรื อเงินที่ชาํ ระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนิ น การอื่น ใดอัน เป็ นการป้ อ งกัน หรื อ ลดผลกระทบ หรื อทําให้ ก องทุ น หรื อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ น
การกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริ ษทั จัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA
และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชี ธนาคาร
ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตั ิบริ ษทั จัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ น
พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกําหนด) เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณี ที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริ ษทั จัดการได้
สงวนสิ ท ธิ ไ ว้ข้างต้น บริ ษ ัท จัด การ (รวมถึ ง ผู ้ที่ เกี่ ย วข้อ ง) จะดําเนิ น การตามข้อ กําหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนําส่ งข้อมูลของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไปยังหน่ วยงาน หรื อดําเนิ นการอื่นใดที่ราชการ
กําหนด โดยไม่จาํ เป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
21.

การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่ สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกําหนด :
บริ ษทั จัดการเป็ น บลจ. ที่ไม่มีการจัดการกองอสังหาริ มทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกําหนด บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการตามกรณี ต่าง ๆ
ดังนี้
(1.1) กรณี ไม่สามารถดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตั ิงานได้
1. ไม่ให้บริ การแก่ลูกค้ารายใหม่
2. ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ยงั มิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
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(1.2) กรณี ไม่สามารถดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจหรื อเงินกองทุนขั้นต้น หรื อไม่สามารถกลับมา
ดํารงเงินกองทุนส่ วนเพิม่ เพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตั ิงานได้ตามระยะเวลาที่กาํ หนดในแผนหรื อแนวทาง
หรื อระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน
1. ระงับการประกอบธุ รกิ จจนกว่าจะจะกลับ มาดํารงเงิน กองทุน ได้และได้รับอนุ ญ าตจากสํานัก งาน ก.ล.ต.ให้
สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ
2.ไม่ให้บริ การแก่ลูกค้ารายใหม่ รวมทั้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิม่ เติมผ่านทุกช่องทางการซื้อขาย
3. เปลี่ยนให้บริ ษทั จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่รู้หรื อควรรู ้ว่าไม่สามารถดํารง
เงินกองทุน ได้ ทั้งนี้ หากมี เหตุจาํ เป็ นและสมควร บริ ษทั จัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคัดเลื อกบริ ษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ น
สําคัญและต้องได้รับความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อน และในกรณี ที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนบริ ษทั จัดการ บริ ษทั จัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริ ษทั จัดการรายเดิม
จะทําหน้าที่บริ หารจัดการกองทุนรวม ต่อไปเพื่อรักษาสิ ทธิและประโยชน์เพื่อไม่ให้กองทุนเสี ยหาย ทั้งนี้ ในช่วง
ที่มีการดําเนินการเพื่อเปลี่ยนให้บริ ษทั จัดการรายใหม่เข้าบริ หารแทน บริ ษทั จัดการรายเดิมอาจจะไม่ขายหรื อรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนได้สูงสุ ดไม่เกิน 3 วันทําการ
อนึ่ ง ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในวันที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริ หารจัดการ
กองทุนรวมสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่เสี ยค่าธรรมเนียมการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันนับ
แต่วนั ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริ หารจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมที่มีกาํ หนดระยะเวลาการรับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน (interval fund) ซึ่ งมิได้มีช่วงเวลารั บซื้ อคืนหน่ วยลงทุนในช่ วงระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ให้บริ ษทั
จัดการกองทุนรวมรายอื่นนั้นรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมสําหรับการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนในช่วงที่จะ
มีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนในครั้งถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นครั้ง
แรกเท่านั้น
22.
18T

ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริ ษทั
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั่งที่ออกโดยอาศัย
อํานาจแห่ งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณี ที่ขอ้ กําหนดในโครงการขัดหรื อแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ
หรื อคําสั่งดังกล่าว หากบริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสั่งนั้น ให้ถือว่า
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีอาํ นาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริ ษทั จัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนาม
ในข้อผูกพันของผูด้ ูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั้งปวง
การที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้ อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผา่ นการอนุมตั ิจากสํานักงาน หรื อผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม ถือ
เป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
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บริษัทจัดการ :
ชื่ อ

:

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู่

:

1788 ชั้น 18 อาคารสิ งห์คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทร. (66)2844-0123 โทรสาร (66) 2056-9747
เว็บไซต์: www.manulife-asset.co.th

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ : 18/F Singha Complex, 1788 New Phetchaburi Road,
Bang Kapi, Huai Kwang, Bangkok 10310
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
บริ ษทั จัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้
(1)

ยื่น คําขอจดทะเบี ย นกองทรั พ ย์สิ น ซึ่ งเป็ นเงิ น ได้จ ากการขายหน่ วยลงทุ น ของโครงการเป็ นกองทุ น รวมต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

(2)

ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(3)

จัด การกองทุ น ให้ เป็ นไปตามโครงการที่ ได้รับ อนุ มัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อ ผูกพัน
ระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการอย่างเคร่ งครัด

(4)

แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริ ษทั จัดการ รวมทั้งจัดให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์ที่ได้จาก
การนําทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดงั กล่าวของกองทุนฝากไว้กบั ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์

(5)

เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอยู่เท่าที่จาํ เป็ น ทั้งนี้ เพื่อ
รักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

(6)

ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรื อดําเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผูอ้ อกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
หรื อมีไว้ เพื่อให้ได้รับการชําระหนี้หรื อได้มาซึ่ งสิ ทธิในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่กองทุนพึงจะได้จากการลงทุน
หรื อมีไว้ซ่ ึงหลักทรัพย์ดงั กล่าว

(7)

รับคําสั่งซื้ อหรื อคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั้งหมดที่มีคาํ สั่งซื้ อหรื อ
คําสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนในวันทําการซื้ อขายหน่ วยลงทุน ยกเว้นกรณี การสงวนสิ ทธิ ในการจัดสรรหน่ วยลงทุน
การหยุดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว หรื อการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในส่วน
รายละเอียดโครงการจัดการ ข้อ 6 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และข้อ 11 “การไม่ขาย ไม่รับซื้ อ
คืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่ง” หรื อข้อ 12 “การหยุดรับคําสั่งซื้อหรื อคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน”

(8)

ดําเนินการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วหรื อยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัดจาก
วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน

(9)

เลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ตามเงื่อนไขที่ระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ ข้อ 10 “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
คืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน”

(10) สั่งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในส่ วนรายละเอียดโครงการจัดการข้อ 15 “ค่าธรรมเนี ยม
และค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ่งั ซื้อหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุน”
(11) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในส่ วนรายละเอียดโครงการจัดการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ่งั ซื้อหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุน”

ข้ อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต

1

(12) เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการตามที่ระบุในส่ วนรายละเอียดโครงการจัดการข้อ 19
“การขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ไขวิธีการจัดการ”
(13) ชี้แจงและดําเนิ นการให้ผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ชี้ แจงข้อมูลให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรื อ ผูท้ ี่
สนใจจะลงทุนทราบในกรณี ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรื อมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ ทธิประโยชน์ของผู ้
ถือหน่ วยลงทุนหรื อต่อการตัดสิ นใจในการลงทุนหรื อต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่ วยลงทุนของกองทุน
อย่างมีนยั สําคัญ
(14) ยกเลิกกองทุนตามที่กาํ หนดในส่วนข้อผูกพันข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม”
(15) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(17) จัด ทํารายงานทุ กรอบปี บัญ ชี และรายงานทุ กรอบระยะเวลา 6 เดื อ นของรอบปี บัญ ชี เพื่อ แสดงข้อมู ลเกี่ ยวกับ
กองทุนรวมตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ที่ มี ชื่ ออยู่ในทะเบี ยนผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดื อนนับ แต่วนั สิ้ น รอบ
ระยะเวลาบัญชี และภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนตามลําดับ
การส่งรายงานให้แก่สาํ นักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง บริ ษทั จัดการจะจัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่สาํ นักงานจัดไว้
การส่ งรายงานให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามวรรคหนึ่ ง บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการอย่างน้อยด้วยวิธีการอย่างหนึ่ ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรู ปแบบเอกสารสิ่ งพิมพ์หรื อสื่ อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่ รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม โดยมีการแจ้งช่องทางการเข้าถึ งข้อมูล
ดังกล่าวให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบด้วย ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่ งรายงาน
ดังกล่าวโดยวิธีการตามวรรคสาม (1) บริ ษทั จัดการจะดําเนินการตามวิธีการดังกล่าวด้วย
ความในวรรคหนึ่งมิให้นาํ มาใช้บงั คับกับกองทุนรวมที่ตอ้ งเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมีเหตุตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ
22. โดยเหตุดงั กล่าวได้เกิดขึ้นก่อนหรื อในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรื อจัดส่งรายงานดังกล่าว
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการได้จดั ทําและส่ งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปี บัญชีแล้ว บริ ษทั จัดการจะได้รับยกเว้นไม่
ต้องจัดทําและส่งรายงานดังกล่าวของรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับรอบปี บัญชีน้ นั
(18) จัดทํารายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็ นรายวัน และส่ งให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ทุกสิ้ น
วันทําการนั้น
(19) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็ นรายวัน และส่งให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ทุกสิ้นวันทําการนั้น
(20) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ่ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรื อได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม พร้อมทั้งวันที่หลักทรัพย์มี
มูลค่าเกินอัตราที่กาํ หนดพร้อมสาเหตุ และส่ งให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแต่วนั ถัดจาก
วันที่หลักทรัพย์และ/หรื อทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กาํ หนด
(21) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว โดยยื่นคําขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน ดังต่อไปนี้
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(ก) ยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุ ดท้ายของแต่ละเดือน ภายในวันที่ยี่สิบของเดือน
ถัดไป เมื่อมีการจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ่มเติม
(ข) ยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการภายในวันที่ประสงค์จะเพิ่มเงินทุนโครงการกองทุน กรณี เพิ่มเงินทุน
โครงการ
(ค) ยื่น คําขอเมื่ อ ข้อ มู ล อื่ น ที่ จ ดทะเบี ย นไว้มี ก ารเปลี่ ยนแปลงไปภายใน 5 วัน ทําการนับ แต่ ว นั ที่ ข้อ มู ล นั้น
เปลี่ยนแปลง
(22) จัดทําหนังสื อชี้ชวนใหม่ทุกรอบปี บัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้ นปี บัญชี และจัดส่ งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันสิ้ นปี บัญชี รวมทั้งจัดส่ งหนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูล
สําคัญพร้อมกับใบคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผสู ้ นใจลงทุน และจัดให้มีหนังสื อชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที่ทาํ การ
ของบริ ษทั จัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่ งของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน เพื่อประโยชน์ใน
การแจกจ่ายแก่ผสู ้ นใจลงทุนได้ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน
(23) จัดให้มีผดู ้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ องคุณสมบัติ
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผูด้ ูแล
ผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ที่กาํ หนดในข้อ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแล
ผลประโยชน์” ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(24) แต่งตั้งนายทะเบี ยนหน่ วยลงทุน และจัดให้ มีท ะเบี ยนผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(25) จัด ให้ มี ผูส้ อบบัญ ชี ซ่ ึ งมี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ าม โดยถื อ ตามข้อ กําหนดแห่ งประกาศสํานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์และบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์
(26) แต่งตั้งผูช้ าํ ระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรื อเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(27) แต่งตั้งผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรั บซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(28) ปฏิบตั ิการอื่นๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซ่ ึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(29) ปฏิบตั ิตามหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพ ย์ และรายละเอียดโครงการ กําหนดให้เป็ นหน้าที่ ของบริ ษทั จัดการ ทั้งในปั จจุบัน และที่ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยเคร่ งครัด
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณี ที่ขอ้ กําหนดในข้อ
ผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรื อแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสั่งดังกล่าว หากบริ ษทั
จัดการกองทุนได้ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสั่งนั้น ให้ถือว่าบริ ษทั จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามข้อผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนบริ ษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั่งของสํานักงาน หรื อโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องดําเนิ นการตามที่ จาํ เป็ นเพื่อให้บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้าทําหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่ งรวมถึงการส่ งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
รายใหม่
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2.

ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่ อ

:

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

:

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

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาํ หนดในโครงการ
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของ
กองทุน เช่น เงินซื้ อหน่วยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรื อเวนคืนหลักทรัพย์และเงิน
อื่นใดของกองทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรื อบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั่งของบริ ษทั
จัดการ
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหน่าย ส่ งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่ งเป็ นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจน
รับชําระหรื อชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามคําสั่งของบริ ษทั จัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐาน
ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริ ษทั จัดการ
(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริ ษทั จัดการ ในการกําหนดวิธีคาํ นวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็ นธรรมในกรณี
ที่วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทาํ ให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรื อ
กรณี ที่เป็ นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินเฉลี่ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่ วยลงทุนเท่าที่คงเหลืออยู่เมื่อเลิกกองทุน โดยบริ ษทั จัดการจะแจ้งให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร
(7) ทําหน้าที่ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดงั ต่อไปนี้
(7.1) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็ จสิ้น
(7.2) ดู แ ลและตรวจสอบให้ ผู ้ช ํา ระบัญ ชี ปฏิ บัติ ต ามมาตรา 130 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ในกรณี ที่ ผู ้ช ํา ระบั ญ ชี ก ระทํา การหรื อ งดเว้น กระทํา การตามมาตรา 130 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่กองทุน ให้ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้า
(7.3) จ่ายเงินส่ วนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหนี้ท้ งั หมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตามส่ วน
ของหน่วยลงทุนที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทั้งนี้ หน้าที่ของผูด้ ูแลผลประโยชน์จะสิ้ นสุ ดลงเมื่อผูช้ าํ ระบัญชีได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน
และราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ บริ ษทั จัดการได้คาํ นวณไว้ เมื่ อเห็ นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว ผูด้ ูแลผลประโยชน์
จะต้องร่ วมรับผิดชอบต่อความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่า
หน่ ว ยลงทุ น ราคาขายหน่ ว ยลงทุ น และราคารั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ บ ริ ษ ัท จัด การได้ค าํ นวณไว้แ ละผู ้ดู แ ล
ผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
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(9) แจ้งและรายงานให้บริ ษทั จัดการทราบถึงรายละเอียดของสิ ทธิในการเข้าประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี้ย การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งแก่บริ ษทั จัดการ
(10.1) รายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริ ษทั จัดการเกี่ยวกับการรับและจําหน่าย
หลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และอื่นๆ
(10.2) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้
(10.3) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(10.4) จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพัน
ระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ท้งั ในปัจจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่ งครัด
(12) ดูแลให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิตามมาตรา 125 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าวโดยเคร่ งครัด
หากบริ ษทั จัดการมิได้ปฏิบตั ิตามให้แจ้งบริ ษทั จัดการโดยทันที ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการกระทําการหรื องดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ กองทุนหรื อไม่ปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามมาตรา 125 ผูด้ ู แลผลประโยชน์จะทํารายงาน
เกี่ ย วกับ เรื่ อ งดัง กล่ าวโดยละเอี ย ด และส่ งให้ สํ านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับ แต่ ว นั ที่ ผู ้ดู แ ล
ผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ ดังกล่าว
(13) ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่ งครัด
(14) แจ้งและรายงานให้ บริ ษ ัทจัดการทราบเป็ นหนังสื อถึ งสถานะของหลักทรั พ ย์ที่ จะต้องปิ ดโอน หรื อกําลังอยู่ใน
ระหว่างทําการปิ ดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ
(15) แจ้งและรายงานให้บริ ษทั จัดการทราบถึงรายละเอียดของสิ ทธิ ในการเข้าประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์ การรับเงินปั นผล
และดอกเบี้ ย การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สิน และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรั พย์ของ
กองทุนเปิ ด โดยทันทีที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(16) ดําเนิ นการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตนหรื อฟ้ องร้องเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนความ
เสี ยหายจากบริ ษทั จัดการ ทั้งนี้ เพื่ อประโยชน์ ของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น ทั้งปวง หรื อเมื่ อได้รับ คําสั่งจากสํานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรี ยกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุน
(17) ให้ความเห็นชอบบริ ษทั จัดการในกรณี การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่
ได้มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณี ไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่ง หรื อ
หยุดรับคําสั่งซื้อหรื อคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน กรณี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น
แทนเงิน และกรณี ราคาขายหรื อราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(18) แจ้งการเลื่อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและ
หลักฐานการให้ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ส่งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริ ษทั จัดการ
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(19) ให้ความเห็นชอบบริ ษทั จัดการในการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นแทนการชําระหนี้ตามตราสารแห่ งหนี้ตามวิธีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(20) แสดงความเห็นของผูด้ ูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี
บัญ ชี ห รื อ รอบปี ปฏิ ทิ น และรายงานทุ ก รอบปี บัญ ชี ข องกองทุ น เพื่ อ แจ้ง แก่ ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และสํ านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันสิ้ นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดื อน
นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันสิ้นปี บัญชีของกองทุน
(21) ให้ความเห็นชอบแก่บริ ษทั จัดการในการกําหนดวิธีคาํ นวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดตามราคาที่เป็ นธรรม ใน
กรณี ที่วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทาํ ให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า
หรื อกรณี ที่เป็ นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(22) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผสู ้ ่งั ซื้ อหน่วยลงทุนตาม
จํานวนเงินที่บริ ษทั จัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนในแต่ละวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั่งของบริ ษทั จัดการ
(23) ชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านบริ ษทั จัดการแก่ ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนตามคําสั่งของบริ ษทั จัดการ และ/หรื อ
ชําระผลประโยชน์หรื อทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริ ษทั จัดการ
(24) รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของผูล้ งทุนจากบริ ษทั จัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุน
(25) ปฏิ บัติห น้าที่ อื่นๆ ที่ กาํ หนดให้เป็ นหน้าที่ ของผูด้ ู แลผลประโยชน์ ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวกับหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
ในกรณี ที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาข้อหนึ่ งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่
กองทุนรวมและ/หรื อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์ตอ้ งชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่กองทุนรวม และ/หรื อผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน โดยสิ้ นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็ นความผิดของผูด้ ูแลผลประโยชน์ คู่สัญญาตกลงเก็บรักษา
ข้อมูลที่ได้ล่วงรู ้มาเป็ นความลับและจะไม่เปิ ดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะเป็ นการเปิ ดเผยโดยอํานาจกฎหมาย หรื อ
โดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรื อการไม่
กระทําการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอนั สมควรของผูด้ ูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องและ
ทํางานให้แก่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีอาํ นาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งรวมถึงหน้าที่ ดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดาํ เนิ นการตามที่จาํ เป็ น
เพื่อให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่ งการดําเนิ นการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อใน
หนังสื อเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่ งที่ส่งมอบให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแล
ผลประโยชน์
ในกรณี ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้
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ผูด้ ูแลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระทํานั้นจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผูอ้ ื่น เว้นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนใน
การทําหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรื อเป็ นการดําเนิ นการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณี ที่การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากบริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาํ เนินการขอมติ ให้ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์มีอาํ นาจดําเนินการตามที่จาํ เป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
การเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนและการแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์อื่นแทนจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี้
(1) เมื่ อ บริ ษ ัท จัด การหรื อ ผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง มี ค วามประสงค์ จ ะบอกเลิ ก สั ญ ญาแต่ ง ตั้ง ผู ้ดู แ ล
ผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท จัด การหรื อ ผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ ไม่ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ต กลงไว้ ผู ้ดู แ ล
ผลประโยชน์หรื อบริ ษทั จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่ งทราบ
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรื อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรื อประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกรณี อื่น
ใดอันจะมีผลให้บริ ษทั จัดการและผูด้ ู แลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่ จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
ประกาศ คําสั่ ง ระเบี ย บ และข้อ บัง คับ ดัง กล่ าว ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงดังกล่ า วมี ผ ลให้ เป็ นการเพิ่ ม
ภาระหน้ า ที่ แ ก่ ผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ และผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ ไ ม่ ป ระสงค์ จ ะรั บ หน้ า ที่ ดัง กล่ า วต่ อ ไป ผู ้ดู แ ล
ผลประโยชน์มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริ ษทั จัดการทราบล่วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสี ยงข้างมาก ซึ่ งคิดตามจํานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เรี ยกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(5) ในกรณี ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริ ษทั จัดการจะดําเนินการให้ผดู ้ ูแล
ผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั จัดการรู ้หรื อรับทราบเหตุดงั กล่าว และแจ้ง
การแก้ไขดังกล่าวให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่แก้ไขเสร็ จสิ้น
ในกรณี ที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริ ษทั จัดการจะขอ
อนุญาตเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ครบกําหนดเวลา
ดังกล่าว และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว บริ ษทั จัดการจะแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
(6) ในกรณี ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์นาํ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรื อข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปเปิ ดเผย หรื อใช้
ในทางที่ก่อหรื ออาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อกองทุน หรื อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์เอง บริ ษทั
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
อนึ่ง ถ้าการเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์สิ้นสุ ดลง ให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์จดั การโอนหรื อส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั้งหมดของกองทุนให้ แก่ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรื อตามคําสั่งของบริ ษทั จัดการหรื อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. รวมตลอดถึ งการดําเนิ นงานอื่นใดที่ จาํ เป็ น เพื่อให้การโอนหรื อส่ งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมด
เป็ นไปโดยเรี ยบร้อยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง
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ในกรณี ผูด้ ูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ ไม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระทําได้ หากเป็ นกรณี ที่มีนยั สําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมีอาํ นาจ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ทรัพย์สินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพย์สินอื่น ณ สํานักงานของผูด้ ูแลผลประโยชน์ คือ
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
โทร. (66) 2296-2625, (66) 2296-3582
และ/หรื อผูด้ ูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กําหนด
3.

ผู้สอบบัญชี :
ชื่ อ

:

นางสาวสมใจ คุณปสุ ต หรื อ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง หรื อ นางสาวณริ ศรา ไชยสุ วรรณ

ที่อยู่

:

บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทร. (66) 2264-9090 โทรสาร (66) 2264-0789-90

หรื อบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริ ษทั จัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ ง
กฎหมายดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและข้อตกลงในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีระหว่างบริ ษทั จัดการและผูส้ อบ
บัญชี
4.

5.

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่ อ

:

ธนาคาร กรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

:

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
โทร. (66)2296-5809, (66)2296-4864 โทรสาร (66)2283-1298
เว็บไซด์: www.krungsri.com อีเมลล์: mjongjit@krungsri.com

ผู้จัดจําหน่ าย :
ไม่มี

6.

ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน :
- จะระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนส่วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็ นชอบหรื อประกาศกําหนดเป็ นอย่างอื่น
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากบริ ษทั จัดการ
หรื อกองทุน (ถ้ามี) ตามที่ระบุในสัญญาแต่งตั้งผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ข้ อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
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(2) บอกเลิกสัญญาการเป็ นผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื่อนไขที่กาํ หนดใน
สัญญาแต่งตั้งผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดให้มีหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลโครงการไว้ประจํา ณ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วย
ลงทุน
(4) จัดส่ งหนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรื อเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายให้กบั ผูซ้ ้ื อ
หน่วยลงทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(5) แจกจ่ายหรื อรับเอกสารเกี่ยวกับการขอใช้บริ การกองทุนเปิ ดและการสั่งซื้ อหรื อการขายคืนหน่วยลงทุนจากผูซ้ ้ือหรื อ
ขายคืนหน่วยลงทุน
(6) รับชําระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแก่ผทู ้ ี่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรื อชําระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน
(7) ยืนยันการซื้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน
(8) ส่งมอบหรื อรับมอบหนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู ้
ถือหน่วยลงทุน (omnibus account)
(9) ชี้แจงข้อมูลให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนหรื อผูท้ ี่สนใจจะลงทุนทราบในกรณี ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรื อมีเหตุการณ์
ที่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อต่อการตัดสิ นใจในการลงทุนหรื อต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนยั สําคัญ
(10) ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับวิธีการโฆษณาเพื่อจําหน่ ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
(11) กรณี ที่ผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้บริ การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผย
รายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
(11.1) ไม่นบั คะแนนเสี ยงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันในส่ วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุน
ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
(11.2) ดําเนินการตรวจสอบและแจ้งให้บริ ษทั จัดการทราบ หากมีกรณี ที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวน
ดังกล่าว เพื่อให้บริ ษทั จัดการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อการเปิ ดเผยตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อจํากัดใน
การใช้สิทธิออกเสี ยงที่กาํ หนดไว้ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(12) ทําการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น
7.

ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
- ไม่มี –

8.

ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ ได้ เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :
- ไม่มี -

9.

ที่ปรึกษา :
9.1. ที่ปรึ กษาการลงทุน :
- ไม่มี –
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9.2. ที่ปรึ กษากองทุน :
- ไม่มี 10.

ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี

11.

ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) :
- ไม่มี -

12.

คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
-ไม่มี-

13.

สิทธิหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1 สิทธิในการขายคืนหน่ วยลงทุน :
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ บ ริ ษทั จัดการ ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตามข้อ 7 “การรั บซื้ อคืน หน่ วย
ลงทุน” ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ
13.2 สิทธิในการรับเงินปันผล :
ไม่มี
13.3 สิทธิในการโอนหน่ วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยมีวิธีการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้
1.

ผูโ้ อนและผูร้ ับโอนจะต้องมายื่นคําขอโอนหน่วยลงทุนที่สาํ นักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณี ที่ผรู ้ ับ
โอนไม่ได้เป็ นผูใ้ ช้บริ การกองทุนกับบริ ษทั จัดการ ผูร้ ับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบคําขอเปิ ดบัญชี
กองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน

2.

ในการโอนหน่ วยลงทุน ผูโ้ อนซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิ จ หรื อเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารสําคัญที่แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น
เช่น หนังสื อรับรอง หนังสื อมอบอํานาจกระทําการ และหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของนิ ติบุคคลนั้น ต่อบริ ษทั
จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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3.

ผูโ้ อนหน่วยลงทุนจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด
และหลังจากที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่ วย
ลงทุนจะส่งมอบ ใบเสร็ จรับเงินและใบกํากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผโู ้ อนและ
ผูร้ ับโอนไว้เป็ นหลักฐาน

4.

ทั้งนี้ สิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการโอนหน่วย
ลงทุนของผูโ้ อนและผูร้ ับโอนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก
และจัดส่งหนังสื อรับรองสิ ทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณี ย ์ แก่ผโู ้ อนและผูร้ ับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วนั
ถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอโอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที่กาํ หนด

13.4 ข้ อจํากัดการโอนหน่ วยลงทุน :
ผูถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ไม่ อ าจโอนหน่ ว ยลงทุ น ให้ แ ก่ ค นสหรั ฐอเมริ ก า (US Person) ดังนั้น บริ ษ ัท จัด การจะไม่ รั บ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนหากการโอนนั้นเป็ นการโอนหรื อจําหน่ายให้แก่ US Person
13.5 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรื อแก้ไขวิธีจัดการ :
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ไขวิธีการจัดการ โดยบริ ษทั จัดการจะ
ทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการต่อเมื่อได้รับมติโดยเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ เป็ นไปตามที่
ระบุไว้ในส่ วนรายละเอียดโครงการ ข้อ 19 “การขอมติ ของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น และวิธีการแก้ไขโครงการ
จัดการกองทุนรวม หรื อแก้ไขวิธีการจัดการ”
(2) ในกรณี ที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการ
หรื อบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้าของบัญชี แบบไม่เปิ ดเผยชื่ อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับ
คะแนนเสี ยงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่ วนที่เกินกว่าหนึ่ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่ มีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิ ด
ดังกล่าวมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวน
ที่ถืออยู่
13.6 สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ น มี สิ ท ธิ ที่ จะได้รับ เงิ น คื น หากกองทุ น ต้อ งเลิ ก ไป โดยบริ ษ ัท จัด การจะจัดให้ มี ผูช้ ําระบัญ ชี ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผูช้ าํ ระบัญชีโดยจะได้ดาํ เนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุใน
ส่วนข้อผูกพันข้อ 23 “การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน”
13.7 สิทธิประโยชน์ อื่น ๆ :
(1) สิ ทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) สิ ทธิในการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
การร่ วมลงทุนในกองทุนรวมนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ตกลงมอบให้บริ ษทั จัดการดําเนิ นการบริ หารจัดการ
กองทุน ภายใต้การดู แ ลของผูด้ ู แลผลประโยชน์ โดยบริ ษ ัทจัด การจะต้อ งบริ ห ารจัดการ และปฏิ บัติ ตาม
รายละเอียดโครงการจัดการที่ได้รับอนุ มตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามข้อผูกพันระหว่าง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริ ษทั จัดการอย่างเคร่ งครัด ดังนั้น ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจึงไม่จาํ เป็ นต้องติดตามด้วยตนเอง
ตลอดเวลา และไม่จาํ เป็ นต้องมี การจัดประชุ มผูถ้ ือหน่ วยลงทุน เพื่อการใด ๆ เว้นแต่บริ ษทั จัดการ ผูด้ ู แล
ผลประโยชน์ หรื อตามมติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่ งคิดตามจํานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง
หนึ่ งของจํานวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ จ าํ หน่ ายได้แ ล้ว ทั้งหมดของโครงการจัด การกองทุ น (แล้วแต่ ก รณี ) จะ
เห็นสมควร
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(3) สิ ทธิในการได้รับชําระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ได้รับชําระค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ใน
กรณี ที่กองทุนไม่สามารถชําระค่ารั บซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ตามที่ กาํ หนดในข้อ 9
“การชํา ระค่ า รั บ ซื้ อคื น สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์ หรื อ ทรั พ ย์สิ น อื่ น แทนเงิ น ” ในส่ ว น
รายละเอียดโครงการจัดการ
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้แก่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีสิทธิ เรี ยกให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่ วน
ของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิ ทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรื อ
การคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย
14.

การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
14.1. รู ปแบบของเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน :
- หนังสื อรับรองสิ ทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูส้ ่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่ งในกรณี
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่ วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ บันทึก
ชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่ วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มี
ชื่อแรกใน“แบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน” เป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อผูร้ ับเงินที่ได้จากการขาย
คืนหน่วยลงทุน
(2) นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะออก “หนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่วยลงทุน” ให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายหลังจาก
สิ้นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกและทุกครั้งที่มีการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน เมื่อรายการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนสมบูรณ์ เพื่อเป็ นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะจัดส่งหนังสื อรับรองสิ ทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู ้
ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณี ยห์ รื อให้ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็ นผูม้ อบให้ ภายใน
15 วันนับแต่วนั สิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก และภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วนั ถัด
จากวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน
(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนและ/หรื อรายงานการถือหน่ วยลงทุน ผูถ้ ื อ
หน่ วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ได้รับหนังสื อรับรอง
สิ ทธิในหน่วยลงทุนและ/หรื อรายงานการถือหน่วยลงทุน
(4) นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะดําเนิ นการออกใบหน่ วยลงทุนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน เฉพาะในกรณี ที่ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนร้องขอให้บริ ษทั จัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนําไปใช้เป็ นหลักประกันในการขอสิ นเชื่อจากสถาบัน
การเงินหรื อกรณี พิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหน่ วยลงทุนทุกกรณี จะกระทําเมื่อบริ ษทั จัดการเห็นสมควร
เท่านั้น โดยมีข้นั ตอนดังนี้
(ก) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกรอกคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
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(ข) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยื่นคําขอให้ออกใบหน่ วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุน แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตามจํานวนหน่วยลงทุน
ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนกรอกในคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน สําหรับกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนกรอกจํานวน
หน่ วยลงทุนในคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในรายการที่บนั ทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุน
สําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที่ปรากฏในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(ง) ใบหน่ ว ยลงทุ น ที่ บ ริ ษ ัท จัด การออกแก่ ผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ น จะมี ร ายการตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ซึ่ งจะระบุชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน และในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผูม้ ี
อํานาจลงนามผูกพันบริ ษทั จัดการและประทับตราสําคัญ หรื อลายมือชื่อนายทะเบียนหน่ วยลงทุนหรื อ
ใช้เครื่ องจักรประทับ หรื อโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาต
ให้ทาํ ได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
(จ) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุน
มาส่งมอบคืนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Script)
ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(5) นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะดําเนิ นการให้มีการออกและจัดส่ ง “รายงานการถือหน่ วยลงทุน” ซึ่ งได้รับการ
ปรับปรุ งรายการให้เป็ นปัจจุบนั อย่างน้อยเป็ นรายไตรมาส โดยทางไปรษณี ยแ์ ก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏ
ในทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกล่าว
(6) บริ ษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิ ทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุน
จากหนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุน หรื อรู ปแบบอื่นที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต โดยบริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายทราบและจะติดประกาศ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทาํ การของบริ ษทั จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน เพื่อให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
สามารถใช้อา้ งอิงต่อบริ ษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนจําเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถู ้ ือ
หน่วยลงทุน
15.

กําหนดเวลา วิธีการ และข้ อจํากัดในการจ่ ายเงินปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
ไม่มี

16.

วิธีการชําระเงินหรื อทรัพย์สินอื่นให้ แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชําระหนี้ หรื อมีพฤติการณ์ ว่าผูอ้ อกตราสารแห่ งหนี้ หรื อลูกหนี้ ตามสิ ทธิ เรี ยกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชําระหนี้ได้ บริ ษทั จัดการจะรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุน
รวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารแห่ ง
หนี้หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิเรี ยกร้องผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณี ที่บริ ษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรื อสิ ทธิเรี ยกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่ อมีการบันทึ กมูลค่าตราสารแห่ งหนี้ หรื อสิ ทธิ เรี ยกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกรายที่ มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริ ษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่ งหนี้หรื อสิ ทธิเรี ยกร้องเป็ นศูนย์
เป็ นผูม้ ีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้
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16.1.2 เมื่ อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี้ บริ ษทั จัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิ จาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม และจะจําหน่ าย
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนเป็ นสําคัญ เว้นแต่กรณี ที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ ในเงินได้สุทธิ จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระ
หนี้ ต กลงรับ ชําระหนี้ ด้วยทรัพ ย์สิ นดังกล่าวแทนเงิ น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ส มาคมบริ ษ ทั
จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริ ษทั จัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ บริ ษทั จัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณี ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารทรัพย์สิน บริ ษทั จัดการจะจ่าย
จากเงินสํารองรายได้หรื อผลประโยชน์ที่ได้จากการบริ หารทรัพย์สินนั้น
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริ ษทั จัดการจะเฉลี่ย
เงินได้สุทธิ จากทรัพย์สินที่ ได้จากการรับชําระหนี้ คืนให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีสิทธิ ในเงินได้สุทธิ น้ ัน
ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่บริ ษทั จัดการได้เฉลี่ยเงินคืน
เว้นแต่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริ ษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็ นว่า เงินได้สุทธิ จาก
ทรั พย์สิน ที่ ได้จากการรั บ ชําระหนี้ ไม่ คุ้มกับ ภาระค่ าใช้จ่ายในการเฉลี่ ยเงิน คืนให้ แก่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น
บริ ษทั จัดการอาจนําเงินได้สุทธิดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
จะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้จนครบถ้วนและ
ปรากฏว่าเงิ นได้สุท ธิ น้ ัน ไม่คุ้ม กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ ยเงิ นคื น บริ ษ ัทจัดการอาจนําเงิ นได้สุ ท ธิ
ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่ งหนี้ หรื อสิ ทธิ เรี ยกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับ
ชําระหนี้ ตามตราสารแห่ งหนี้ หรื อสิ ทธิ เรี ยกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิตามความในข้อ
16.1.3โดยอนุโลม
16.2 กรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรื อสิ ทธิเรี ยกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี้ ดว้ ยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริ ษทั จัดการจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ
ในการขอความเห็ นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามวรรคหนึ่ ง บริ ษทั จัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ ยวกับ
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผล
และความจําเป็ นในการรับชําระหนี้
16.2.2 เมื่ อได้รับทรัพ ย์สิน มาจากการรั บ ชําระหนี้ บริ ษ ัทจัดการจะนําทรั พย์สิ นดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่ า
ทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้
(1) กรณี เป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรื อมี ไว้ได้ บริ ษทั จัดการอาจมีไว้ซ่ ึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณี เป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ได้ บริ ษทั จัดการจะจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่ สามารถกระทําได้โดยคํานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
เป็ นสําคัญ และในระหว่างที่บริ ษทั จัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริ ษทั จัดการอาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ข้ อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต

14

ในกรณี ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารทรัพย์สิน บริ ษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
16.3 ในกรณี ที่มีพฤติ การณ์ ว่าผูอ้ อกตราสารแห่ งหนี้ หรื อลูกหนี้ ตามสิ ท ธิ เรี ยกร้องจะไม่สามารถชําระหนี้ ได้ บริ ษ ัท
จัดการจะดําเนินการให้ผถู ้ ือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตรา
สารแห่ งหนี้หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิเรี ยกร้องจะไม่สามารถชําระหนี้ได้ เป็ นผูม้ ีสิทธิในเงินได้สุทธิ จากทรัพย์สินอื่นที่
ได้จากการรั บชําระหนี้ ก็ได้ ทั้งนี้ ในการดําเนิ นการดังกล่าว บริ ษทั จัดการไม่ต้องนําตราสารแห่ งหนี้ หรื อสิ ท ธิ
เรี ยกร้องนั้นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
16.4 วิธีการชําระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
กรณี บ ริ ษ ัท จัด การไม่ ส ามารถชํา ระค่ าขายคื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ นเงิ น และจะชําระค่ าขายคื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ น
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทน บริ ษทั จัดการจะต้องได้รับมติพิเศษให้ชาํ ระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
การชําระเงินหรื อทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อ
ตามทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กาํ หนด เท่านั้น
17.

การจัดทําทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริ ษ ัท จัด การกองทุ น รวมมี ห น้ าที่ จัด ให้ มี ท ะเบี ย นผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามหลัก เกณฑ์ ที่ อ อกตามมาตรา 125(5) แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรื อทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรื อการจํากัด
สิ ทธิใด ๆ แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
หรื อตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนินการตามอํานาจหน้าที่แล้ว
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมหรื อนายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่ วยลงทุน ใน
กรณี ดงั นี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณี เป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรื อผูม้ ีเงินลงทุนสู ง ตามที่กาํ หนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณี เป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอน
หน่วยลงทุนจะทําให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กาํ หนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวมเว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรื อการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณี เป็ น
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จดั ตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของ
กองทุน

18.

ข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน :

หากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสี ยงส่ วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่ มีการแบ่งชนิ ดหน่ วย
ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
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19.

หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
การดําเนิ นการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรื อกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากบริ ษทั
จัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนินการไปตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั้งปวง
เห็นชอบให้ดาํ เนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ดาํ เนินการใดอันเป็ นการขัดหรื อแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามติน้ นั เสี ย
ไป
ในกรณี ที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ต้องได้รับมติ
พิเศษของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน (มติของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนที่ มีคะแนนเสี ยงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจํานวนหน่ วยลงทุน
ทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน หรื อของจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู ้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสื อแจ้งมติและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน) เว้นแต่กรณี ที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
การขอมติผถู ้ ือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่กาํ หนดไว้
ในข้อผูกพัน หรื อที่ กาํ หนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรื อตามที่ กาํ หนดในประกาศนี้ แล้ว ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณี ที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสี ยงข้างมากหรื อมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณี ที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณี ใด ต้องได้รับมติเสี ยงข้างมาก
หรื อมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณี ที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ ง ต้องได้รับมติเสี ยงข้างมากหรื อมติพิเศษ
ของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20.

วิธีการแก้ไขเพิม่ เติมข้ อผูกพัน :
การแก้ไขเพิ่มเติมส่ วนใดส่ วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กาํ หนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เป็ นไป
ตามและไม่ขดั หรื อแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่ องที่กระทบต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อ กํา หนดเกี่ ย วกับ การชํา ระค่ าขายคื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ นหลัก ทรั พ ย์ห รื อ ทรั พ ย์สิ น อื่ น ตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.19/2554 กรณี กองทุน
รวมมีประกัน และข้อกําหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่ องใด ๆ อันมีผลให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเสี ย
ผลประโยชน์
(จ) เรื่ องที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยไม่
ต้องได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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(ก) เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับ
มติโดยเสี ยงข้างมากหรื อมติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้วแต่กรณี หรื อ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็ นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเป็ นหรื อสมควร และไม่
กระทบต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณี ใด ต้องกระทําเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่ อโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั
จัดการและผูด้ ูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีขอ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทาํ การและเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการเพื่อให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถ
ตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุ ปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจําเป็ นให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนพร้อมกับการ
ส่งรายงานประจําปี ของกองทุนรวม
21.

การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี

22.

การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
บริ ษทั จัดการจะดําเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณี ดงั ต่อไปนี้
22.1.1 จํานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
22.1.2 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริ ษทั จัดการเลิกกองทุน เนื่องจากบริ ษทั จัดการกระทําการหรื องด
เว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่กองทุน หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตน
22.1.3 เมื่อได้รับมติโดยเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้
แล้วทั้งหมดของกองทุน
22.1.4 ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่สามารถจัดการกองทุนให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนที่กาํ หนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน
22.1.5 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุ มตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณี ที่มีเหตุอนั
ควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้ง จัดการ หรื อใช้กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการ
ลงทุนของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ หรื อเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการทรัพย์สินหรื อ
ธุรกิจของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด และสํานักงานได้ดาํ เนินการแจ้งให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมหรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้องทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริ ง และหลักฐาน ซึ่งในกรณี ที่ไม่มีการชี้แจง หรื อชี้แจงแล้วแต่ไม่
อาจพิสูจน์หรื อทําให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็ นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปอย่างแท้จริ ง
และสํานักงานสัง่ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมทําการแก้ไข หรื อดําเนินการใดๆ และบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ไม่สามารถดําเนินการตามที่สํานักงานสั่งได้ หรื อดําเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทําให้กองทุนรวมเป็ นกองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปอย่างแท้จริ ง
22.2. การดําเนินการของบริ ษทั จัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กําหนด หรื อสั่ง
การเป็ นประการอื่น บริ ษทั จัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้
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22.2.1 กรณี ที่บริ ษทั จัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
กรณี ที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริ ษทั จัดการจะดําเนินการดังนี้
(1) แจ้งเป็ นหนังสื อให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ และสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบ ก่อนวันเลิกกองทุน
รวมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ
(2) ดําเนิ นการด้วยวิธีการใดๆ เพื่ อให้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นและผูล้ งทุ นทั่วไปทราบเรื่ องดังกล่าวก่ อนวัน เลิ ก
กองทุนรวมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการหรื อทาง
หนังสื อพิมพ์ หรื อโดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่ องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้ อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่ งของ
บริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ และตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มีกาํ หนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็ จสิ้ นก่อนวัน
เลิกกองทุนรวม
22.2.2 กรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
กรณี ที่ไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริ ษทั จัดการจะดําเนินการดังนี้
(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1
(2) แจ้งให้ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นที่ มีชื่ออยู่ในทะเบี ยนผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน ทราบโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยน
รวมทั้งแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั้งนี้
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตาม
ข้อ 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทําได้เพื่อชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
โดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 10
วันทําการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1 และเมื่อได้ดาํ เนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ให้ถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนั้น
23.

การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผูช้ าํ ระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อ
ดําเนินการรวบรวมทรัพย์สิน จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระหนี้สิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม รวมทั้ง
กระทําการอื่นใดตามที่จาํ เป็ นเพื่อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็ จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผูช้ าํ ระบัญชีจะ
ดําเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิคงเหลือตามสัดส่ วนหน่วยลงทุนที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ เมื่อได้ชาํ ระบัญชีเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ผูช้ าํ ระ
บัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หาก
ปรากฏว่ ายังมี ท รั พ ย์สิ น คงค้างอยู่ ผูช้ ําระบัญ ชี จ ะจัด การโอนทรั พ ย์สิ น ดังกล่ าวให้ ต กเป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ของสํานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีภูมิลาํ เนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของ
บริ ษทั จัดการเป็ นภูมิลาํ เนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณี ที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์

ข้ อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
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โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผา่ นการอนุมตั ิจากสํานักงาน หรื อผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม ถือ
เป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม

ข้ อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
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