หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A)
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี*้
Manulife Strength-Core Equity Fund
(MS-CORE EQ)

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 15 สิ ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ระดับความเสี่ยงของกองทุน : ระดับ 6 เสี่ยงสูง
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิตี ้ เมื่อเห็น
ว่าการลงทุนในกองทุนนี ้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนดหรื ออาจไม่สามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ ตามที่มีคําสัง่ ไว้
 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี ้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้ โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัทประกัน
ชีวิตที่เกี่ยวข้ อง และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต และผู้ลงทุนควรศึกษา
ข้ อมูลและทําความเข้ าใจเกี่ยวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรัพย์ท่ีจะลงทุน” “อัตราส่วนการลงทุน” “ความเสี่ยงในการลงทุน
ของกองทุนรวม” และ “คําเตือน/ข้ อแนะนํา” ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ และ/หรื อในหนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูลโครงการโดย
ละเอียด และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
 บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรื อเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรื อผู้มีสญ
ั ชาติอเมริ กันหรื อผู้มี
ถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มี
หนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัทหรื อห้ าง
หุ้นส่วน เป็ นต้ น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาล
สหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูลหรื อส่งคําสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ
หรื อชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การ ผู้ดูแลผลประโยชน์
หรื อทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่าวตามข้ อ 1-4
 บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมสําหรับผู้
ลงทุนที่มีลกั ษณะดังที่กล่าวมาข้ างต้ น
*กองทุน MS-CORE EQ ได้รับความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่ มเติ มโครงการจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามที ่ได้รับมติ เสียงข้างมากเพื ่อปรับนโยบายการ
ลงทุน วัตถุประสงค์ และการเปลี่ยนตัวชี้วดั (Benchmark) โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 19 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้

หน้ า 1

ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน
ชื่อโครงการการจัดการ

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี ้

ชื่อโครงการการจัดการ (อังกฤษ)

Manulife Strength-Core Equity Fund

ชื่อย่ อ

MS-CORE EQ

ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุ น มี น โยบายลงทุ น ในหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และ/หรื อ มีแนวโน้ มที่จะเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่มีปัจจัยพื ้นฐานดี และ/หรื อ มีแนวโน้ มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง โดยมี net exposure
ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม
สําหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนําไปลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น
หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนดหรื อเห็นชอบให้ กองทุนลงทุนได้ เพื่อประโยชน์สงู สุดที่จะเกิดขึ ้นกับกองทุน
และผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยกองทุ น จะไม่ ล งทุ น ในหรื อ มี ไว้ ซึ่ ง สัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า
(Derivatives) และตราสารหนี ้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้ างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
ทัง้ นี ้ อัตราส่วนการลงทุน ที่ กําหนดจะกระทํ าภายใต้ สภาวการณ์ ที่ป กติ ซึ่งอาจมี บาง
ขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ อันเนื่องมาจากการ
เกิดสภาวการณ์ ที่ไม่ปกติหรื อมีความจําเป็ น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรื อ
การเมืองอย่างมีนยั สําคัญ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้
เป็ นไปตามสั ด ส่ ว นการลงทุ น ที่ กํ า หนดไว้ ในโครงการตามประกาศแก่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

วันที่ได้ รับอนุมตั ิให้ จดั ตัง้
และจัดการกองทุนรวม

7 มิถนุ ายน 2550

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

21 มิถนุ ายน 2550

ผู้ลงทุนจะได้ อะไรจากเงินลงทุน

กําไรที่ได้ จากการลงทุน (Capital Gain) เมื่อมีการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน หากดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีการปรับตัวสูงขึ ้น

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้

หน้ า 2

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สําคัญของกองทุน
1.

กองทุนมีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือ มีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร?


2.

กองทุนรวมนีม้ ีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่ าใด ?


3.

5,000 ล้ านบาท และบริ ษัทจัดการอาจยื่นขออนุมัติเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายหลังจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว

กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรั บเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี ้
เป็ นระยะเวลาเท่ าใด ?


4.

กองทุนนี ้ไม่มกี ารกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

เหมาะสําหรับเงินลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์อย่างมาก
ได้ และสามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงยาว

ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?


1. ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กองทุนลงทุน
2. การเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

5.

กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ูประกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่
อย่ างไร?
 กองทุนนี ้มิได้ เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุน และมิได้ เป็ นกองทุนคุ้มครองเงินต้ น

6

กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร ?


วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : ทุกวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม

7.

การลงทุนในกองทุนรวมนีค้ วรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ัด (Benchmark) ใด ?
 ตัวชี ้วัดที่ใช้ เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน ได้ แก่ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET Total Return Index) สัดส่วน 100%

8.

ท่ านสามารถซือ้ กรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ด้ หรือไม่ ?
 ได้ ทัง้ นี ้ การซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกําหนดและวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างไปจากการซื ้อขาย
กองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของ
กรมธรรม์ได้ ที่บริษัทแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรื อบริษัทประกันชีวิตซึง่ เป็ นตัวแทนขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ ามี)

9.

การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุน (Unit-Link) คืออะไร ?
 การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน คือ การที่ผ้ ูลงทุนขอทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต
และบริ ษัทประกันชีวิตจะนําเงินค่าเบี ้ยประกันชีวิตส่วนหนึ่งหรื อทังหมดไปลงทุ
้
นในกองทุนรวมตามที่ผ้ ลู งทุนเลือก
จากรายชื่อกองทุนรวมที่บริ ษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบีย้ ประกันชีวิตที่จะนําไปลงทุนใน
กองทุนรวมจะเป็ นเท่าใดขึ ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในกรมธรรม์ ทังนี
้ ้ เงินค่าเบี ้ยประกันชีวิตที่
นําไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงได้ ตลอดเวลาตามผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่
ผู้ลงทุนเลือกไว้ อนึ่ง ผลการดําเนินการจากการซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกับ
การซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับข้ อกําหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
1.

กองทุนรวมนีม้ ีวิธีการขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร?
 การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
(1) ผู้ส่ งั ซือ้ หน่ วยลงทุนต้ องลงทุนเป็ นจํานวนเงินขัน้ ตํ่า ดังนี ้
สําหรับการลงทุนครัง้ แรก
10,000.-บาท

สําหรับการลงทุนครัง้ ถัดไป
ไม่กําหนด

ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลดมูลค่าขันตํ
้ ่าข้ างต้ นได้ โดยขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ
ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 3 วันทําการไว้ ณ ที่ทําการของบริ ษัทจัดการหรื อสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนหรื อในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ราคาของหน่ วยลงทุนและจํานวนหน่ วยลงทุนที่จะได้ รับเมื่อมีการสั่งซือ้
ราคาขายหน่วยลงทุน

=

มูลค่าหน่วยลงทุนใช้ เพื่อคํานวณราคาขาย บวกด้ วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

จํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะได้ รับ

=

จํานวนเงินที่ลงทุน หารด้ วย ราคาขายหน่วยลงทุน
ณ สิ ้นวันทํารายการขายหน่วยลงทุน

(3) ช่ องทางในการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
ผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
โดยจะเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ตัง้ แต่ เวลาเริ่มทําการถึง 15.30 น.
(4) วิธีการชําระเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชําระค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน เช็ค หรื อดราฟต์ หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ
ยอมรับ (ขึน้ อยู่ที่บริ ษัทจัดการหรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกําหนด) โดยเช็คหรื อ
ดราฟต์ดงั กล่าวต้ องลงวันที่สงั่ ซื ้อ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนาม
“บัญชีซอื ้ หน่ วยลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์ ”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

สาขา
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สํานักงานใหญ่
ถนนศรี อยุธยา
อโศก
สํานักงานใหญ่

เลขที่บัญชี
152-3-11758-6
038-3-08297-5
026-1-10268-4
123-0-04006-9
001-1-54916-9
013-6-11359-1
1000004427
0001-114-005056-7
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หรื อ “SUB AFTER IPO FOR MAMT”
ชื่อธนาคาร
ธนาคารซิตี ้แบงก์

ประเภทบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

กระแสรายวัน

กรุงเทพมหานคร

0-800516-331

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

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

•
•
•
•

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

และ/หรื อธนาคารอื่นตามที่บริ ษัทจัดการกํ าหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ีเว็บไซต์ของบริ ษั ท
จัดการ (www.manulife-asset.co.th)


การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทําการ ตัง้ แต่ เวลาเริ่มทําการถึง 15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดใน
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งมายังบริษัทจัดการทางโทรสาร ไปรษณีย์ หรื อทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่บริ ษัทได้ มีการพัฒนาขึ ้นมาเพื่อรองรับการให้ บริ การแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับการแต่งตั ้งจากบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หากบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

2.

กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?


บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรื อเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรื อผู้มี
สัญชาติอเมริ กันหรื อ ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อผู้ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ น ซึง่ จัดตั ้งขึ ้นภายใต้ กฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทัง้ ในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูลหรื อส่งคําสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตัวแทนหรื อผู้จัดการ
ผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ 1-4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรรและ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อมสําหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังที่กล่าวมาข้ างต้ น
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3.

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


การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคําสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ
ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จัด การพบว่ า ราคารั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุ น ดั ง กล่ า วไม่ ถู ก ต้ อ ง และผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิด
เป็ นอัตราตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป
และคิดเป็ นอัตราตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรื อ (3) บริ ษัทจัดการอาจ
เลื่อนได้ ไม่เกิน 10 วันทําการนับตั ้งแต่วนั ทําการถัดจากวันที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผัน
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ประกาศการเลื่อนกํ าหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทํ าการทุกแห่ งของบริ ษัท จัดการและ
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่ได้ มี
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้ งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้ อมทังแสดง
้
เหตุผลและหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบหรื อการรับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคาจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัท
จัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่งคําสัง่ ขายคืนก่อนหลัง



การไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว
(1) บริ ษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1.1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้
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(1.2) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดังต่อไปนี ้ โดยได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน
หรื อ คํ า สั่ง สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ที่ รั บ ไว้ แ ล้ ว หรื อ จะหยุ ด รั บ คํ า สั่ง ซื อ้ คํ า สั่ง ขายคื น หรื อ คํ า สั่ ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ได้ ไม่เกินหนึ่งวันทําการ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1.3) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนันๆ
้ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการกระทําดังต่อไปนี ้
(1) การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่ผ้ กู ่อการร้ าย หรื อ
(3) การกระทําที่เป็ นการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มี
อํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ า
ได้ ในสาระสําคัญ
(1.4) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้ บริษทั จัดการรายอื่นเข้ าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการ
ของตนอันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการดํารงเงินกองทุนของผู้
ประกอบธุ ร กิ จ การจัด การกองทุ น รวม การจัด การกองทุ น ส่ ว นบุ ค คล การเป็ น นายหน้ า ซื อ้ ขาย
หลัก ทรัพ ย์ แ ละการค้ าหลักทรั พ ย์ และการจัด จํ าหน่ ายหลัก ทรัพ ย์ ที่ เป็ น หน่ วยลงทุน และการเป็ น
ผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึง่ ให้ กระทําได้ ไม่เกิน 3 วันทําการ
(1.5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้ อ 22.1.2 ส่วนข้ อผูกพันโครงการ
(2) เมื่อปรากฏเหตุตามข้ างต้ น และบริ ษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรื อ หยุด รั บ คํ าสั่ง ซื อ้ หรื อ คํ า สั่งขายคื น หรื อ คํ าสั่งสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน บริ ษั ท จัด การจะปฏิ บัติ
ดังต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการ
ไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ (1) (1.1) (1.2)
หรื อ (1.4) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซื ้อหรื อ
คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้ วย
(2) รายงานการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสั่งซื ้อหรื อคําสั่ง
ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุน
รวมเปิ ดนันให้
้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อ
คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้ อ (1) (1.1) (1.2) และ (1.4) เกิน 1 วันทําการ บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทําการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบ
ถึงการเปิ ดขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น
และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสั่งขายคืนหรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
ในกรณี ที่ บริ ษั ทจัดการไม่ ขาย ไม่ รับซื อ้ คื น หรื อไม่ รับสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนตามคํ าสั่งซื อ้ คํ าสั่งขายคื นหรื อคํ าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ
อาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้


การหยุดขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้ บริ ษัทจัดการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราว
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

4.

วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร ?


ผู้ ล งทุ น สามารถสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ได้ ทุ ก วั น ทํ า การ ตั ้ง แต่ เวลาเริ่ มทํ า การถึ ง 15.30 น. โดยกรอก
รายละเอียดในคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งมายังบริ ษัทจัดการทาง โทรสาร
ไปรษณี ย์ หรื อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่บริ ษัทได้ มีการพัฒนาขึ ้นมาเพื่อรองรับการให้ บริ การแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับการแต่งตั ้งจากบริษัทจัดการ
หากบริ ษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงวันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า 7
วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

5.

กองทุนรวมนีก้ ําหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่ างไร ?


ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องทําตามขันตอนการโอนหน่
้
วยลงทุนและชําระค่าธรรมเนียม
การโอนตามที่บริษัทจัดการและ/หรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด



บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ท่ี จะปฏิ เสธหรื อ ระงับ การจัด สรร และ/หรื อการโอนหน่ วยลงทุน ไม่ ว่า ทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมสําหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(1) พลเมืองหรื อผู้มีสญ
ั ชาติอเมริกันหรื อ ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
(2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษั ทหรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา
รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
(3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริกา
(4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูลหรื อส่งคําสั่งเกี่ ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชําระ/รับชําระเงิน
เกี่ ย วกับ หน่ ว ยลงทุน ดังกล่ าวในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า รวมถึ งผู้ล งทุน ที่ ใช้ ตัว แทนหรื อ ผู้จัด การ ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์หรื อทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว
(5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ (1) - (4)
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6.

ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?


บริ ษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ : www.manulife-asset.co.th
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นใดที่เหมาะสม โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1.

กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร?


2.

ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจํากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้ เงื่อนไขอย่ างไร?


3.

นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ นจะออก “หนังสื อรั บรองสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุ น” ให้ ผ้ ู ถื อหน่ วยลงทุ นทุ กรายหลังจากสิ น้ สุด
ระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก และทุกครัง้ ที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อรายการขายและรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนสมบูรณ์ เพื่อเป็ นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้ อมใบยืนยัน/ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์
หรื อให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นผู้มอบให้ ภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก และภายใน 5 วันทําการนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน
การขอมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ : ในกรณีที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือ
หน่ ว ยลงทุน เกิ น กว่ า หนึ่ งในสามของจํ า นวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ จํ า หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมด บริ ษั ท จัด การหรื อ บริ ษั ท
หลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของ
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนันในส่
้ วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ น
แต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว
จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่

ผู้ถือหน่ วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนมีสิทธิท่แี ตกต่ างจากผู้ถือหน่ วยลงทุนปกติท่ซี ือ้
หน่ วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่ างเดียวอย่ างไร?


ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติ
ที่ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เพียงอย่างเดียว ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกําหนด
ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณี
ใดทังสิ
้ ้น
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ภายใต้ ก รมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ควบหน่ ว ยลงทุ น ไม่ มี สิ ท ธิ นํ า หน่ ว ยลงทุ น ไปจํ า นํ า เป็ น
หลักประกัน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากวันที่ได้ รับกรมธรรม์จากบริ ษัทประกันชีวิตโดยบริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ น
ผู้ดําเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิต
จะทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการรวบรวมและนําส่งคําสัง่ ซื ้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของ
บริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้ จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้ รับข้ อมูล
กองทุนอาจมีความล่าช้ ากว่าได้ รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็ นต้ น
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5.
6.
7.

สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี ้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
สิทธิในการขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
สิทธิในการได้ รับทราบรายชื่อของบริ ษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่
เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนัน้
8. สิทธิในการรับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทประกันชีวิต รวมทัง้ ชื่อ ที่อยู่ และเลข
ประจําตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
9. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยลงทุนที่ได้ รับคําแนะนําเพื่อซื ้อหน่วย
ลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
10. สิทธิในการได้ รับข้ อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขันตอนการดํ
้
าเนินการเพื่อการควบ
กองทุนรวมหรื อการรวมกองทุนรวม เป็ นต้ น
11. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรื อผลตอบแทนที่
ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้ รับจากการซื ้อกรมธรรม์ รวมทังการซื
้
้อหรื อขายคืน
หน่วยลงทุน เป็ นต้ น

4.

ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวม?


5.

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ ที่บริษัทจัดการ
หรื อเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.manulife-asset.co.th

กองทุนรวมนี ม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่ าวหรือไม่ อย่ างไร?


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



กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1.

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

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

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

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

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
นายจิรศักดิ์ กีรติไพบูลย์
นายพีระสิษฐ์ ไตรรัตน์ผดุงผล
นายชุติพนธ์ อัศวธีระเกียรติ์

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
รายชื่อ

1

นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์

2

นายอุ่นฮ้ ง แซ่ลิ ้ม*

3

นายพีระสิษฐ์ ไตรรัตน์ผดุงผล

ประวัติการศึกษา

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

ประสบการณ์ การทํางาน

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

บริหารกองทุน
ตราสารหนี ้

บริหารกองทุน
ตราสารทุน

หมายเหตุ: *เริ่มปฏิบตั ิหน้ าที่ในวันที่ 21 มิ.ย. 2564

4.

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
รายชื่อ

 ธนาคาร
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท์
1572 กด 5

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

0-2633-6000

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ลูกค้ า Precious)

0-2111-1111

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (Private Wealth)

0-2888-8811

 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

0-2231-3777, 0-2618-1000

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

0-2638-5500

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

0-2846-8689

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

0-2658-9500
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รายชื่อ

โทรศัพท์

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0-2658-8888

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)

0-2659-7000

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0-2658-6300

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

0-2305-9000

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0-2635-1718

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0-2648-1111

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

0-2949-1999

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

0-2633-6000 กด 5

 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

0-2680-1000

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0-2862-9999

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

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

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

0-2026-5100

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์เมจิก จํากัด (เฉพาะซื ้อขายออนไลน์เท่านัน)
้

0-2861-5508

หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับการแต่งตั ้งจากบริษัทจัดการภายหลัง
5.

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

6.

รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุน
 ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. (66) 2296-2625, (66) 2296-3582
นอกเหนือจากหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย

7.

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

ปั จจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี ้ มีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ
มีแนวโน้ มที่จะเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื ้นฐานดี และ/หรื อ มีแนวโน้ มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง โดย
มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ดังนัน้ มูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนอาจจะผันผวนตามภาวะตลาดและเกิดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด จึงมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ความเสี่ยงในการลงทุน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (Market
Risk) ซึ่งมาจากปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และกฎหมาย สิ่ งเหล่ านี เ้ ป็ น ปั จ จัย ที่ ล้ ว นมี ผ ลกระทบต่ อ
ราคาหลักทรัพย์หรื อตราสารนัน้ ๆ ทังสิ
้ ้น

บริ ษัทจัดการมีการพิจารณาการปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
เงิน สด และ/หรื อ ตราสารหนี ้ และมีก ารควบคุม ค่า เบต้ า ของ
พอร์ ตโฟลิโอ (Beta คือ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทน
ของตลาดกับอัตราผลตอบแทนของพอร์ ตโฟลิโอ) ให้ อยู่ในระดับที่
เหมาะสมซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาวะตลาด

2. ความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ออกหลักทรั พย์ หรื อตราสาร
(Business Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากผลประกอบการ,
ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถในการ
ทํากําไรของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์หรื อตราสาร เป็ นต้ น จน
ส่ ง ผลต่ อ ราคาของหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ตราสารที่ ก องทุ น ได้
พิจารณาลงทุน

บริ ษั ท จั ด การจะลงทุ น ในหลากหลายบริ ษั ท หลากหลายกลุ่ ม
อุตสาหกรรม เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และมี
การกํ า หนดปั จจั ย ในการพิ จ ารณ าและกระบวนการคั ด สรร
หลักทรัพย์ที่จะลงทุนทังในเชิ
้
งปริมาณและคุณภาพ

3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี ข้ องผู้ ออก
ตราสารหนี ้ (Credit Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออก
ตราสารหนี ้ประสบปั ญหาทางการเงินจนไม่สามารถชําระเงิน
ต้ นและ/หรื อดอกเบี ้ยตามที่ตกลงไว้ หรื ออาจจะชําระไม่ได้
ครบตามจํานวนที่ได้ ตกลงไว้

บริษัทจัดการมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงความสามารถในการชําระ
หนีข้ องผู้ออกตราสารที่จะลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยจะมีการ
กําหนดอันดับความน่าเชื่อถือขันตํ
้ ่าของตราสารที่สามารถลงทุนได้
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กํ าหนด รวมทัง้ มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารหนี ้อย่างเคร่งครัด

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของหลักทรัพย์ หรื อ
ตราสาร (Liquidity Risk) เนื่องจากอาจจะมีหลักทรัพย์หรื อ
ตราสารบางตัวที่ มี โอกาสที่ จะเกิ ดภาวะขาดสภาพคล่ องได้
การขาดสภาพคล่องนันก็
้ คือ การซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อตราสาร
นัน้ ๆ มีปริ มาณไม่มาก หรื อในบางช่วงอาจจะขายหลักทรัพย์
หรื อตราสารนันไม่
้ ได้ หรื อได้ ในราคาที่ไม่เหมาะสม

ก่อนตัดสินใจลงทุน บริ ษัทจัดการจะพิจารณาถึงสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่จะลงทุนจะต้ องมีสภาพคล่องเพียงพอ
ซึ่งจะพิจารณาจากมูลค่าการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการถือ
ครองของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้
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ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุน
ประเภททรัพย์ สิน

อัตราส่ วนการลงทุน
(% ของ NAV)

อัตราส่ วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์ สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
1. ตราสารภาครัฐไทย
2. หน่วย CIS ในประเทศ
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็ นประกัน
4. ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
4.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
4.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้ มีลักษณะตาม 4.2.1 หรื อ 4.2.2 ผู้มีภ าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ น
บุคคลดังนี ้
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้มากกว่า 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียน
หรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
5. ทรัพย์สินดังนี ้
5.1 ตราสารทุน ที่ จดทะเบี ยนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ สําหรับ ผู้ล งทุนทั่วไปของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผ้ อู อกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที่ อ อกโดยบริ ษั ท ที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้น ของบริ ษั ทดังกล่ าวซือ้ ขายใน
กระดานซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ สํ า หรั บ ผู้ ล งทุ น ทั่ว ไปของ SET (แต่ ไม่ ร วมถึ ง บริ ษั ท ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
ดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื ้อขายใน SET)
5.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 5.1
5.4 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ธุร กรรมการซื อ้ โดยมี สัญ ญาขายคื น (Reverse Repo) ที่ คู่สัญ ญามี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้

ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 10%
ไม่เกิน 20%

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ ้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%
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ประเภททรัพย์ สิน

อัตราส่ วนการลงทุน
(% ของ NAV)

อัตราส่ วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์ สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
5.6 หน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้ วน ดังนี ้
5.6.1
จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อ
ขายหลักทรัพ ย์ สําหรั บ ผู้ล งทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่ร วมถึ งหน่ วยดังกล่ าวที่ อ ยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET)
5.6.2
เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
อสังหาริ มทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงาน
กําหนด
6. หน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน อสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด และมีลกั ษณะตาม
5.6.1
7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 6 (SIP)

ไม่จํากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม จะไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของ
ผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร หรือคู่สญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
อัตราส่ วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) *
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

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

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม จะไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit
อัตราส่ วนที่คํานวณตามประเภททรัพย์ สิน (product limit) **
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรื อตั๋วสัญ ญาใช้ เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญา
ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่ ร วมถึ ง ทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทุ น รวมได้ รั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ม าจากคู่ สั ญ ญาตาม reverse repo หรื อ
securities lending)
2. ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน (B/E) หรือ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ ดําเนินการ
ให้ มีการรับโอนสิทธิเรียกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้ กองทุน
รวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้

รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมที่มีอายุ
โครงการน้ อยกว่า 1 ปี ให้ เฉลี่ยตาม
รอบอายุกองทุน

รวมกันไม่เกิน 25%
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ประเภททรัพย์ สิน

อัตราส่ วนการลงทุน (% ของ NAV)

อัตราส่ วนที่คํานวณตามประเภททรัพย์ สิน (product limit) **
2.3 total SIP ตามข้ อ 7 ของส่ว นนี ้ แต่ ไม่ ร วมถึ งตราสารหนี ต้ ราสารกึ่ งหนี ก้ ึ่ งทุน ที่ มี ลัก ษณะ
ครบถ้ วนดังนี ้
2.3.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของข้ อ 4 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กับการลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรื อ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรื อรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้ องกับอายุกองทุน)
3. ธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse repo)

ไม่เกิน 25%

4. ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending)

ไม่เกิน 25%

5. หน่วย CIS ในประเทศ

ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 20%

6. หน่วย property ในประเทศ

ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 15%

7. total SIP ซึง่ ได้ แก่
7.1 ทรั พ ย์ สิน ตามข้ อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัต ราส่ วนการลงทุนที่ คํ านวณตามผู้อ อกทรั พ ย์ สิ นหรื อ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit)
7.2 ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและ/หรื อผู้ออกตรา
สารตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรื อตราสารที่ไม่ได้ รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated)

รวมกันไม่เกิน 15%

**หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ product limit
อัตราส่ วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
1. หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน ต้ องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนั ้น

2. ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดราย
หนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ภาครัฐไทย)

2.1 ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของมูล ค่ า หนี ส้ ิ น ทางการเงิ น (financial liability)* ของผู้ อ อก
ตราสารรายนั ้น ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ ผ้ ู อ อกตราสารมี ห นี ส้ ิ น ทางการเงิ น ที่ อ อกใหม่ ก่ อ นครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่า
หนีส้ ินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูล ค่าหนีส้ ินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี ้สินทางการเงินนั ้นจะต้ องเป็ นข้ อมูลที่มีการเผยแพร่
เป็ นการทัว่ ไป และในกรณีท่ีผ้ อู อกตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผย
ไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน
3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนี ้ของผู้ออกรายนั ้นเป็ นราย
ครั ง้ เว้ น แต่ ในกรณี ที่ ผ้ ูอ อกตราสารได้ มี การยื่ น แบบ filing ในลัก ษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อ นีโ้ ดยเป็ นตราสารที่อ อกใหม่แ ละมี
credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating ให้
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน
1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่
กรณี ที่ ผ้ ูอ อกตราสารได้ มี การยื่น แบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
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ประเภททรัพย์ สิน

อัตราส่ วนการลงทุน (% ของ NAV)

อัตราส่ วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

4. หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) บริษัทหลักทรัพย์
(10) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
(11) สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม (1) –
(9)
หมายเหตุ:
* หนีส้ ินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญ ชีที่ผ้ ู
ออกตราสารดังกล่าวได้ จัดทํางบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญ ชีนัน้ โดยเป็ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
การบัญ ชี ต ามกฎหมายว่า ด้ วยวิช าชี พ บัญ ชี หรื อ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 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 นต้ น
** รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของกองทุนรวมที่ออกหน่วยนั ้น
อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้โดย
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุ
้
น property ที่ออกหน่วย
นั ้น เว้ นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้ วนดังนีโ้ ดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

ทังนี
้ ้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรื อที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากผู้ซอื ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือกองทุน(1)
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตงั ้ แต่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รายการที่เรียกเก็บ (2)
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมด
ที่ประมาณการได้
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิของกองทุน
อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
%ต่ อปี ของ NAV
ปี 2563-2564
ปี 2562-2563
ปี 2561-2562
1.7185

1.7227

1.7227

1.6050

1.6011

1.6050

1.6050

• ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

0.0642

0.0534

0.0535

0.0535

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

0.1070

0.0640

0.0642

0.0642

• ค่าที่ปรึกษาการลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

• ค่าใช้ จ่ายในการจัดให้ มีผ้ ป
ู ระกัน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

• ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์

1.07
-

-

-

0.1820

0.1778

0.2576

ตามทีจ่ ่ายจริง

0.1757

0.1630

0.1637

• ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ / ประกาศ NAV

ตามทีจ่ ่ายจริง

-

-

0.0794

• ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ รายงานประจําปี

ตามทีจ่ ่ายจริง

-

0.0001

0.0002

• ค่าอากรแสตมป์ และค่าไปรษณียากร

ตามทีจ่ ่ายจริง

0.0052

0.0093

0.0083

• ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ตามทีจ่ ่ายจริง

0.0011

0.0054

0.0060

2.9960

1.9005

1.9005

1.9803

ตามทีจ่ ่ายจริง

0.7282

0.2272

0.2129

และส่งเสริมการขายภาย
- ช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ที่ประมาณการไม่ ได้
• ค่าตรวจสอบบัญชี

รายงาน 6 เดือน ฯลฯ

รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด (3)
ค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
(Trading Costs)
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 ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
รายการที่เรียกเก็บ

(2)

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

เรียกเก็บจริง
ปี 2561-2562

ไม่เกิน 1.00%

ปัจจุบนั 0.25%

ปัจจุบนั 0.25%

ปัจจุบนั 0.25%

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

- กรณีลงทุนน้ อยกว่า 2 ปี
ไม่เกิน 2.00%
- กรณีลงทุนตังแต่
้ 2 ปี ขึ ้นไป
ไม่เรียกเก็บ

ปัจจุบนั ยกเว้ น
ไม่เรียกเก็บ

ปัจจุบนั ยกเว้ น
ไม่เรียกเก็บ

ปัจจุบนั ยกเว้ น
ไม่เรียกเก็บ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
ไม่เกิน 200 บาท
ต่อรายการ
ตามที่ธนาคารพาณิชย์
เรียกเก็บ

ไม่มี
ไม่เกิน 200 บาท
ต่อรายการ
ตามที่ธนาคาร
พาณิชย์เรียกเก็บ
ตามที่บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียน
เรียกเก็บ

ไม่มี
ไม่เกิน 200 บาท
ต่อรายการ
ตามที่ธนาคาร
พาณิชย์เรียกเก็บ
ตามที่บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียน
เรียกเก็บ

ไม่มี
ไม่เกิน 200 บาท
ต่อรายการ
ตามที่ธนาคาร
พาณิชย์เรียกเก็บ
ตามที่บริษัท
จัดการหรือนาย
ทะเบียนเรียกเก็บ

อัตราตามโครงการ

 ค่ าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน

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

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝาก
 ค่าธรรมเนียมกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอให้
นายทะเบียนดําเนินการใดๆ ให้ กรณีพิเศษ

ตามที่บริษัทจัดการหรือ
นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ :
(1) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อ ค่าใช้ จ่ายตามที่ระบุไว้ ในโครงการ โดยอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อ
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวได้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
(2) เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
(3) ไม่รวมค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อขายหลักทรัพย์

ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
ของรอบระยะเวลา ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
PTR =

MIN (ซื ้อหุ้น, ขายหุ้น)

PTR =

Avg. NAV
94,255,111.56

PTR =

51,540,559.13
1.83

หมายเหตุ: PTR คํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื ้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวม
ลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้ วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้

หน้ า 20

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมื เงินและการก่ อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ชื่อหลักทรัพย์

เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ ขึน้
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคาร ซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ
หุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้น
หุ้นสามัญ
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
บริษัท สตาร์ ค คอร์ เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บรรจุภัณฑ์
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จํากัด (มหาชน)
กระดาษและวัสดุการพิมพ์
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
บริการ
บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจการเกษตร
บริษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ ด จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัล รี เทล คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้ าง
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้

จํานวนหน่ วย
(พันหน่ วย)

ร้ อยละของ
NAV

มูลค่ าตาม
ราคาตลาด
(พันบาท)

0.18

0.00

64.90

267.39

0.50

43.48
83.80

2402.32
236.32

4.49
0.44

11.00

248.60

0.46

206.80

1,199.44

2.24

1.70

73.53

0.14

7.60
27.80
25.70
9.60
33.20

247.00
3,197.00
3,058.30
547.20
3,403.00

0.46
5.97
5.71
1.02
6.36

253.40
44.83
48.30
55.40
14.90
10.30

912.24
1,490.43
1,023.96
770.06
566.20
260.07

1.70
2.78
1.91
1.44
1.06
0.48

4.70
1.00

2,058.60
182.00

3.85
0.34
หน้ า 21

ชื่อหลักทรัพย์

ชิน้ ส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท เงินติดล้ อ จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
บริษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)
ของใช้ ในครัวเรือนและสํานักงาน
บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวิต
บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท อมตะ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้

จํานวนหน่ วย
(พันหน่ วย)

มูลค่ าตาม
ราคาตลาด
(พันบาท)

ร้ อยละของ
NAV

0.70
48.60

406.00
2,928.15

0.76
5.47

2.90
132.70
41.90

211.70
536.11
1,655.05

0.39
1.00
3.09

2.60
47.87
7.90
67.70

525.20
832.87
489.80
2,911.10

0.98
1.56
0.93
5.44

3.50
74.00
40.30
33.90

463.75
2,016.50
134.60
145.77

0.87
3.77
0.25
0.27

49.90
95.70
144.50
6.00

1,077.84
336.86
1,445.00
168.00

2.01
0.63
2.70
0.31

8.00

34.40

0.06

39.50
31.90
29.10

2,537.88
1,036.75
771.15

4.74
1.94
1.44

39.20

1,234.80

2.31

20.00
25.90

915.00
1,638.18

1.71
3.06

22.42
210.20
19.80

432.65
1,004.76
1,004.85

0.81
1.88
1.88
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ชื่อหลักทรัพย์

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ออริจิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
เหล็ก
บริษัท ค้ าเหล็กไทย จํากัด (มหาชน)
การท่ องเที่ยวและสันทนาการ
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)
ขนส่ งและโลจิสติกส์
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท พรี เชียส ชิพปิ ง้ จํากัด (มหาชน)
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
พาณิชย์
บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม รุ่นที่ 4
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ
สินทรัพย์ อ่ ืน และหนีส้ นิ อื่น
สินทรัพย์ อ่ นื
หนีส้ นิ อื่น
มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้

จํานวนหน่ วย
(พันหน่ วย)
62.30
25.50

ร้ อยละของ
มูลค่ าตาม
NAV
ราคาตลาด
(พันบาท)
501.51
0.94
233.32
0.44

9.70

111.55

0.21

74.50

238.40

0.45

32.40
29.50
12.10
63.90

265.68
269.93
526.35
1,150.20

0.50
0.50
0.98
2.15

2.06

0.00

0.00

1,318.80

2.52

14.84
173.24
53,495.90

0.03
0.33
100.00

2,507.06

หน้ า 23

ผลการดําเนินงานย้ อนหลัง (%)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ผลการดําเนินงานและดัชนีชวี ้ ดั ย้ อนหลังตามปี ปฏิทนิ

% ต่อปี ของ NAV

40.00%
30.00%

20.88%

20.00%
10.00%
0.00%

MS-CORE EQ
SET50 TRI

35.82%35.85%

1.50%

3.75%

-3.54%

2554

2555

8.33% 8.53%

5.32%
3.48%

1.18%

-10.00%
-20.00%

22.61% 21.52%
18.83%
15.79%

17.00%

2556

-7.71%

-8.44%
2557

-16.04%
2558
2559

2560

-5.23%

2561

-9.71%
2562

-12.39%

2563

2564YTD*

*หมายเหตุ: แสดงผลการดําเนินงานตังแต่
้ ต้นปี ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

31/05/2564
MS-CORE EQ
ชื่อกองทุน /
เกณฑ์ มาตรฐาน
MS-CORE EQ
SET TRI
Standard Deviation
ของกองทุน
Standard Deviation
ของเกณฑ์มาตรฐาน

มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิของกองทุน (บาท)
53,495,896.72

มูลค่ าหน่ วยลงทุน (บาท)
32.3800

%ตามช่ วงเวลา
ตัง้ แต่
3
6
ต้ นปี
เดือน เดือน
8.33
4.11
8.46
8.53
5.98
8.78

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

12.19
11.02

-2.92
-2.29

3.06
4.33

6.51
5.87

ตัง้ แต่ จดั ตัง้ กองทุน
(21 มิ.ย. 50)
8.79
7.83

13.29

13.36

16.82

17.71

19.70

16.63

17.24

21.20

15.75

13.85

18.37

20.52

22.41

18.68

18.67

22.00

Maximum Drawdown^
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ ้นจริง 5 ปี

^แสดงผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนย้ อนหลัง

%ต่ อปี

MS-CORE EQ
-33.79%

ที่มา : Morningstar
หมายเหตุ: การนําเสนอผลการดําเนินงานทีเ่ กิดขึ ้นจริงในช่วงเวลาตํ่ากว่า 1 ปี ห้ ามแปลงเป็ นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดํ าเนิ นงานในอดี ต/ ผลการเปรี ยบเที ยบผลการดํ าเนิ นงานที ่เกี่ยวข้องกับผลิ ตภัณ ฑ์ ในตลาดทุน มิ ได้เป็ นสิ่ งยื นยันถึงผลการ
ดําเนิ นงานในอนาคต โปรดทําความเข้าใจลักษณะสิ นค้า เงือ่ นไข ผลตอบแทนและความเสีย่ งก่อนตัดสิ นใจลงทุน

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้

หน้ า 24

คําเตือน/ข้ อแนะนํา
• การพิจารณาร่ างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึงความ
ถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวมหรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิตี ้ เป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิตี ้ ทัง้ นี ้
ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิตี ้ ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรื อผลการดําเนินงานของบริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
• ในกรณี ที่ผ้ ูลงทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่ บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
• บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด เช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทหลักทรัพ ย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด ลงทุน
ในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้
เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการหรื อสํานักงาน ก.ล.ต.
• ผู้ ล งทุ น สามารถตรวจดู ข้ อมู ล ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจลงทุ น เช่ น การทํ า ธุ ร กรรมกั บ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
• บริษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคม
บริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและ
ดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
• ผู้ลงทุน สามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิ ออกเสียงและการดํ าเนินการใช้ สิท ธิออกเสียงได้ ที่ทําการของบริ ษั ทจัดการหรื อ
โดยผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ ตของบริ ษั ทจัดการ www.manulife-asset.co.th และผู้ส นับสนุนการขายหรื อรับ ซือ้ คืนที่ ได้ รับ การ
แต่งตั ้งจากบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั ้ง อาจพิจารณาขอข้ อมูล เอกสาร หลักฐาน
เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื ้อหน่วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ลงทุนตามคําจํากัดความของ
กฎหมายหรื อตามที่หน่วยงานที่มีอํานาจกํ าหนด ทัง้ ก่อน และหรื อภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ ว ทัง้ นีเ้ พื่อให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิ
หรื อการตีความ หรื อการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอํานาจ ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อคืนหน่วยลงทุน
มีหน้ าที่ต้องทําความรู้ จกั ตัวตนของลูกค้ า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ ทราบลูกค้ า (Client Due Diligence: CDD)
โดยผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้ าที่แจ้ งการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลเกี่ยวกับการรู้จกั ตัวตนของลูกค้ า
(KYC) และการพิ สู จ น์ ท ราบลู ก ค้ า (CDD) ให้ บริ ษั ท จั ด การและหรื อ ผู้ สนั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุ น ทราบ
โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริ ษัทจัดการและหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่ ว ยลงทุ น จํ าเป็ น ต้ องดํ าเนิ นการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้ การเปิ ดบั ญ ชี เพื่ อใช้ บ ริ การใหม่ การทํ าธุ รกรรมของลูก ค้ า เดิ ม
และการทบทวนข้ อมูลลูกค้ าให้ เป็ นปั จจุบนั เป็ นระยะ ๆ รวมทังการดํ
้
าเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอํานาจกําหนดแนวทาง
รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้

หน้ า 25

รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี ้
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หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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คําจํากัดความ / คํานิยาม :

โครงการ

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี ้

กองทุน

หมายถึง กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี ้

หน่ วยลงทุน

หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี ้

บริษัทจัดการ

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

หมายถึง ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน

หมายถึง ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

ผู้แนะนําการลงทุน

หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยการติดต่อ การชักชวน การให้ คําแนะนํา หรื อวาง
แผนการลงทุนให้ ผ้ ลู งทุนเพื่อการซื ้อขายหรื อลงทุนในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ า

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุน

หมายถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลที่บริ ษัทจัดการมอบหมายให้ ทําหน้ าที่ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนแล้ วแต่กรณีของกองทุนรวม

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มูลค่ าหน่ วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้ วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เมื่อสิ ้นวันทําการทีค่ ํานวณ โดยคํานวณตามหลักสากล เป็ นตัวเลขทศนิยม 5
ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที่ 5 ทิ ้ง

มูลค่ าหน่ วยลงทุนที่ใช้
คํานวณราคาขายหน่ วย
ลงทุน

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ ้งและปั ดทศนิยมตําแหน่งที่ 4 ขึ ้น

ราคาขายหน่ วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน บวกด้ วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

ราคารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หักด้ วยค่าธรรมเนียมการรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

วันทําการ

หมายถึง วันเปิ ดทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรื อธนาคารพาณิชย์

วันทําการขายหน่ วยลงทุน

หมายถึง วันทําการขายหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการกําหนดไว้ ในรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวม

วันทําการรับซือ้ คืนหน่ วย
ลงทุน

หมายถึง วันทํ าการรับ ซื ้อคื นหน่วยลงทุน ที่บริ ษั ทจัดการกํ าหนดไว้ ในรายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนรวม

คําเสนอซือ้

หมายถึง คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็ นการทัว่ ไปที่ผ้ ูทําคําเสนอซื ้อต้ องปฏิบตั ิตามประกาศ
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ

แก้ ไขราคาย้ อนหลัง

หมายถึง แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องโดยแก้ ไขราคา
ย้ อนหลังตั ้งแต่วนั ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงปั จจุบนั

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้

การชดเชยราคา

หมายถึง การเพิ่มหรื อลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ อง หรื อการจ่ายเงินซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องแทนการเพิ่มหรื อลดจํานวนหน่วยลงทุน

เงินสํารอง

หมายถึง จํานวนเงินที่ตั ้งสํารองเพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการบริ หารทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระ
หนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นๆ

บัญชีกองทุน

หมายถึง บัญชีกองทุนเปิ ดที่บนั ทึกจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน

สิทธิเรียกร้ อง

หมายถึง สิทธิเรี ยกร้ องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้ วย
ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน

กิจการ

หมายถึง บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์ซื ้อขายใน
ศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงิน

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน

สมาคม

หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

มติพิเศษ

หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนหน่วยลงทุน
ทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรื อ
ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้ างมาก

หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของ
้
ผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรื อของจํานวน
หน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน

บริษัทประกันชีวติ

หมายถึง บริ ษัทประกันชีวิตที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบการประกันภัย ประเภทประกันชีวิต ใน
ประเทศไทยตามความในกฎหมายว่าด้ วยการประกอบการประกันภัย

กรมธรรม์ ประกันชีวติ

หมายถึง กรมธรรม์ ประกันชี วิตที่ ได้ รับ การอนุมัติจ ากสํ านัก งาน คณะกรรมการกํ ากับ และ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

กรมธรรม์ ประกันชีวติ ควบ
หน่ วยลงทุน

หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้ ผลตอบแทนอ้ างอิงกับผลการดําเนินงานของกองทุน

ผู้ลงทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่ วย
ลงทุน

หมายถึง ผู้ล งทุน ที่ ซื อ้ กรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิต ที่ ให้ ผ ลตอบแทนอ้ า งอิ งกับ ผลดํ า เนิ น งานของ
กองทุน

คําอธิบายศัพท์ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการอธิบายคําย่ อและความหมายของคําย่ อ รวมถึงคําศัพท์ ท่ปี รากฏในหัวข้ อประเภท
ของหลั กทรั พ ย์ ห รื อทรั พ ย์ สิ นอื่ นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่ นที่ จะลงทุ น และอัต ราส่ วนการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ
ทรั พย์ สินอื่น เพื่อเป็ นทรั พย์ สินของกองทุนรวม
“กลุ่มกิจการ”

บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้ จัดทํางบการเงิน
รวม

“กองทุน CIS ต่ างประเทศ”

กองทุ น ที่ จั ด ตั ง้ ขึ น้ ตามกฎหมายต่ า งประเทศซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ นโครงการลงทุ น แบบกลุ่ ม
(collective investment scheme) ทังนี
้ ้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั ้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรื อรูป
อื่ น ใดแต่ ไม่ ร วมถึ ง กองทุ น property กองทุ น infra กองทุ น private equity ที่ จั ด ตั ง้ ขึ น้ ตาม
กฎหมายต่างประเทศ

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้

“การลดความเสี่ยง”

“เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่ าเงินฝาก”
“ตราสารภาครัฐไทย”

“ตราสารภาครัฐ
ต่ างประเทศ”

การลดความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ จากการลงทุ น โดยการเข้ า เป็ น คู่ สัญ ญาใน derivatives ที่ มี
ลักษณะครบถ้ วนดังนี ้
1. ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2. มีผลให้ ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นการลดความเสี่ยงทัว่ ไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ทรัพย์สินดังนี ้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรื อตราสารอื่นที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้ วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้ วยธนาคารออมสิน
ตราสารดังนี ้
1. ตัว๋ เงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรื อพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกกู หรื อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรื อกองทุนฟื น้ ฟูเป็ นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง
ธนาคารกลาง หรื อหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่างประเทศ เป็ นผู้ออกหรื อ
ผู้คํ ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นของประเทศนัน้

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ท่ไี ด้ รับการจดทะเบียนหรื อได้ รับการอนุญาตให้ ทําการซื ้อขายได้ ใน SET

“บริษัทย่ อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทําและเปิ ดเผยล่าสุด ทังนี
้ ้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้ พิจารณาตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ปรากฎในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่ ”

บริ ษั ท ใหญ่ ต ามมาตรฐานการบัญ ชีเกี่ ย วกับ การจัด ทํ างบการเงิน รวม โดยพิ จารณาตามงบ
การเงินที่มีการจัดทําและเปิ ดเผยล่าสุด ทังนี
้ ้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้ พิจารณาตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นที่ปรากฎในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing”

แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ ”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่เี กิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึง่ กําหนดให้ เป็ นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกํ ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ว่าด้ วยการกํ าหนดประเภทหลักทรัพ ย์
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชําระหนีต้ ามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน แล้ วแต่กรณี

“หน่ วย CIS”

“หุ้นกู้ระยะสัน้ ”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้ บงั คับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จดั ตั ้งขึ ้นตามกฎหมายว่าด้ วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT
หุ้นกู้ที่มกี ําหนดเวลาชําระหนี ้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ที่ออกหุ้นกู้

“CIS operator”

บุคคลดังนี ้

“หน่ วย property”

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้

“concentration limit”

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

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่ค่สู ญ
ั ญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จดั ทําโดย Credit Rating Agency ซึ่งเป็ นการประเมินความสามารถใน
การชําระหนี ้ตามตราสารหรื อสัญญา

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํา้ โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้ แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที่ใช้ เปรี ยบเทียบระหว่างประเทศ

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรื อคู่สญ
ั ญา

“national scale”

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที่ใช้ เปรี ยบเทียบภายในประเทศ

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็ นการลงทุนโดยตรงหรื อโดยอ้ อมผ่านการลงทุนในตรา
สารหรื อสัญญาที่ให้ ผลตอบแทนโดยอ้ างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นผลให้ กองทุนมีความเสี่ยงใน
ทรัพย์สินนัน้

“OTC derivatives”

derivatives ซึง่ ซื ้อขายนอกศูนย์ซื ้อขาย derivatives

“regulated market”

ศูน ย์ ก ลางที่ จัด ช่ องทางการสื่อ สารระหว่ างผู้ค้ าเพื่ อ ให้ เกิ ด การเจรจาต่ อ รองซื อ้ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทังให้
้ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้ การ
กํ า กับ ดูแ ลของทางการหรื อ หน่ วยงานที่ ทํ าหน้ าที่ กํ ากับ ดูแลด้ า นหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ตราสารที่ มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“underlying”

สินค้ า ตัวแปร หรื อหลักทรัพย์อ้างอิง
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โครงการจัดการ “กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี ้”
ชื่อบริษทั จัดการ

:

ที่อยู่บริษทั จัดการ :

1.

2.

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

ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม:
1.1

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)

:
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1.2

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)

:

Manulife Strength-Core Equity Fund

1.3

ชื่อย่อ

:

MS-CORE EQ

1.4
1.5

ประเภทโครงการ
ประเภทการขาย

:
:

กองทุนเปิ ด
ขายหลายครัง้

1.6

การกําหนดอายุโครงการ

:

ไม่กําหนด

1.7

อายุโครงการ

:

ปี -เดือน-วัน

1.8

อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกําหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : ไม่กําหนด

1.9

เงื่อนไข (อายุโครงการ)

:

-

1.10 ลักษณะโครงการ

:

กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

1.11 ลักษณะการขาย

:

เสนอขายในไทย

จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย:
2.1

จํานวนเงินทุนของโครงการ

:

2.2

เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ)

:

5,000 ล้ านบาท

ในระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุน
ของโครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
2.3

มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วย

:

10 บาท

2.4

จํานวนหน่วยลงทุน

:

500,000,000 หน่วย

2.5

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก

:

10 บาท

2.6

มูลค่าขันตํ
้ า่ ของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก

:

10,000 บาท

2.7

มูลค่าขันตํ
้ า่ ของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป

:

ไม่กําหนด

2.8

มูลค่าขันตํ
้ า่ ของการสัง่ ขายคืน

:

ไม่กําหนด

2.9

จํานวนหน่วยลงทุนขันต่
้ าของการสัง่ ขายคืน

:

ไม่กําหนด

2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า

:

ไม่กําหนด

2.11 จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า

:

ไม่กําหนด
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2.12 รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลดมูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซื ้อครัง้ แรก มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซื ้อครัง้ ถัดไป
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืนและจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขนั ้ ตํ่าได้ โดยขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการและถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการไว้ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ
หรื อสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3.

วัต ถุป ระสงค์ ข องโครงการจั ด การกองทุ น รวม ชนิ ด กองทุ น รวม ประเภทกองทุ น รวม นโยบายการลงทุ น
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่ างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า ประเภทและอัตราส่ วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุน :
3.1

วัตถุประสงค์ ของโครงการ :
เพื่อระดมเงินทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวของผู้ลงทุนทัว่ ไป โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอัน
เป็ นหรื อเกี่ยวข้ องกับตราสารแห่งทุน ซึ่งจะเน้ นลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่มีปัจจัยพื ้นฐานดี และ/หรื อมีแนวโน้ มการเติบโตทางธุรกิจสูงเพื่อโอกาสในการสร้ างผลตอบแทนที่ดี
ให้ แก่ผ้ ลู งทุน

3.2

ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารทุน

3.3

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :

3.4

ประเภทการลงทุ น ตามการลงทุ น ในประเทศและต่ า งประเทศ: กองทุ น ที่ ล งทุ น แบบไม่ มี ค วามเสี่ ย ง
ต่างประเทศ

3.5

นโยบายการกู้ยืม (ถ้ ามี) :

ไม่มี

บริ ษั ทจัด การอาจกู้ยืม เงิน หรื อทํ าธุรกรรมการขายโดยมี สัญ ญาซื อ้ คืน ในนามกองทุน รวมได้ ต ามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี
้ ้ การกู้ยืมเงินหรื อทําธุรกรรมการขาย
โดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนจะทําเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม และเงินที่ได้ จากการกู้ยืมเงินหรื อทําธุรกรรมการ
ขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนจะนํามาชําระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นค่าขายคืนหน่วยลงทุน
3.6

การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) : ไม่ลงทุน

3.7

การลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

3.8

กลยุทธ์ การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีวดั (active
management)

3.9 ดัชนีชวี ้ ัด/อ้ างอิง (Benchmark) :
ตัวชี ้วัดที่ใช้ เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน ได้ แก่ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET Total Return Index) สัดส่วน 100%
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการเปรี ยบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึ่งอยู่ภ ายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที่ กําหนด โดยบริ ษั ทจัด การจะเปิ ด เผยข้ อ มูล และแจ้ งให้ ผ้ ูล งทุน ทราบ
ล่วงหน้ าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ัด
ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ูลงทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้
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อย่างไรก็ตาม ในกรณี การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัดเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกําหนดของสมาคม
บริ ษัทจัดการลงทุน และ/หรื อ ประกาศ ข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการใช้ เปรี ยบเทียบในกรณีที่ผ้ ูออกตัว
ดัชนีของตัวชีว้ ัดไม่ได้ จัดทําหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริ ษั ทจัดการจะแจ้ งเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ูลงทุน
สามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10 ลักษณะการจ่ ายผลตอบแทนของกองทุน :

จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้ อน

3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญ ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ/หรื อ มี
แนวโน้ มที่จะเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพืน้ ฐานดี และ/หรื อ มีแนวโน้ มการ
เจริ ญเติบโตทางธุรกิจสูง โดยมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
สําหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนําไปลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรื อเห็นชอบให้ กองทุนลงทุนได้
เพื่อประโยชน์สงู สุดที่จะเกิดขึ ้นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ า (Derivatives) และตราสารหนี ้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้ างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
ทังนี
้ ้ อัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดจะกระทําภายใต้ สภาวการณ์ ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้
เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ ท่ีไม่ปกติหรื อมีความจําเป็ น เช่น
มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรื อการเมืองอย่างมีนัยสําคัญ เป็ น ต้ น โดยบริ ษั ทจัดการจะรายงานการไม่
สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ ในโครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัทจัดการอาจไม่นับช่วง
ระยะเวลาดังนี ้รวมด้ วย ทังนี
้ ้ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ ในการจําหน่ายทรัพย์ สินของกองทุนเนื่องจากได้ รับคําสั่งขายคืน หรื อสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรื อเพื่อรอการลงทุน ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่ างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
3.13 ประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุน:
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุนในประเทศ :
บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่มีผ้ อู อกตราสารหรื อคู่สญ
ั ญาเป็ นกิจการที่
จัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 :

ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้ แก่

1.1 ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้ แก่
1.1.1 หุ้น
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้
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1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์
อ้ างอิงเป็ นหุ้นหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น (share warrants)
1.1.5 ตราสารทุน อื่ น ที่ มี ลัก ษณะทํ านองเดี ย วกับ ตราสารทุน ตาม 1.1.1 - 1.1.4
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
1.2 ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศ ได้ แก่
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตัว๋ เงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตัว๋ แลกเงิน (B/E)
1.2.5 ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (P/N)
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่มี ี underlying เป็ นพันธบัตรหรื อหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนี อ้ ื่ น ที่ มี ลัก ษณะทํ านองเดี ย วกับ ตราสารหนี ต้ าม 1.2.1 - 1.2.7
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ่มเติม
1.3 ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรั พย์ สิน ที่บ ริ ษั ท จัด การจะสามารถลงทุนได้ ตามข้ อ 1. ข้ างต้ น ต้ องมีคุณ สมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้ วน ดังนี ้
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรื อเงื่อนไขที่ทําให้ ผ้ ลู งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็ น B/E หรื อ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุ น ได้ ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารรั บ โอนสิ ท ธิ เรี ย กร้ องในตราสารได้ ต ามวิ ธี ก ารที่
กฎหมายกําหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ )
2.3 มีข้อมูลเกี่ ยวกับตราสารที่บ ริ ษัทจัดการสามารถเข้ าถึงได้ เพื่อนํามาประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจลงทุนได้ อย่างสมํ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้ อนมูลค่ายุติธรรม
โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องอ้ างอิงจากแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งจัดทําตามหลักวิชาการ
อันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที่เป็ นการลงทุนใน B/E หรื อ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชําระหนี ้การค้ า
B/E หรื อ P/N ดังกล่าวต้ องมีการรับอาวัลหรื อรับรองโดยบุคคลดังนี ้
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้
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2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 2.4.7
ทังนี
้ ้ การอาวัลหรื อการรับรองดังกล่าวต้ องเป็ นการอาวัลหรื อการรับรองผู้สงั่ จ่ายหรื อ
ผู้ออกตัว๋ ทังจํ
้ านวนรวมถึงดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้ ใน B/E หรื อ P/N ด้ วย
ส่ วนที่ 2 :

ทรัพย์ สินประเภทหน่ วย CIS และหน่ วย Property
กรณีเป็ นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้ บังคับกฎหมายไทย ต้ องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ใน
การลงทุน ดังนี ้
1. มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกําหนดสําหรับตรา
สารทางการเงินทัว่ ไปในส่วนที่ 1 ข้ อ 2.1 – 2.3 ด้ วย
2. ในกรณี ท่ีกองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมดังกล่าวต้ องมี
นโยบายการลงทุนดังนี ้ (ไม่ใช้ กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที่ลงทุน
ในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้ วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้ วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับทรัพย์สินที่เป็ น SIP ของกองทุนนัน้
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของ
กองทุนนัน้
3. ในกรณี ที่กองทุนรวมฟี ดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน รวมอื่น กองทุน รวม
ดังกล่าวต้ องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ดเดอร์

ส่ วนที่ 3 :

ทรัพย์ สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก
ต้ องเป็ นเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี ้
1. ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่ วนที่ 4 :

ธุรกรรมประเภทการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้
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1. คู่สัญ ญา ต้ องเป็ นนิติ บุคคลดังนี ท้ ี่สามารถเข้ าเป็ นคู่สัญ ญาใน reverse repo ได้ ตาม
กฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื น้ ฟู
1.8 นิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ้งขึ ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ ในการทํา reverse repo ต้ องเป็ นตราสารดังนี ้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็ นตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศต้ องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญ ญาใช้ เงิน บัตรเงินฝาก หรื อหุ้น กู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิ ชย์
บริ ษัทเงินทุน หรื อธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ้งขึน้ เป็ นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมี
อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตัว๋ แลกเงิน หรื อ ตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่ TSFC เป็ นผู้ออก ที่มีกําหนดวันใช้ เงินตามตั๋ว
ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ ที่ถึงกําหนดใช้ เงินเมื่อทวงถามหรื อเมื่อ
ได้ เห็น
2.4 ตัว๋ แลกเงิน หรื อ ตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มี credit
rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
2.4.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยู่ ในอัน ดั บแรก โดยกรณี ที่ เป็ น issuer
rating ต้ องเป็ น credit rating ที่ได้ มาจากการจัด credit rating ระยะสั ้นด้ วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนี ้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึน้ ทะเบียนในตลาดซื ้อขายตราสารหนี ้
หรื อที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้ างอิงได้ ซึ่งมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดย
ตราสารหนี ้ดังกล่าวต้ องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั ้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรื อ credit rating ระยะยาวที่
เที ย บ เคี ย งได้ กั บ credit rating ระย ะสั น้ ดั ง ก ล่ าวต าม ที่ CRA ได้
เปรี ยบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ ้นทะเบียนในตลาดซื ้อขาย ตราสาร
หนี ้ หรื อที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถื อและอ้ างอิงได้ ซึ่งมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
โดยตราสารหนี ้ดังกล่าวต้ องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั ้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรื อ credit rating ระยะยาวที่
เที ย บ เคี ย งได้ กั บ credit rating ระย ะสั น้ ดั ง ก ล่ าวต าม ที่ CRA ได้
เปรี ยบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้
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2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ้ของ reverse repo ต้ องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้ อกําหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิสําหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้ องใช้ สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย TBMA หรื อ TSFC
4.2 ห้ ามนําหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซื ้อไปขายหรื อโอนต่อ เว้ นแต่เข้ าลักษณะดังนี ้
4.2.1 เป็ นการขายหรื อโอนตามข้ อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ นการขายตาม repo ที่ เ ป็ นไปตามประกาศคณ ะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของ
กองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรื อตราสารทีซ่ ื ้อ ณ วันเริ่มต้ นสัญญา ต้ องมีมลู ค่าเป็ นไปตาม
สมการการคํานวณตามวิธีการดังนี ้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรื อตราสารทีซ่ ื ้อ > (ราคาซื ้อ x (1 + discount rate))
ทั้ง นี้ ราคาซื ้ อ = ราคาที ่ ก องทุ น ชํ า ระให้ แ ก่ คู่ ส ัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง เป็ นค่ า ซื ้ อ
หลักทรัพย์ หรื อตราสารตาม reverse repo
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซื ้อ ณ สิ ้นวัน ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี ้
4.4.1 มูล ค่ า ของหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ตราสารที่ ซื อ้ > (มูล ค่ า reverse repo x (1 +
discount rate))
4.4.2 ในกรณีที่มลู ค่าหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซื ้อ ณ สิ ้นวัน ไม่เป็ นไปตามสมการ
ใน 4.4.1 บริ ษั ท จัด การต้ อ งเรี ย กให้ คู่ สัญ ญาโอนกรรมสิ ท ธิ์ ในเงิ น หรื อ
หลักทรัพย์หรื อตราสารที่สามารถใช้ ในการทํา reverse repo ให้ แก่กองทุน
เพื่ อให้ มูลค่ารวมของหลักทรั พย์ ห รื อตราสารที่ซือ้ และทรัพ ย์ สินที่ โอนมา
ดังกล่าวเป็ นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวัน ที่มูลค่ า
หลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซื ้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้ นแต่เป็ นกรณีตาม
4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรื อ
ตราสารที่ ซื อ้ ณ สิ น้ วั น มี มู ล ค่ า น้ อยกว่ า มู ล ค่ า reverse repo x (1 +
discount rate) เป็ นจํานวนไม่เกิน 5 ล้ านบาท หรื อไม่เกิน 5% ของราคาซื ้อ
แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื่ องดังกล่าวไว้ ในสัญญาซึ่ง
ได้ กําหนดโดยพิจารณาถึงปั จจัยความเสี่ยงของคู่สัญ ญา (counterparty
risk) แล้ ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้ คํานวณดังนี ้
4.5.1 คํานวณจากราคาซือ้ รวมกับผลประโยชน์ ที่กองทุนพึงได้ รับจาก reverse
repo จนถึงวันที่มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็ นรายธุรกรรม หรื อคํานวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ reverse repo
ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรื อตรา
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้

หน้ า 7

สารที่ ซื อ้ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ โอนตาม 4.4.2 (ถ้ ามี ) ของธุ ร กรรมที่ เกิ ด จาก
reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นํามาใช้ ในการคํานวณ ต้ องเป็ นการกําหนดขึ ้นโดยคํานึงถึงปั จจัย
ความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา หลักทรัพย์ หรื อตราสารที่ซื ้อแล้ ว
ส่ วนที่ 5 :

ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending)
ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี ้
1. คู่สญ
ั ญา ต้ องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ SBLโดยใน
กรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้ องเป็ นบุคคลดังนีท้ ี่
สามารถประกอบธุรกิจหรื อดําเนินกิจการได้ ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื น้ ฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนําเข้ าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมลู ค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั ้งแต่ 1 ล้ านบาทขึ ้นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
1.11 นิติบคุ คลอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ ยืม ต้ องเป็ นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝาก
หลั ก ทรั พ ย์ หรื อ หลัก ทรั พ ย์ ที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยทํ า หน้ าที่ เป็ น นายทะเบี ย น
หลักทรัพย์
3. การวางหรื อเรี ยกหลักประกัน บริษัทจัดการต้ องดําเนินการดังนี ้
3.1 ดําเนินการให้ มีการวางหรื อเรี ยกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็ นประกันการให้ ยืม
หลักทรัพย์ โดยต้ องเป็ นหลักประกันดังนี ้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญ ญาใช้ เงิน บัต รเงิน ฝาก หรื อ หุ้น กู้ระยะสัน้ ที่ ธ นาคาร
พาณิ ชย์ บริ ษั ทเงินทุน หรื อธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.1.4 ตั๋วแลกเงินหรื อ ตั๋วสัญญาใช้ เงินที่ TSFC เป็ นผู้ออก ที่มีกําหนดวันใช้ เงิน
ตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋วและเป็ นตั๋วที่ถึงกําหนดใช้ เงินเมื่อ
ทวงถามหรื อเมื่อได้ เห็น
3.1.5 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญ ญาใช้ เงิ น ที่ มี อ ายุไม่ เกิ น 90 วัน นับ แต่ วัน ที่ อ อก ซึ่ง มี
credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
3.1.5.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยู่ ในอัน ดับ แรก โดยกรณี ที่
เป็ น issuer rating ต้ องเป็ น credit rating ที่ ไ ด้ มาจากการจั ด
credit rating ระยะสั ้นด้ วย
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3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี ้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือคํ ้าประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็ นผู้ออกให้ แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกัน
การคืนหลักทรัพย์ให้ แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กองทุน
ไม่มี นโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุน จะรับหลักประกันดังกล่าว
ไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดํ า เนิ น การให้ กองทุ น มี ก รรมสิ ท ธิ์ ห รื อ ครอบครองหลั ก ประกั น ตาม 3.1 หรื อ
ดําเนิ นการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้ บริ ษั ทจัดการสามารถบังคับชําระหนีเ้ อาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้ โดยพลัน
3.3 ห้ ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรื อขายต่อหรื อทําให้ ไม่
สามารถบังคับตามหลักประกันนัน้ ได้ เว้ นแต่เป็ นการบังคับชําระหนี ้ตามข้ อตกลง
ในธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์นนเอง
ั้
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ ยืม
3.5 ในกรณี ที่ ห ลั ก ประกั น เป็ นเงิ น สด ให้ นํ า เงิ น สดดั ง กล่ า วไปลงทุ น โดยทั น ที ใ น
ทรัพย์สินดังนี ้
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรื อธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ้งขึ ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ดังนี ้
3.5.2.1 บัต รเงิ น ฝาก หรื อ ตั๋ว สัญ ญาใช้ เงิ น ที่ ธนาคารพาณิ ช ย์ บริ ษั ท
เงิน ทุ น หรื อ ธนาคารที่ มี ก ฎหมายเฉพาะจัด ตัง้ ขึ น้ เป็ น ผู้มี ภ าระ
ผูกพัน
3.5.2.2 ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ที่มีกําหนดวันใช้ เงินตามตั๋ว
ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ ที่ถึงกําหนดใช้ เงินเมื่อ
ทวงถามหรื อเมื่อได้ เห็น
3.5.2.3 ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit
rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี ้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดย
กรณี ที่เป็ น issuer rating ต้ องเป็ น credit rating ที่ได้ มา
จากการจัด credit rating ระยะสั ้นด้ วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลัก ษณะและสาระสํ าคัญ ของสัญ ญา ให้ ใช้ สัญ ญาที่ มี ลักษณะและสาระสํ าคัญ ของ
สัญญาตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้ วยข้ อกําหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญ ญายืมและให้ ยืมหลักทรัพย์ และหลักประกันใน
ธุรกรรมการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์
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3.13.2 ประเภทของหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อ่ ื น ที่ จ ะลงทุ น ใน
ต่ างประเทศ :
ไม่มี
3.14 อัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์ สินของกองทุนรวม
อัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่น เพื่อเป็ นทรั พย์ สินของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่ างประเทศ:
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์ สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
1 ตราสารภาครัฐไทย

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน

2

หน่วย CIS ในประเทศ

ไม่เกิน 10%

3

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตรา
สารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
3.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่
รัฐบาลเป็ นประกัน

ไม่เกิน 20%

4

ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน ที่ผ้ อู อกจัดตั ้งขึ ้นตาม
กฎหมายไทย หรื อสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่
ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย
4.2 เป็ นตราสารทีม่ ีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
4.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ ออกมี ก ารเปิ ดเผยข้ อมู ล เป็ นการทั่ ว ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณี ที่ เป็ นตราสารที่ มี กํ า หนดวั น ชํ า ระหนี ้
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และ
ไม่ ได้ มี ลั ก ษณะตาม 4.2.1 หรื อ 4.2.2 ผู้ มี ภ าระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
4.2.3.1 ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ
บริ ษั ทเครดิต ฟองซิ เอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื่ อการส่ งออกและนํ าเข้ าแห่ ง
ประเทศไทย

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
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4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี ําหนดวันชําระหนี ้มากกว่า 397
วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ
regulated market
5

ทรัพย์สินดังนี ้
5.1 ตราสารทุ น ที่ จ ดทะเบี ย นซื อ้ ขายในกระดานซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผ้ ูออกตรา
สารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิก
ถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริ ษัทที่จัดตั ้งขึน้ ตามกฎหมายไทย
ซึ่ ง หุ้ นของบริ ษั ท ดั ง กล่ า วซื อ้ ขายในกระดานซื อ้ ขาย
หลัก ทรั พ ย์ สํ าหรับ ผู้ล งทุน ทั่วไปของ SET (แต่ ไม่ รวมถึ ง
บริ ษัทที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการ
เพิกถอนหุ้นออกจากการซื ้อขายใน SET)
5.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 5.1
5.4 ใบสํ าคัญ แสดงสิท ธิ อ นุพัน ธ์ (Derivative Warrants) ที่ มี
issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ธุรกรรมการซือ้ โดยมีสัญ ญาขายคืน (Reverse Repo) ที่
คู่สญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.6 หน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้ วน ดังนี ้
5.6.1 จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการ
จดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพ ย์
สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทํา
ให้ มีก ารเพิ กถอนหน่ วยดังกล่ าวออกจากการซื อ้
ขายใน SET)
5.6.2 เป็ น หน่ วยของกองทุน ที่ ไม่ ได้ มี ลักษณะกระจาย
ก า ร ล ง ทุ น ใ น กิ จ ก า ร โค ร ง ส ร้ า ง พื ้ น ฐ า น
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า แล้ ว แต่ ก รณี
(diversified fund) ต าม แน วท างที่ สํ านั ก งาน
กําหนด

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ ใน
benchmark + 5%

6

หน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า
แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงาน
กําหนด และมีลกั ษณะตาม 5.6.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณี เป็ น เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิน ฝากเพื่ อ การดํ า เนิ น งานของกองทุ น รวม จะไม่ มี
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร หรื อคู่สญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้
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ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) *
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่ม
กิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทาง
การเงินกับบริษัทดังกล่าว

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

*หมายเหตุ: ในกรณี เป็ น เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ าเงิน ฝากเพื่ อ การดํ า เนิ น งานของกองทุ น รวม จะไม่ มี
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับ group limit
ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพย์ สิน (product limit) **
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน (B/E) หรื อ - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมทีม่ ีอายุ
ตั๋วสัญ ญาใช้ เงิน (P/N) ที่ นิ ติ บุค คลตามกฎหมายไทย (ไม่
โครงการน้ อยกว่า 1 ปี ให้ เฉลี่ยตาม
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบิ คุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก
รอบอายุกองทุน
ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั ้งขึ ้น - อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั กองทุนรวมที่
อายุกองทุนคงเหลือน้ อยกว่าหรื อ
1.2 ธนาคารพาณิชย์
เท่ากับ 6 เดือน ทังนี
้ ้ เฉพาะกองทุน
1.3 บริษัทเงินทุน
รวมที่มีอายุโครงการมากกว่าหรื อ
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
เท่ากับ 1 ปี
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก
คู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ securities lending)
2

ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน (B/E) หรื อ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (P/N) ที่มี
เงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ ดําเนินการให้ มีการ
รับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่
กฎหมายกําหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ กองทุนรวมสามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้ อ 7 ของส่วนนี ้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้
ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของข้ อ 4 ในส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํ่ ากว่า investment
grade หรื อไม่มี credit rating
(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy
& hold ที่ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรื อรอบการลงทุนของ
กองทุน หรื อมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สิน
ดังกล่าวมีอายุสอดคล้ องกับอายุกองทุน)

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้

รวมกันไม่เกิน 25%
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3

ธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse repo)

ไม่เกิน 25%

4

ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending)

ไม่เกิน 25%

5

หน่วย CIS ในประเทศ

ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 20%

6

หน่วย property ในประเทศ

ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 15%

7

total SIP ซึง่ ได้ แก่
7.1 ทรัพย์สินตามข้ อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คํ า นวณตามผู้ ออกทรั พ ย์ สิ น หรื อ คู่ สั ญ ญา (single
entity limit)
7.2 ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่ ง หนี ก้ ึ่ ง ทุ น ที่ มี อั น ดั บ ความ
น่าเชื่อถื อที่ตัวตราสารและ/หรื อผู้ออกตราสารตํ่ากว่า
อั น ดั บ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (non-investment grade)
และ/หรื อ ตราสารที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ความ
น่าเชื่อถือ (unrated)

รวมกันไม่เกิน 15%

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

ประเภททรัพย์ สนิ

1

หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่

2

ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน ของผู้
ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสาร
หนี ้ภาครัฐไทย)

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้

อัตราส่ วน
ทุ ก กองทุ น รวม รวมกั น ภายใต้ ก ารจัด การของ บลจ. ราย
เดี ย วกั น ต้ อ งมี จํ า นวนหุ้ นของบริ ษั ท รวมกั น < 25% ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน (financial
liability)* ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ใน
งบการเงิน สําหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีล่ าสุด ทัง้ นี ้ ใน
กรณีที่ผ้ อู อกตราสารมีหนี ้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบัญ ชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบ
การเงิน ล่ าสุด บลจ. อาจนํ ามูล ค่ าหนี ส้ ิ น ทางการเงิน
ดัง กล่ า วมารวมกั บ มู ล ค่ า หนี ส้ ิ น ทางการเงิ น ตามงบ
การเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนีส้ ินทางการเงินนัน้
จะต้ องเป็ นข้ อมูลที่มีการเผยแพร่ เป็ นการทั่วไป และใน
กรณี ที่ ผ้ ู ออกตราสารไม่ มี ห นี ส้ ิ น ทางการเงิ น ตามที่
เปิ ด เผยไว้ ในงบการเงิ น สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี
ล่าสุด** ให้ ใช้ อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนีข้ องผู้ออกรายนัน้
เป็ นรายครัง้ เว้ นแต่ ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่น
แบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตรา
สารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า
investment grade หรื อ ไม่ มี credit rating ให้ บลจ.
ลงทุ น เพื่ อ กองทุ น ภายใต้ ก ารจัด การของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ู
ออกตราสารได้ มี ก ารยื่ น แบบ filing ในลั ก ษณะเป็ น
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3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

4

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ่ง

โครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ น
รายโครงการ
อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กับกรณีเป็ นตราสารที่ออกโดย
บุคคลดังนี ้
(1) ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท
เครดิ ต ฟองซิ เ อร์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ วยธุ ร กิ จ
สถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒ นาวิส าหกิ จขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) บริษัทหลักทรัพย์
(10) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
(11) สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทํ านอง
เดียวกับบุคคลตาม (1) – (9)
หมายเหตุ:
* หนี ส้ ิ น ทางการเงิ น (financial liability) ให้ พิ จ ารณาตาม
มาตรฐานการบัญชีที่ ผ้ ูออกตราสารดังกล่าวได้ จัดทํางบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ กําหนดโดยคณะกรรมการกํ าหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี หรื อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล เช่ น International Financial Reporting Standards (IFRS)
หรื อ United States Generally Accepted Accounting Principle
(US GAAP) เป็ นต้ น
** รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้
แรกของผู้ออกตราสาร
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํา นวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของกองทุน
รวมที่ออกหน่วยนัน้
อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้ วนดังนี ้โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั ้งขึ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของจํ า นวนหน่ ว ย property ทั ง้ หมดของ
กองทุน property ที่ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย property
ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้โดยได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั ้งขึ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

ทังนี
้ ้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน และ/หรื อที่แก้ ไขเพิ่มเติม
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้
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ส่ วนที่ 5 : การดําเนินการเมื่อทรัพย์ สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่ เป็ นไปตามอัตราส่ วนการ
ลงทุน
1. ในกรณี ที่ ก องทุ น มี ก ารลงทุ น เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ กํ า หนด แต่ ต่ อ มาทรั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุ น มี
คุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ ขาดคุณสมบัติในการเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถ
ลงทุนได้ อีกต่อไป บริษัทจัดการต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สิน
ขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่เกิด
กรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ ที่บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ น
สําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วนั ที่ทรัพย์สินนันขาดคุ
้
ณสมบัติ เว้ นแต่เป็ นกรณีตาม
ข้ อ 4 ในส่วนนี ้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรื อทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมี
คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดแล้ ว บริ ษัทจัดการต้ องจัดทํา
รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้
จําหน่ายทรัพย์ สินนัน้ ออกไปหรื อวันที่ทรัพย์ สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติแล้ วแต่กรณี
และจะจัดส่งรายงานต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่าว
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การไม่ สามารถจํ าหน่ ายทรั พ ย์ สิน ที่ ข าดคุณ สมบัติ ให้ เป็ น ไปตาม (2)
บริ ษัทจัดการต้ องจัดทํารายงานข้ อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้ อมสาเหตุที่ไม่สามารถจําหน่าย
ทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่ า ว และจัด ส่ ง รายงานต่ อ สํ า นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนด แต่ต่อมา
การลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้ เกิดจากการ
ลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่
การลงทุ น ไม่ เป็ นไปตามอั ต ราส่ ว นการลงทุ น และจั ด ส่ ง รายงานดั ง กล่ า วต่ อ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ ไขให้ เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที่กําหนด
(3) แก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์
ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี ้ เว้ นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 4 ในส่วนนี ้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณี ที่ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตามข้ อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าวสําหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื่อบริ ษัท จัด การแก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดแล้ ว บริ ษั ทจัดการจะ
จัดทํารายงานข้ อมูลเกี่ยวกับชือ่ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่
สามารถแก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้ วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่สามารถแก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนได้
ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่สามารถแก้ ไขให้ ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดตามข้ อ (3)(ก)
หรื อ (ข) บริษทั จัดการต้ องจัดทํารายงานข้ อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้ อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ ไข
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้
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ให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณี ที่กองทุนมี ห้ ุนของบริ ษัท ใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ คํานวณตาม
ความมี ส่ ว นได้ เสี ย ในกิ จ การที่ ล งทุ น (concentration limit) ตามที่ กํ า หนดในส่ ว นที่ 4
นอกจากการปฏิบตั ิตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ ว บริษัทจัดการต้ องดําเนินการดังนี ้ด้ วย
(ก) งดเว้ นการใช้ สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้ นแต่กรณีจําเป็ น
และสมควรโดยได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรื อลดการมีอํานาจควบคุม หรื อยื่นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอ
ซือ้ ในกรณี ที่ ท รัพ ย์ สิน เป็ นหุ้น ของบริ ษั ท จดทะเบี ยน และการได้ ม าซึ่งหุ้น ของบริ ษั ท
ดังกล่าวเป็ นผลให้ กองทุนได้ มาหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทนันจนถึ
้
งหรื อข้ ามจุดที่ต้องทํา
คําเสนอซื ้อ
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี ้
จนเป็ นเหตุให้ ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริ ษัทจัดการจะปฏิบัติให้ เป็ นไปตามข้ อ 2 ใน
ส่วนนี ้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรื อได้ สิทธิจากการเป็ นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนัน้
(2) กรณีที่กองทุนได้ รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุจําเป็ นอื่นใดทําให้ บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขเพื่อให้
การลงทุ น เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดในข้ อ 1(2) หรื อ ข้ อ 2(3) (ข) หรื อ บริ ษั ท จัด การมี
ความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริ ษัทจัดการสามารถใช้ ดุลย
พินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้ โดยต้ องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ และต้ อง
ส่งรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการของบริ ษัทจัดการในเรื่ องดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ ไขให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
ส่ วนที่ 6 :
กองทุน

การดําเนินการเมื่อการลงทุนไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ งประเภทของ
1. ในกรณีที่กองทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน บริษัทจัดการต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้ อมทังเหตุ
้ ผลที่ทําให้ มี
การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. รวมทัง้ จัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่ไม่เป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ ที่บริษัทจัดการ
(2) ดํ า เนิ น การแก้ ไขให้ สั ด ส่ ว นการลงทุ น ของกองทุ น เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุ น หรื อ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้ อ 2 ในส่วนนี ้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน ให้ บริษัทจัดการดําเนินการแก้ ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการ
ลงทุน เว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้ องจัดให้ มีวิธีการในการ
ให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมจะมีผลใช้ บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้ องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผู้
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ถือหน่วยลงทุน รวมทังเมื
้ ่อได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
แล้ ว บริษัทจัดการต้ องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
จนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้ บังคับ และในกรณี ที่ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยัง
ไม่มีผลใช้ บงั คับ บริษัทจัดการต้ องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนันเพิ
้ ่มเติม
4.

การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
ไม่มี

5.

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

รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน คําสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนและแบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีและยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนรวม สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิ ด แมนู
ไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิตี ้” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
และแบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน (ใช้ สําหรับผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุนที่ไม่มีบัญชีกองทุน) ได้ ณ ที่ทําการของ
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ณ ที่ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับการแต่งตั ้ง
จากบริ ษัทจัดการ โดยสามารถทําการจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ ในราคาหน่วยลงทุนละ 10 บาท ตามวันและ
เวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ซึง่ จะได้ ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ
5.2.2 วิธีการเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่มีบัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการ จะต้ องดําเนินการเปิ ดบัญชีกองทุน พร้ อมกับ
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในครัง้ แรกกับบริษัทจัดการก่อน การเปิ ดบัญชีกองทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ อง
(1) กรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “แบบคําขอเปิ ดบัญ ชีกองทุน” และ “แบบสอบถามข้ อมูลและพิสูจน์
ทราบผู้ลงทุน” ให้ ครบถ้ วนถูกต้ องและชัดเจน
(2) ลงลายมือชื่อใน “แบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน” และ “แบบสอบถามข้ อมูลและพิสจู น์ทราบผู้ลงทุน”
พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสําเนาถูกต้ องในเอกสารสําคัญประกอบการพิจารณาการขอใช้ บริการกองทุน
หรื อเอกสารอื่นใดที่บริษทั จัดการยอมรับหรื อกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
การให้ ข้อมูลใน “แบบสอบถามข้ อมูลและพิสูจน์ทราบผู้ลงทุน” บริ ษัทจัดการมีความจําเป็ นที่จะต้ องให้
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันการใช้ การลงทุนในกองทุนเพื่อการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย ตามมาตรการป้องกันการใช้ ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็ นช่องทางในการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้ เป็ นหลักฐานในการซื ้อขายหน่วยลงทุน หรื อเป็ น
หลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรื อ เพื่อใช้ ในการ
ตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสําหรับการขอมติใดๆ จากผู้ถือหน่วย
ลงทุน
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5.2.3 วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถจองซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนได้ โดยติดต่อผ่าน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องสัง่ ซื ้อเป็ นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก (ข้ อ
2.6) โดยผู้สงั่ ซื ้อที่เปิ ดบัญชีกองทุนแล้ วจะต้ อง
(1) กรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน” ให้ ครบถ้ วนถูกต้ องและชัดเจน
(2) ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่ระบุไว้ ในคําสัง่ ซื ้อ โดยชําระเป็ นคําสัง่ หักบัญชี
ธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ ให้ บริษัทจัดการ หรื อนําฝาก/โอนเงินเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการได้ เปิ ดไว้ ด้วยตนเอง แล้ วจึงส่งหลักฐานการนําฝาก/โอนเงินมายังบริษัทจัดการ
ภายในวันและเวลาทําการที่บริษัทจัดการกําหนดให้ ส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษั ท จัด การยิ น ยอมให้ ผ้ ูสั่งซื อ้ ส่ งคํ าสั่งซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ านทางโทรสารได้ นัน้ จะต้ อ งเป็ น
ผู้สงั่ ซื ้อที่มีบญ
ั ชีกองทุนอยู่ก่อนหน้ านี ้ จึงจะสามารถส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนมาพร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน หรื อเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แล้ วแต่
กรณี) หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษัทจัดการยอมรับหรื อกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต ที่ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ องด้ วยตนเอง
โดยหลังจากที่บริษัทจัดการได้ รับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมทังเงิ
้ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังจํ
้ านวน
จากผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการจะส่งสําเนาคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนไว้ เป็ น หลักฐาน ยกเว้ น ในกรณี ที่ ผ้ ูสั่งซือ้ หน่ว ยลงทุน ส่งคํ าสั่งซื อ้ หน่ วยลงทุน ผ่ านทาง
โทรสาร
5.2.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องสัง่ ซื ้อเป็ นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก (ข้ อ
2.6) โดยผู้สงั่ ซื ้อที่เปิ ดบัญชีกองทุนแล้ วจะต้ อง
(1) กรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน” ให้ ครบถ้ วนถูกต้ องและชัดเจน
(2) ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่ระบุไว้ ในคําสัง่ ซื ้อ โดยชําระเป็ นเงินสด คําสัง่
หักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ ให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อนํา
ฝาก/โอนเงินเข้ าบัญ ชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่บ ริ ษัทจัดการได้ เปิ ดไว้ ด้วยตนเอง แล้ วจึงส่ง
หลักฐานการนําฝาก/โอนเงินมายังผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนภายในวัน
และเวลาทําการที่บริษัทจัดการกําหนดให้ ส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการยินยอมให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารไปยังผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ นนั ้ จะต้ องเป็ นผู้สงั่ ซื ้อที่มีบญ
ั ชีกองทุนอยู่ก่อนหน้ านี ้ จึงจะสามารถ
ส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนมาพร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อเอกสารสําคัญแสดงถึงการ
ทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แล้ วแต่กรณี ) หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษัทจัดการยอมรับหรื อ
กําหนดเพิ่มเติมในอนาคต ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องด้ วยตนเอง
โดยหลังจากที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ รับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมทัง้
เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนทัง้ จํานวนจากผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุนแล้ ว ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนจะส่งสําเนาคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน ยกเว้ นใน
กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร
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5.2.4 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
การสั่งซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการ ผู้สั่งซื ้อสามารถชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินโอน
คําสัง่ หักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ หรื อวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีการซื ้อ
หน่วยลงทุนที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชําระเงินค่าซื ้อหน่วย
ลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน คําสัง่ หักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ หรื อวิธีการอื่นใดที่ผ้ สู นับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรับ โดยเช็คหรื อดราฟต์สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทําการของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน ภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื ้อเท่านัน้ โดยเช็คหรื อดราฟต์ดังกล่าวจะต้ องลงวันที่ที่สั่งซื ้อ
และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนาม
ก. กรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอื่นๆ ที่มิใช่
สาขาของธนาคารต่ างประเทศ
สัง่ จ่ายในนาม “บัญชีจองซือ้ หน่ วยลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์ ” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บญ
ั ชี
1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขาสยามสแควร์ 152-3-11759-4
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ 038-3-08296-7
3. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ 026-1-10270-6
4. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ 123-0-04007-7
ข. กรณี ท่ี ผ้ ู สนั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น หน่ วยลงทุ น คื อ สาขาของธนาคาร
ต่ างประเทศ
สั่งจ่ายในนาม “บัญ ชีจองซื อ้ หน่ วยลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์ ” ประเภทบัญ ชี กระแสรายวัน
เลขที่บญ
ั ชีขึ ้นอยู่กบั สาขาของธนาคารต่างประเทศนัน้ ๆ
หรื อบัญชีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกําหนดให้ เป็ นบัญชีที่รับชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนในอนาคต ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชําระค่าซื ้อหน่วย
ลงทุน ดัง กล่ าวโดยไม่ ถื อ ว่ าปฏิ บัติ ผิ ด ไปจากรายละเอี ย ดโครงการ และไม่ ถื อ เป็ น การแก้ ไข
โครงการ โดยจะแสดงข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปสาระสําคัญ
ในการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนโปรดระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน เพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้ ด้านหลังเช็คหรื อดราฟต์นนด้
ั ้ วย
ทังนี
้ ้ ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษทั จัดการได้ เรี ยกเก็บเงินตามคําสัง่ หักบัญชี
ธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ และได้ รับเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่ระบุไว้ ในคําสั่งซือ้
หากการชําระเงินค่ าซือ้ หน่วยลงทุน ไม่ ว่าจะเป็ น คําสั่งหัก บัญ ชีธนาคาร เช็ค หรื อ ดราฟต์ ไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ตามคําสั่งจากธนาคารของผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิท ธิ ที่จ ะระงับ การขายหน่ วยลงทุนแก่ผ้ ูสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ และจะดํ าเนิ น การส่งเช็ คหรื อ
ดราฟต์นนคื
ั ้ นแก่ผ้ ูสั่งซื ้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก ทัง้ นี ้ หากมี ด อกเบี ย้ รั บ เกิ ด ขึ น้ ในบั ญ ชี จ องซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ร ะบุ ไว้ บริ ษั ท จัด การจะ
ดําเนินการให้ เป็ นผลประโยชน์ของกองทุน
5.2.4.2 หักบัญชี
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคารให้ ใช้ บริการคําสัง่ หักบัญชีเงินฝาก สามารถชําระ
เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อผ่านสื่อ
อินเทอร์ เน็ต โดยวิธีสงั่ หักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารที่ให้ บริการ ได้ แก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
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(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุง
ศรี อ ยุ ธ ยา จํ า กั ด (มหาชน) และธนาคารอื่ น ตามที่ บ ริ ษั ท จั ด การกํ า หนด โดยสามารถดู
รายละเอียดได้ ที่เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
5.2.5 การจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทุกรายตามที่สงั่ ซื ้อและได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วย
ลงทุน เต็ มตามจํานวนแล้ ว ยกเว้ น ในกรณี ที่ การสั่งซือ้ หน่วยลงทุน นัน้ มี ผลให้ จํ านวนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ โดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตามวันที่ได้ รับคําสัง่
ซื ้อหน่วยลงทุนและได้ ชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ ว
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการ
จะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่จองซื ้อ (pro rata) ให้ แก่ผ้ ูสั่งซื ้อหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้
บริ ษั ท จัด การสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะจัด สรรหรื อ ไม่ จัด สรรหน่ ว ยลงทุ น แต่ บ างส่ ว นหรื อ ทัง้ หมดก็ ได้ โดยไม่
จําเป็ นต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ า
ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการซื ้อหน่วย
ลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้ อมใบยืนยัน/ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ูสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
โดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
5.2.6 การคืนเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุน
บริ ษั ทจัดการจะคืน เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนส่วนที่ ไม่ได้ รับ การจัดสรรแต่บางส่วนหรื อทัง้ หมด ในกรณี ที่
ปรากฏเหตุการณ์ ที่การสั่งซื ้อหน่วยลงทุนมีผลให้ จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุน
โครงการที่กําหนดไว้ ทําให้ ไม่สามารถจัดตั ้งกองทุนได้ บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยไม่มี
ดอกเบี ้ย เป็ นเช็คขีดคร่ อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อ-นามสกุลของผู้สั่งซื ้อโดยจัดส่งให้ ทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในแบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรก
5.2.7 เงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน
ในกรณีที่บริษทั ยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ วปรากฏว่า
(1) โครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนได้ ถึง 35 ราย หรื อ
(2) ขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูลงทุนได้ ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ ทัง้ หมดตํ่ากว่า
50,000,000 บาท หรื อ
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดพร้
้
อมทังผลประโยชน์
้
ที่เกิดขึ ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ ามี) เป็ น
เช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะผู้สงั่ ซื ้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ ูสงั่ ซื ้อ ตามที่อยู่ที่ระบุในแบบคําขอเปิ ด
บัญชีกองทุนภายใน 1 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ตามสัดส่วนของ
เงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน
หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ ามี) อันเนื่องจากความ
ผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นบั แต่วนั ที่
ครบกําหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื ้อจนครบถ้ วน
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6.

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1

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

6.2

 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 ไปรษณีย์
 หรื อช่องทางอืน่ ใดที่บริษัทจัดการประกาศกําหนด
เพิ่มเติมในอนาคต

รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญและหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทําการ
ของบริ ษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยผู้ที่สนใจ
ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ หรื อหนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูลโครงการ คําสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุน และ แบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน (ใช้ สําหรับผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ไม่มีบญ
ั ชีกองทุน) ได้ ที่ที่ทําการของบริษัท
จัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื ้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรกสามารถส่งคําสั่งซื ้อหน่วยลงทุนที่
บริ ษั ท จัด การหรื อ ผู้ ส นับ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น หน่ วยลงทุน ในวัน และเวลาทํ า การที่ บ ริ ษั ท จัด การตาม
รายละเอียดในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถทําการซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตาม
วิธีการต่อไปนี ้
6.2.1 วิธีการขายหน่ วยลงทุนผ่ านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
(1) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยระบุเป็ นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขันตํ
้ ่าของการ
สัง่ ซื ้อครัง้ แรกและครัง้ ถัดไป โดยต้ องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน” ให้ ครบถ้ วน
ถูกต้ องและชัดเจน พร้ อมชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังจํ
้ านวนให้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(2) ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่มีบญ
ั ชีกองทุนจะต้ องขอเปิ ดบัญชีกองทุน โดย
จะต้ องกรอกรายละเอียดต่างๆ และลงลายมือชื่อใน “แบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน” “แบบสอบถาม
ข้ อมูลพิสจู น์ทราบผู้ลงทุนและแบบการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ซื ้อ
หน่วยลงทุน” “ใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน” ใบคําขอใช้ บริ การอื่นๆ ของกองทุน และ/หรื อเอกสารอื่นใด
ตามที่บริษัทจัดการกําหนดให้ ครบถ้ วนถูกต้ องและชัดเจน
(3) บริ ษัทยินยอมให้ ผ้ ูสั่งซื ้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร
หรื อโดยวิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการยอมรับได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกําหนดหรื อตามที่เห็นสมควร
(4) การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนที่บ ริ ษั ท จัดการหรื อผู้สนับ สนุน การขายหรื อรับ ซือ้ คืน หน่ วยลงทุน ผู้สั่งซื อ้
สามารถชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน คําสัง่ หักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ หรื อ
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรับ ทังนี
้ ้
การชําระเงินด้ วยเช็คหรื อดราฟต์หรื อคําสั่งหักบัญ ชีต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญ ชี
เดียวกันกับที่ทําการของบริ ษัทจัดการหรื อสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนที่รับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนนันๆ
้ โดยเช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าว
จะต้ องลงวันที่ก่อนหรื อภายในวันเดียวกันกับวันทําการขายหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย
ในนาม “บัญชีซอื ้ หน่ วยลงทุน” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน โดยเข้ าบัญชีดงั ต่อไปนี ้

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
3. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้

สาขาสยามสแควร์
สาขาสยามสแควร์
สาขาสยามสแควร์

152-3-11758-6
038-3-08297-5
026-1-10268-4
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4.
5.
6.
7.
8.

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

สาขาสยามสแควร์
สาขาสํานักงานใหญ่
สาขาถนนศรี อยุธยา
สาขาอโศก
สาขาสํานักงานใหญ่

123-0-04006-9
001-1-54916-9
013-6-11359-1
1000004427
0001-114-005056-7

หรื อ สัง่ จ่ายในนาม “SUB AFTER IPO FOR MAMT” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เข้ าบัญชี
ธนาคารซิตี ้แบงก์ สาขากรุงเทพมหานคร 0-800516-331
หรื อ บัญ ชีอื่น ใดที่ บริ ษั ทจัด การกํ าหนดให้ เป็ น บัญ ชีที่ รับ ชําระค่าซือ้ หน่วยลงทุนในอนาคต ทัง้ นี ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยจะแสดงข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบันใน
หนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ
โดยในการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเช็คหรื อดราฟต์ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนโปรดระบุ ชื่อ ที่อยู่
และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุนไว้ ด้านหลังเช็คหรื อดราฟต์นนั ้ เพื่อความสะดวกใน
การติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้ซื ้อหน่วยลงทุน
(5) หลังจากที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ได้ รับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
พร้ อมทังเงิ
้ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังจํ
้ านวนจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ ว บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสําเนาคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ น
หลักฐาน ยกเว้ นในกรณี ที่ผ้ ูสั่งซื ้อหน่วยลงทุนส่งคําสั่งซื ้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร หรื อเป็ นไปตาม
วิธีการที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกําหนด
(6) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทําการที่บริษัทจัดการ
กําหนดให้ ส่งคําสั่งซื ้อหน่วยลงทุน เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นอย่างอื่น โดยใช้
ราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ ้นวันทําการขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่
คํานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทําการขายหน่วยลงทุนวันนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคํานวณ บวกด้ วยค่าธรรมเนียม
ในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่กําหนดไว้ (ถ้ ามี) และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้ องเป็ น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
6.2.2 วิธีการขายหน่ วยลงทุนทางไปรษณีย์
(1) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป็ นจํานวน
เงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรกและครัง้ ถัดไป โดยต้ องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน
“คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน” ให้ ครบถ้ วน ถูกต้ องและชัดเจน พร้ อมชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังจํ
้ านวน
ให้ บริษัทจัดการ
(2) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินโอน คําสัง่
หักบัญ ชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการยอมรับ ในกรณี การซือ้ หน่วย
ลงทุนที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น
เงินสด เงินโอน คําสัง่ หักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ หรื อวิธีการอื่นใดที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรับ ทัง้ นี ้ การชําระเงินด้ วยดราฟต์ต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ใน
เขตหักบัญ ชีกรุ งเทพมหานครเท่านัน้ ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยสั่งจ่ายในนาม
“บัญ ชี ซื อ้ หน่ วยลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์ ” หรื อ “SUB AFTER IPO FOR MAMT” หรื อ บัญ ชี อื่ น ใดที่
บริษัทจัดการกําหนดให้ เป็ นบัญชีท่รี ับชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนในอนาคต
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้
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(3) ผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องส่งคําสั่งซื ้อหน่วยลงทุนที่มีข้อมูลครบถ้ วน ถูกต้ องและชัดเจนให้ บริ ษัท
จัดการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ พร้ อมดราฟต์ หรื อหลักฐานการโอนเงิน หรื อหลักฐานการ
ชํา ระเงิน ค่ า ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน และแนบเอกสารหลัก ฐานตามที่ บ ริ ษั ท จัด การกํ า หนดหรื อ เอกสาร
หลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมหรื อทดแทนตามที่เห็นสมควร เว้ นแต่บริ ษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้ เป็ น
กรณี ไป โดยผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องเก็บสําเนาคําสั่งซื ้อหน่วยลงทุนฉบับผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุนไว้
เป็ นหลักฐาน
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่มีข้อมูล
ครบถ้ วน ถูกต้ อง และชัดเจนมาทางไปรษณีย์ ภายในวันและเวลาทําการที่บริ ษัทจัดการประกาศ
กําหนดให้ เป็ นวันขายหน่วยลงทุน เว้ นแต่จะได้ รับอนุญ าตจากบริ ษัทจัดการเป็ นอย่างอื่น บริ ษัท
จัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ ้นวันทําการขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้ มูลค่า
หน่วยลงทุนที่คํานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทําการขายหน่วยลงทุนวันนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคํานวณ บวกด้ วย
ค่ าธรรมเนี ย มในการขายหน่ วยลงทุน ตามอัต ราที่ กํ าหนดไว้ (ถ้ ามี ) และราคาขายหน่ วยลงทุ น
ดังกล่าวจะต้ องเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
6.2.3 วิธีการขายหน่ วยลงทุนผ่ านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
6.2.3.1 วิธีการขายหน่ วยลงทุนผ่ านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)
เมื่อบริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ ใช้ บริ การดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีรายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข ขันตอนวิ
้
ธีการใช้ บริ การและกําหนดเวลาในการใช้ บริ การให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบและ
ปฏิ บัติต าม โดยบริ ษั ท จัด การจะติ ดประกาศดังกล่ าวที่ สํานักงานของบริ ษั ท จัด การและ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
15 วันก่อนเริ่มให้ บริการ
โดยบริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรื อภาษี อากร และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่น
ใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ ามี) จากผู้สงั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนที่ใช้ บริการตามที่จ่ายจริง
6.2.3.2 วิธีการขายหน่ วยลงทุนผ่ านสื่ออินเทอร์ เน็ต (Internet)
(1) ผู้ สั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี บั ญ ชี ก องทุ น สามารถขอใช้ บ ริ ก ารสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นสื่ อ
อินเตอร์ เน็ตบนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนกองทุนได้ ภายใต้ รายละเอียด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขันตอนวิ
้
ธีการใช้ บริการซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์ เน็ตที่บริษัท
จัดการหรื อนายทะเบียนกองทุนกําหนด โดยบริษัทจัดการหรื อนายทะเบียนกองทุนจะจัดส่ง
รหัสประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ทํารายการผ่านสื่ออินเตอร์ เน็ต (Internet) ต่อไป ทังนี
้ ้
ผู้ถือรหัสประจําตัวจะต้ องเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับ โดยบริ ษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทังสิ
้ ้น ในกรณีที่บุคคลที่มิใช่เจ้ าของรหัสประจําตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการผ่านสื่อ
อินเตอร์ เน็ตดังกล่าว
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทํารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ โดยต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขต่างๆ ตามที่บริ ษัทจัดการกําหนด รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรื อ
เพิ่ มเติม ในอนาคต ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัดการจะถื อว่าผู้ถื อหน่ วยลงทุนยอมรับ และผูกพันตาม
เงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไว้ ดงั กล่าว
(3) ผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสั่งซื ้อหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์ เน็ตได้ ทุกวันทํา
การ ถึง 15.30 น. โดยถือว่าเป็ นรายการสั่งซื ้อหน่วยลงทุนของวันทําการนัน้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ ้นวันทําการ ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้
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(4) ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. หรื อนอกเหนือจาก
ช่วงเวลาที่บริ ษัทจัดการกําหนด หรื อมีการทํารายการในวันหยุดทําการ ให้ ถือเป็ นรายการ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ ้นวันทํา
การถัดไปนัน้ ทัง้ นี ้ บริ ษัท จัด การอาจขยายหรื อเปลี่ยนแปลงเวลาการรับ คําสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
(5) บริษัทจัดการหรื อนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ
ภาษี อ ากร และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ใดที่ เกิ ด จากวิธี ก ารขายหน่ ว ยลงทุน ผ่ า นการบริ ก าร
ธุรกรรมทางอินเตอร์ เน็ต (ถ้ ามี) จากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ใช้ บริการตามที่จ่ายจริง
6.2.3.3 วิธีการขายหน่ วยลงทุนทางโทรศัพท์
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุน สามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ ภายใต้ รายละเอียด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ ตอนวิธีการใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ ที่บริ ษัทจัดการจะ
กําหนดขึ ้น โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิ ดให้ ใช้ บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้ มีรายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข ขันตอนวิ
้
ธีการใช้ บริ การและกําหนดเวลาในการใช้ บริ การให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบและ
ปฏิ บัติต าม โดยบริ ษั ท จัด การจะติ ดประกาศดังกล่ าวที่ สํานักงานของบริ ษั ท จัด การและ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
15 วันก่อนเริ่มให้ บริการ
โดยบริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรื อภาษี อากร และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่น
ใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ ามี) จากผู้สงั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนที่ใช้ บริการตามที่จ่ายจริง
6.2.4 เงื่อนไขอื่น ๆ ในการขายหน่ วยลงทุน
(1) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังจํ
้ านวนด้ วยเงิน ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้
บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการให้ มีการหักกลบกันก็ได้ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ทําการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและ
ได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังจํ
้ านวนแล้ ว จะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
(2) บริ ษัทจัดการจะถื อว่าคําสั่งซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับ สนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนได้ รับ เป็ นคําสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการได้ เรี ยกเก็บเงินค่าซือ้
หน่วยลงทุนตามคําสั่งหักบัญ ชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการยอมรับ
หรื อได้ รับเงินโอน หรื อได้ รับเงินจากการนําฝากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการเข้ าบัญชีซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้อันเกิดจากการหักกลบของบริษัท
จัดการ และได้ รับเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังจํ
้ านวนแล้ ว
(3) ในกรณี ที่การชําระเงินด้ วยคําสัง่ หักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ดังกล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
จากธนาคารของผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันและจะดํ
้
าเนินการนําส่งเช็คหรื อดราฟต์นนคื
ั ้ นแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ภายใน
วันทําการถัดจากวันที่ได้ รับเช็คหรื อดราฟต์นนคื
ั ้ นจากธนาคารผู้เรี ยกเก็บ อย่างไรก็ตาม หากการที่
บริ ษั ท จัดการถูกปฏิ เสธการจ่ายเงิน จากธนาคารของผู้สั่งซือ้ หน่ วยลงทุนรายใดก่ อให้ เกิด ความ
เสียหายต่อกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนอื่น ๆ ในวันที่ทํารายการซื ้อหน่วยลงทุน
ในวันเดียวกัน บริษัทจัดการอาจมีความจําเป็ นที่จะต้ องเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากผู้สงั่ ซื ้อรายนัน้ ตาม
ความเสียหายที่เกิดขึ ้นจริงมาชดเชยให้ แก่กองทุน
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้
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(4) บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผ้ สู ั่งซื ้อหน่วยลงทุนตามที่สงั่ ซื ้อและได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วย
ลงทุน ทัง้ จํานวนแล้ ว ยกเว้ น ในกรณี ที่ก ารสั่งซื อ้ หน่วยลงทุน นัน้ มี ผลให้ จํานวนหน่วยลงทุน ของ
กองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูสั่งซื ้อ โดยใช้ หลักการ “สั่งซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตามวันที่ได้ รับคําสั่งซือ้
หน่วยลงทุนและได้ ชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ ว
ในกรณีที่มีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการ
จะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนเงินที่สงั่ ซื ้อให้ แก่ผ้ ูสงั่ ซื ้อ (pro rata) ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการสงวน
สิทธิที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องบอกกล่าว
ล่วงหน้ า
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรื อทังหมดโดย
้
ไม่มีดอกเบี ้ย เป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อโดยนําเข้ าฝากในบัญชีเงินฝาก
ของผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่บัญ ชีที่ผ้ ูสั่งซือ้ ได้ แจ้ งไว้ กับบริ ษัทจัดการหรื อโดยให้
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นผู้มอบให้ ภายใน 5 วันทําการนับตั ้งแต่วนั ถัดจาก
วันทําการขายหน่วยลงทุนนัน้
(5) การเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการใน
วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนจํานวนนัน้ และสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้
หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บันทึกข้ อมูลการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน พร้ อมใบยืนยัน/ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํ ากับภาษี แก่ผ้ ูสั่งซื ้อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณี ย์หรื อให้ ผ้ ูสนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นผู้มอบให้ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนนัน้
(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาปฏิเสธคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสัง่ ซื ้อดังกล่าวจะมีผลให้
ผู้ลงทุนรายนันถื
้ อหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรื อกรณีที่คํา
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมและ
กรณีตามหัวข้ อการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่
(7) กรณี ผ้ ูสั่งซื ้อหน่วยลงทุนส่งคําสั่งซื ้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้ อมูลไม่สมบูรณ์ และ
หรื อไม่ชดั เจน และบริ ษัทจัดการไม่สามารถให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนแก้ ไขหรื อยืนยันข้ อมูลได้ ไม่ว่าด้ วย
เหตุใดก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ แก่ผ้ ูสงั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน
(8) บริ ษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรื อเพื่อประโยชน์แก่ 1)
พลเมืองหรื อผู้มีสญ
ั ชาติอเมริ กันหรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึง
บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ น ซึ่งจัดตั ้งขึ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา
ของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูลหรื อส่งคําสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชําระ/รับ
ชําระเงิน เกี่ ย วกับ หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึ งผู้ลงทุนที่ ใช้ ตัวแทนหรื อ
ผู้จดั การ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาใน
การดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ 1-4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสั่งซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วย
ลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมสําหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังที่กล่าวมาข้ างต้ น
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(9) บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ ง เพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ติดประกาศรายละเอียดการให้ บริ การดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
ที่ที่ทําการของบริ ษัทจัดการและ/หรื อสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หรื อในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(10) บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการซื ้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวก
และเป็ น ประโยชน์ สูงสุด ให้ แก่ผ้ ูถือ หน่ วยลงทุน และกองทุน โดยบริ ษั ท จัดการจะแจ้ งสํ านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้ บริ การดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า
15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการของบริษัทจัดการและ/หรื อสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ เช่น การเพิ่มเติมวิธีการซือ้ หน่วย
ลงทุน ดังต่อไปนี ้
(10.1) การซื ้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Manulife Savings Plan) เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ สมํ่าเสมอแบบรายเดือน
(10.2) การซื ้อหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ การบริ การธุรกรรมที่ใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทัง้ หมดหรื อบางส่วน เช่น บัตรเครดิต หรื อสื่ออื่นใดที่มีลักษณะ
เดียวกัน หรื อที่บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมในอนาคต โดยการให้ บริ การดังกล่าวจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(10.3) การซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการอื่น ๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ ทําได้
7.

การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่ องทางการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
 อินเตอร์ เน็ต (internet)
 ไปรษณีย์
 หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
7.2

รายละเอียดช่ องทางการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับ“คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ ที่ที่ทําการของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อ
ทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทําการตามรายละเอียดในหนังสือชี ้ชวน
ส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ และสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามวิธีการต่อไปนี ้

7.3

วิธีการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4

รายละเอียดวิธีการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามวิธีการต่อไปนี ้
7.4.1 วิธีการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนผ่ านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็ นจํานวนเงินหรื อจํานวนหน่วยลงทุน ที่
ต้ องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ละครัง้ ไม่น้อยกว่ามูลค่าขันตํ
้ ่าในการ
สัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน โดยต้ องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ ครบถ้ วน
ถู ก ต้ อ งและชัด เจน และสามารถส่ ง คํ า สั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ า วไปยัง บริ ษั ท จัด การหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนด้ วยตนเอง หรื อโดยทางโทรสารหรื อโดยวิธีการอื่นใด
ตามที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกําหนด
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(2) กรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซือ้ คื น หน่ วยลงทุน ผู้ถื อหน่วยลงทุน จะต้ องแสดงเอกสารหลักฐานให้ กับ บริ ษั ท จัด การ หรื อตอบ
คําถามข้ อมูลส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรื อเอกสารหรื อวิธีการอื่นใดเมื่อได้ รับการร้ อง
ขอจากบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ ในการ
ยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) หลังจากบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ได้ รับคําสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนแล้ ว บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสําเนาคําสัง่ ขาย
คืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน ยกเว้ นในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนทางโทรสาร
(4) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ที่
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทําการที่บริ ษัท
จัดการประกาศกําหนดให้ เป็ นวันรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ น
อย่างอื่น โดยใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทีค่ าํ นวณได้ ณ สิ ้นวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ซึง่ จะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนวันนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคํานวณ
หักด้ วยค่าธรรมเนียมในการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่กําหนดไว้ (ถ้ ามี) และราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้ องเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
7.4.2 วิธีการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนทางไปรษณีย์
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป็ นจํานวนเงินหรื อจํานวน
หน่วยลงทุนที่ต้องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ละครัง้ ไม่น้อยกว่า
มูลค่าขันตํ
้ ่าในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและต้ องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน” ให้ ครบถ้ วนถูกต้ องและชัดเจน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริ ษัทจัดการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับ พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริ ษัทจัดการกําหนดหรื อเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมหรื อ
ทดแทนตามที่เห็นสมควร เว้ นแต่บริ ษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้ เป็ นกรณี ไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
เก็บสําเนาคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนฉบับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะปฏิเสธคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่มีรายละเอียดและเอกสารดังกล่าวครบถ้ วน ถูกต้ องและ
ชัดเจน
(3) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย์ ภายในวันและเวลาทําการที่บริ ษัทจัดการประกาศกําหนดให้ เป็ นวันรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นอย่างอื่น โดยใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คํานวณได้
ณ สิ ้นวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทําการรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนวันนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคํานวณ หักด้ วยค่าธรรมเนียมในการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตาม
อัตราที่กําหนดไว้ (ถ้ ามี) และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้ องเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์
7.4.3 วิธีการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนผ่ านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(1) วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)
เมื่อบริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ ใช้ บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้ มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ขันตอนวิ
้
ธีการใช้ บริ การและกําหนดเวลาในการใช้ บริ การให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม
โดยบริ ษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อ รั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุน หรื อ ในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จัด การล่ ว งหน้ าไม่ น้ อ ยกว่ า 15 วัน ก่ อ นเริ่ ม
ให้ บริการ
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โดยบริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรื อภาษีอากร และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่
เกิดจากวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ ามี) จากผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ใช้ บริการตามที่จ่ายจริง
(2) วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์ เน็ต (Internet)
(2.1) ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี บั ญ ชี ก องทุ น สามารถขอใช้ บริ ก ารสั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นสื่ อ
อิน เตอร์ เน็ ต บนเว็บ ไซต์ ของบริ ษั ท จัด การหรื อ นายทะเบี ย นกองทุน ได้ ภายใต้ รายละเอี ย ด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ ตอนวิธีการใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์ เน็ตที่บริ ษัท
จัดการหรื อนายทะเบียนกองทุนกําหนด โดยบริษัทจัดการหรื อนายทะเบียนกองทุนจะจัดส่งรหัส
ประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ทํารายการผ่านสื่ออินเตอร์ เน็ต (Internet) ต่อไป ทัง้ นี ้ ผู้ถือ
รหัสประจําตัวจะต้ องเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น ใน
กรณี ที่บุคคลที่มิใช่เจ้ าของรหัสประจําตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการผ่านสื่ออินเตอร์ เน็ต
ดังกล่าว
(2.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทํารายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขต่างๆ ตามที่บ ริ ษั ทจัดการกํ าหนด รวมถึงเงื่อ นไขอื่น ๆ ที่ อาจเปลี่ย นแปลงหรื อ
เพิ่มเติมในอนาคต ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข
และวิธีการที่กําหนดไว้ ดงั กล่าว
(2.3) ผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์ เน็ตได้ ทุกวันทํา
การ ถึง 15.30 น. โดยถือว่าเป็ นรายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการนัน้ ในราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ ้นวันทําการ ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(2.4) ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. หรื อนอกเหนือ จาก
ช่วงเวลาที่บริ ษัทจัดการกําหนด หรื อมีการทํารายการในวันหยุดทําการ ให้ ถือเป็ นรายการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ในราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ ้นวันทํา
การถัดไปนัน้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการอาจขยายหรื อเปลี่ยนแปลงเวลาการรับคําสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
(2.5) บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ
ภาษี อากร และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรม
ทางอินเตอร์ เน็ต (ถ้ ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้ บริการตามที่จ่ายจริง
(3) วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ ภายใต้ รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ขันตอนวิ
้
ธีการใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ที่บริ ษัทจัดการจะกําหนดขึ ้น โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ เมื่อบริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ ใช้ บริ การดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ไม่น้อยกว่า 15 วันโดยจะติดประกาศดังกล่าว
ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรื อภาษีอากร และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่
เกิดจากวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ ามี) จากผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ใช้ บริการตามที่จ่ายจริง
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7.4.4 เงื่อนไขอื่นๆ ในการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที่บริ ษัทจัดการกําหนด ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ รับ ภายหลังระยะเวลาการรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรื อจํานวนเงินที่ต้องการได้ รับจากการขายคืนใน
“คําสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน” มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรื อมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน หักด้ วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บนั ทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ รับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดการยังไม่
สามารถชําระเงินค่าขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริ ษั ท
จัดการตามข้ อ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน” ผู้ถือ
หน่ วยลงทุนอาจขอยกเลิก คํ าสั่งขายคื น หน่ วยลงทุนของผู้ถื อหน่ วยลงทุน ได้ ที่ บ ริ ษั ท จัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่น “คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน” ไว้
ทางโทรศัพท์ หรื อสามารถติดต่อที่บริ ษัทจัดการโดยตรงตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือชีช้ วนเสนอขาย
หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ การยกเลิกคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อได้ รับการอนุมัติจากบริ ษัท
จัดการก่อน
(4) บริ ษัทจัดการจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทังหมดตามที
้
่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ มีคําสัง่ ขายคืนไว้ โดย
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะทําการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็ นเงินบาทให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเท่านัน้ โดยสัง่ จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรื อโดยนําเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้ หรื อโดยให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นผู้มอบให้
หรื อดําเนินการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมดให้
้
กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณี
ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ปซื ้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่นภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั ถัดจากวันทําการรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก) บริ ษั ท จั ด การเลื่ อ นกํ า หนดการชํ า ระเงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตามหั ว ข้ อ “การเลื่ อ น
กําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน”
(ข) บริษัทจัดการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้ อ “การไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ”
(5) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน จะทําในวันทําการถัดจากวันทํา
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจํานวนนัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน พร้ อมใบยืนยัน/ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณี ย์
หรื อวิธีอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้ ดําเนินการได้ ภายใน 5 วันทําการนับตั ้งแต่
วันถัดจากวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้
(6) กรณีผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ ขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้ อมูลไม่ครบถ้ วน ไม่
สมบูรณ์ และหรื อไม่ชดั เจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแก้ ไขหรื อยืนยันข้ อมูลได้
ไม่ว่าด้ วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
(7) ในกรณีที่คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนมีผลให้ จํานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหลือน้ อยกว่า 100 หน่วย หรื อในกรณีท่ีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรื อจํานวน
เงิน ที่ต้องการได้ รับจากการขายคืน ในคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรื อ
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้
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มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คํานวณเมื่อสิ ้นวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หักด้ วยค่าธรรมเนียม
การรั บซือ้ คืน หน่ วยลงทุน (ถ้ ามี ) ที่ ปรากฏในบัญ ชีกองทุนของผู้ถื อหน่ วยลงทุน ที่บัน ทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
เท่าที่ปรากฏในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(8) บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จะปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงวัน ทํ า การรั บ ซื อ้ คื น หน่ วยลงทุ น เพื่ อความ
เหมาะสม หรื อเพื่อประโยชน์ แก่กองทุนโดยรวม โดยบริ ษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้ บริการดังกล่าว ล่วงหน้ า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการของบริษัทจัดการและ/หรื อ สถานที่
ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ พร้ อมทังแจ้
้ ง
ให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป
(9) บริ ษั ท จัด การอาจเปลี่ย นแปลงหรื อ ปรับ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม วิธีก ารรั บ ซือ้ คืน หน่ว ยลงทุน เพื่ อเพิ่ ม ความ
สะดวกและประโยชน์ สู ง สุ ด ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ โดยบริ ษั ท จั ด การจะแจ้ งสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้ บริการดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า 15
วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ีทําการของบริ ษัทจัดการและ/หรื อสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7.5

ระยะเวลาในการรับซือ้ คืน : ทุกวันทําการ

7.6

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้ คืน :
บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้
แรกจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทําการตามรายละเอียดในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ เว้ น
แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น

8.

7.7

การขายคืนหน่ วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า

7.8

รายละเอียดการขายคืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม : ไม่มี

7.9

รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1

ช่ องทางการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
 บริษัทจัดการ
 อินเตอร์ เน็ต (internet)

8.2

 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
 หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม :
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ
สามารถขอรับหนังสือชีช้ วน คู่มือผู้ลงทุน คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ
กําหนด (ถ้ ามี) ได้ ที่ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ในวัน
และเวลาทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน หรื อช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจแจ้ งเพิ่มเติมในอนาคต
8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดในคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
และ/หรื อเอกสารอื่นใดที่ บริ ษัทจัดการกําหนด พร้ อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดการกําหนด (ถ้ ามี) สําหรับทุกกองทุนที่เปิ ดบริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยนําส่งเอกสารดังกล่าวได้ ที่
บริ ษัทจัดการหรื อสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และสามารถ
ดําเนินการได้ ตามวิธีการต่อไปนี ้
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(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ โดยนําเงินบางส่วนหรื อทังหมดที
้
่ได้ จาก
การขายคืนหน่วยลงทุน หรื อ เงินที่ได้ จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่น เพื่อชําระเป็ นค่าซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ด้ วยวิธีหกั กลบ สามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนีไ้ ด้ ตามวิธีการในหัวข้ อการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก เว้ นแต่
บริ ษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น หากจํานวนเงินที่สับเปลี่ยนเข้ ามาเพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนนีม้ ี จํานวนไม่เพียงพอที่จะซือ้ หน่วยลงทุน ตามข้ อ 2.6 หรื อข้ อ 2.7 (แล้ วแต่กรณี ) บริ ษั ท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนนี ้เพื่อนําเงินที่ได้ บางส่วนหรื อทังหมดจาก
้
การขายคืนไปชําระเป็ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นด้ วยวิธีหกั กลบ สามารถสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุ น เพื่ อ ขายคื น หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน นี ้ โดยระบุเป็ น จํ านวนเงิน หรื อ จํา นวนหน่ ว ยที่
ต้ องการสับเปลี่ยน อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่าจํานวนขันตํ
้ ่าในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง ได้ ตามวิธีการในหัวข้ อการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เว้ นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่าง
อื่น โดยบริษัทจัดการจะนําฝากเงินที่ได้ จากการขายคืนดังกล่าวเข้ าบัญชีเงินฝากที่บริ ษัทจัดการเปิ ด
ไว้ เพื่ อรั บ เงิน ค่าซื อ้ หน่ วยลงทุน ของกองทุน อื่น ให้ ต ามความประสงค์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน หาก
จํานวนเงินดังกล่าวตํ่ากว่าที่กองทุนปลายทางกําหนด บริษัทจัดการจะไม่นําเงินดังกล่าวไปซื ้อหน่วย
ลงทุน และขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะนําเงินที่ได้ จากการเลิกกองทุนตามที่ระบุในส่วนข้ อผูกพันข้ อ 22 “การ
เลิกกองทุนรวม” ของกองทุนนี ไ้ ปชําระเป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นด้ วยวิธีหักกลบ
สามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็ นจํานวนเงินหรื อจํานวนหน่วยที่ต้องการจะสับเปลี่ยน
อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่าจํานวนขันตํ
้ ่าในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) โดยบริ ษัทจัดการ
จะนําฝากเงินที่ได้ ดังกล่าวเข้ าบัญชีเงินฝากที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อรับเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่นให้ ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หากจํานวนเงินดังกล่าวตํ่ากว่าที่กองทุน
ปลายทางกําหนด บริ ษัทจัดการจะไม่นําเงินดังกล่าวไปซื ้อหน่วยลงทุน แต่จะชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในแบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วนั ทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ ว จะเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและขอคืน
เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนหรื อเงินที่ได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับ
อนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ และ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณี ที่คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และกรณี ตามหัวข้ อการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ และ/หรื อตามหัวข้ อการหยุดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หากบริ ษั ท จัด การจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลง และหรื อเพิ่มเติมวันเวลา วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เป็ นต้ น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรื อเพื่อประโยชน์ หรื อลดความเสี่ยงแก่กองทุน
โดยรวม บริ ษัทจัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดการให้ บริ การดังกล่าวล่วงหน้ า 15 วันก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ทําการของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่
ใช้ ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขโครงการ
8.2.2 ราคาขายและรับซือ้ คืนกรณีสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
บริ ษั ท จัด การจะดํา เนิ น การสับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุน ให้ แก่ ผ้ ูถือ หน่ว ยลงทุน ที่ ส่ งคําสั่งสับ เปลี่ ย น โดยมี
หลักเกณฑ์ในการคํานวณดังนี ้
(1) กรณีกองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทาง บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ เมื่อสิ ้น
วันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็ นตัวคํานวณในการจัดสรรลดหน่วยลงทุนที่มีอยู่
(2) กรณีกองทุนนี ้เป็ นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ เมื่อสิ ้นวัน
ทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็ นตัวคํานวณในการจัดสรรเพิ่มหน่วยลงทุน
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โดยจํานวนเงินที่ได้ จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะโอนเข้ าบัญชีกองทุนปลายทางภายใน
5 วันทําการหลังจากวันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อนึ่ ง มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้ คํานวณราคาขายและรั บซือ้ คืนหน่วยลงทุน ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ข้ างต้ นจะต้ องเป็ นมูลค่าที่ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
9.

การชําระค่ ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินอื่นแทน บริ ษัทจัดการจะต้ องได้ รับมติพิเศษให้ ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทน
เงินได้

10.

การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน:
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มี เหตุจํ า เป็ น ทํ าให้ ไม่ ส ามารถจํ า หน่ า ย จ่ า ยโอน หลัก ทรั พ ย์ ห รื อทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวมเปิ ด ได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้
รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตั ้งแต่ร้อยละ 0.5
ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องนัน้ ต่างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไป และคิดเป็ น
อัตราตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรื อ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้
ไม่เกิน 10 วันทําการนับตั ้งแต่วนั ทําการถัดจากวันที่มคี ําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ประกาศการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคําสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้ งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล
และหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบหรื อการรับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริ ษัทจัดการอาจ
มอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
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(3) ในระหว่างการเลื่อนกํ าหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่งคําสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
11.

การไม่ ขาย ไม่ รับซือ้ คืน หรือไม่ รับสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคําสั่ง:
11.1 บริ ษั ทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้ คืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรื อคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้
ในกรณีที่ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ดังต่อไปนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มี เหตุจํา เป็ น ทํ าให้ ไม่ ส ามารถจํา หน่ าย จ่ าย โอนหลัก ทรั พ ย์ ห รื อทรั พ ย์ สิ น ของกองทุน เปิ ด ได้ อย่ า ง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก)
(ข) หรื อ (ค) ได้ ไม่เกินหนึ่งวันทําการ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
แก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนันๆ
้ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการกระทําดังต่อไปนี ้
(1) การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่ผ้ กู อ่ การร้ าย หรื อ
(3) การกระทําที่เป็ นการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์ สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ใน
สาระสําคัญ
(4) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการรายอื่นเข้ าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของ
ตนอันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์
และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึง่ ให้
กระทําได้ ไม่เกิน 3 วันทําการ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้ อ 22.1.2 ส่วนข้ อผูกพันโครงการ
11.2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 11.1. และบริ ษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรื อไม่รับซือ้ คืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
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(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสั่งซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการไม่
ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 11.1. (1) (2) หรื อ (4)
ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหรื อ
คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้ วย
(2) รายงานการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืน
หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้
ให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่
ขายคืนหรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้ อ 11.1. (1) (2) และ (4) เกิน 1 วันทําการ บริ ษัท จัดการจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสั่งซื ้อหรื อคําสั่งขายคืนหรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทําการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึง
การเปิ ดขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้
ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการ
ใดๆ โดยพลัน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อ
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคําสั่งซื ้อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
12.

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

13.

เงื่อนไขและข้ อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม
สําหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(1) พลเมืองหรื อผู้มีสัญ ชาติอเมริ กันหรื อ ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรื อ
ผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
(2) นิติบุคคลรวมถึงบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ น ซึ่งจัดตั ้งขึน้ ภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึง
สาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
(3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริกา
(4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูลหรื อส่งคําสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตัวแทนหรื อผู้จดั การ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อ
ทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว
(5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ (1) - (4) ข้ างต้ นนี ้
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14.

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล:
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล

15.

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน:
15.1 ค่ าธรรมเนียมรวม (เพดานค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่ประมาณการได้ ท่ีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
ทัง้ หมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : ตามรายละเอียดด้ านล่าง
รายละเอียด/จํ านวน/อัตรา :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่ประมาณการได้ รวมกันแล้ วไม่เกินร้ อยละ 2.9960 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน (อัตราดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอืน่ ใดแล้ ว)
15.2 ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม:
15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จํ านวน/อัตรา :
ไม่เกินร้ อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
15.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จํ านวน/อัตรา :
ไม่เกินร้ อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จํ านวน/อัตรา :
ไม่เกินร้ อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
15.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
รายละเอียด/จํ านวน/อัตรา :
-ไม่ม-ี
15.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย :
รายละเอียด/จํ านวน/อัตรา :
-ไม่ม-ี
15.2.6 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
รายละเอียด/จํ านวน/อัตรา :
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน จะเรี ยกเก็บตามที่จ่ายจริง มีดงั ต่อไปนี ้
(1) ค่าใช้ จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ซึง่ บริษัทจัดการจะดําเนินการเรี ยก
เก็บค่าใช้ จ่ายดังกล่าวตามที่จ่ายจริงจากกองทุน โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุน
เฉลี่ยเท่ากันเป็ นรายวันตามระยะเวลาที่จะได้ รับประโยชน์จากค่าใช้ จ่ายนัน้ คือ
(1.1) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม
เผยแพร่ ความรู้ ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด รายการส่งเสริ มการขายต่างๆ ที่จดั ขึ ้น ตลอดจน
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การจัดสัมมนาแนะนํากองทุน ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวรวมกันจะไม่เกินร้ อยละ 1.0700 ของ
จํานวนเงินกองทุนที่จดั ตั ้งได้ แต่ไม่เกิน 1,000,000.- บาท
(1.2) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตัง้ และจัดการกองทุน รวมถึง
ค่าใช้ จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่าย
ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้ จ่ายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนซึง่ จะเรี ยกเก็บจากกองทุน เมื่อมีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้นตามจ่าย
จริ ง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันเป็ นรายวันตามระยะเวลาที่จะ
ได้ รับประโยชน์จากค่าใช้ จ่ายนัน้ หรื อในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้ จ่ายดังกล่าว ได้ แก่
(2.1) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม
เผยแพร่ ความรู้ ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด รายการส่งเสริ มการขายต่างๆ ที่จดั ขึ ้น ตลอดจน
การจัดสัมมนาแนะนํากองทุน ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวรวมกันจะไม่เกินร้ อยละ 1.0700 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2.2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพ ย์ หรื อตราสารต่างๆ ค่าใช้ จ่ายในการโอน
หลักทรัพย์รวมทังการจั
้
ดทําหนังสือหรื อเอกสารการเป็ นเจ้ าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้ จ่ายใน
การเบิ ก ใบหุ้น กู้ ค่ าใช้ จ่ ายในการรั บ โอนพัน ธบัต รที่ ธ นาคารแห่ งประเทศไทยเป็ น นาย
ทะเบียน เป็ นต้ น และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อตราสารต่าง ๆ
(2.3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการใช้ บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของ
กองทุน เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรื อแบบฟอร์ มเช็ค ค่าบริ การใน
การนําเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากบัญชีซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียม
การใช้ Telebanking เป็ นต้ น
(2.4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน
ค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้ จ่ายในการเฉลี่ยหรื อชําระเงิน หรื อทรัพย์สิน
อื่ น คื นแก่ ผ้ ู ถื อ หน่ วยลงทุ น เมื่ อเลิ ก กองทุ น ค่ าใช้ จ่ ายในการจดทะเบี ย นเลิ กกองทุ น กั บ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(2.5) ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหรื อการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนีใ้ ดๆ ของ
กองทุน ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื่อรักษา
สิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้ จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นแทนการ
ชําระหนี ้ตามตราสารแห่งหนี ้ และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นในการประเมินทรัพย์สินอื่น
(2.6) ค่า ธรรมเนี ย มและค่ าใช้ จ่ ายต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การชํ าระค่ าขายคืน หน่ วยลงทุน เป็ น
หลักทรัพย์หรื อ ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
(2.7) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบคําขอ
เปิ ดบัญ ชีกองทุน คําสั่งซือ้ หน่วยลงทุน คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หนังสือรับ รองสิท ธิในหน่วยลงทุน ใบยืนยัน/ใบเสร็ จรับเงิน /ใบกํ ากับ ภาษี (ถ้ ามี )
รายงานการถือหน่วยลงทุน และเอกสารและแบบฟอร์ มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
(2.8) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้ จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ่ง
รวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรื อข่าวสารถึงผู้ถือหน่วย
ลงทุนและบุคคลอื่นที่เกี่ ยวข้ องกับกองทุนที่บริ ษัทจัดการจัดทําขึน้ หรื อมีหน้ าที่จัดทําขึน้
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนดหรื อ
กฎหมายกําหนด
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้
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(2.9) ค่าใช้ จ่ายในการจัดตั ้งและเก็บรักษาฐานข้ อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2.10) ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่
หรื อเรี ยกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยส่วนรวม หรื อเมื่อได้ รับคําสัง่ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ ามี)
(2.11) ค่าใช้ จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2.12) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ ตามกฎหมาย ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน
ค่าใช้ จ่ายในการติดตามหนี ้ของกองทุน ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิตามคําสัง่
หรื อตามกฎหมาย หรื อประกาศของสมาคม ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการประสานงาน เช่น ค่า
โทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง เป็ นต้ น
(2.13) ค่าใช้ จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือ
โต้ ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ
(3) ค่าใช้ จ่ายตามหัวข้ อ 15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดการกองทุน ซึ่งมิได้ ระบุไว้ (ถ้ ามี) บริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลา
ที่เกิดค่าใช้ จ่ายนันจริ
้ ง ทังนี
้ ้การเรี ยกเก็บค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวจะไม่เกินร้ อยละ 0.0107 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุน
หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ข้ างต้ นเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นใดแล้ ว
15.3 ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน:
15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :
รายละเอียด/จํ านวน/อัตรา :
บริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุนที่ใช้ คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทํารายการขายหน่วยลงทุน
ในช่วงแรก บริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ณ
สิ ้นวันทํารายการขายหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะกระทํา
โดยไม่เกินอัตราที่ได้ กําหนดไว้ และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันทําการก่อน
วันที่มีผลเริ่ มใช้ โดยจะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง
15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :
รายละเอียด/จํ านวน/อัตรา :
บริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราขันบั
้ นได ขึ ้นอยู่กบั ระยะเวลาใน
การลงทุน สรุปได้ ดงั นี ้
ระยะเวลาการลงทุน
น้ อยกว่า 2 ปี
ตั ้งแต่ 2 ปี ขึ ้นไป
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้

ร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
ณ สิ ้นวันทํารายการรับซื ้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
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ในช่วงแรก บริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวัน
ทํารายการรับซื ้อคืน กรณีลงทุนน้ อยกว่า 2 ปี หากบริ ษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว
จะกระทําโดยไม่เกินอัตราที่ได้ กําหนดไว้ และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ทําการก่อนวันที่มีผลเริ่ มใช้ โดยจะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง
15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (Switching In) :ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติ ม :
- ไม่มี –
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติ ม :
- ไม่มี –
15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
รายละเอียดเพิ่มเติ ม :
ในอัตราไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ หรื อตามอัตราที่บริ ษัทจัดการและ/หรื อนายทะเบียนกําหนด โดย
บริ ษัทจัดการและ/หรื อนายทะเบียนจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคําขอโอน
หน่วยลงทุน
15.3.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
รายละเอียดเพิ่มเติ ม :
ในอัตราไม่เกิน 50 บาทต่อรายการ หรื อตามอัตราที่บริษัทจัดการและ/หรื อนายทะเบียนกําหนด
15.3.6 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) :
รายละเอียดเพิ่มเติ ม :
-ไม่ม-ี
15.3.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี
รายละเอียดเพิ่มเติ ม :
(1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียม
การโอนเงินค่าขายคื นหน่วยลงทุนเข้ าบัญ ชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคาร
พาณิชย์กําหนดเป็ นการทัว่ ไป
(2) ค่าธรรมเนียมการที่เกี่ยวข้ องกับงานทะเบียนกองทุน อาทิ ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกเช็คค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสญ
ู หายหรื อในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแจ้ งข้ อมูลบัญชีเงินฝากไม่
ครบถ้ วนถูกต้ อง ทําให้ ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรื อรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรื ออื่นๆ ที่เกิดขึน้ จริ งซึ่งพิสูจน์ได้ ว่าเป็ น
ความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนําไปใช้
เป็ นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรื อกรณีพิเศษอื่นๆ โดยบริษัทจัดการหรื อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริ ษัทจัดการหรื อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดเป็ นการทัว่ ไปในการให้ บริการลักษณะดังกล่าว
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้
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หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรื อภาษีอื่นใดแล้ ว
15.4 วิธีการคํานวณและตัดจ่ ายค่ าธรรมเนียม :
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 15.2.1 ข้ อ 15.2.2 ข้ อ 15.2.3 และข้ อ 15.2.4 จะคํานวณเป็ น
รายวัน และเรี ยกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 15 วันทําการถัดไปจากวันสิ ้นเดือน
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานที่เรี ยกเก็บตามข้ อ 15.2.6 (1) และ (2) จะเรี ยกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริ ษัท
จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทังจํ
้ านวนหรื อทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลา
ที่จะได้ รับประโยชน์จากค่าใช้ จ่ายนัน้ ทังนี
้ ้ การตัดค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนด
โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
15.5 การเปลี่ยนแปลงค่ าธรรมเนียมหรือค่ าใช้ จ่าย:
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 15.2 และ 15.3 โดยบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) กรณีลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
(1.1) ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ ว บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบอย่างทัว่ ถึงภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วนั ที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว ทังนี
้ ้ การเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องกระทําโดย
วิธีการที่ เหมาะสมอัน ทําให้ มั่น ใจได้ ว่าผู้ลงทุนได้ รับ ทราบข้ อ มูล ดังกล่าว เช่น เผยแพร่ ข้ อมูลไว้ บ น
เว็บ ไซต์ ของบริ ษั ท จัด การ หรื อ ณ สถานที่ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ทุกแห่ งของบริ ษั ทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เป็ นต้ น
(1.2) การลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายให้ แตกต่างไปจากโครงการ ให้ ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่ องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ ดําเนินการตามข้ อ (1.1) แล้ ว
(2) กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึน้ ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
บริษัทจัดการจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสําคัญ และ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างทัว่ ถึงด้ วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เผยแพร่ ข้อมูลไว้
บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จัด การและ ณ สถานที่ ในการซื อ้ ขายหน่ วยลงทุ น ทุก แห่ ง ของบริ ษั ท จัด การและ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) ในกรณี ที่ ก องทุ น จะเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม ขึ น้ ไม่ เ กิ น กว่ า อั ต ราขั น้ สู ง ของ
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
ให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น
(2.2) ในกรณีที่กองทุนจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเกินกว่าอัตราขันสู
้ งของค่าธรรมเนียม
หรื อค่าใช้ จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ ชดั เจนในโครงการว่าสามารถกระทําได้ ทังนี
้ ้ ในรอบระยะเวลาย้ อนหลัง
1 ปี นบั แต่วันที่บริ ษัทประสงค์จะขึ ้นค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) ในกรณีที่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่าร้ อยละ 5 ของอัตราขันสู
้ ง บริษัท
จัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้

หน้ า 39

(ข) ในกรณี ที่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเกินกว่าร้ อยละ 5 ของอัตราขันสู
้ งดังกล่าว
บริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นได้ ต้องได้ รับมติพิเศษ
ในการเปิ ดเผยข้ อมูลตาม (2) วรรคหนึ่ง มิให้ นํามาใช้ กบั กรณีที่บริษัทจัดการได้ รับมติพิเศษ
ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามข้ อ (1) (1.2) หรื อข้ อ (2) (2.2) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่ าธรรมเนียมหรื อ
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
15.6 หมายเหตุ :
-ไม่มี –
16.

วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคา
หน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการในกรณีท่มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง :
16.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน
และราคาหน่ วยลงทุน : ในประเทศ
16.2 เงื่อนไขพิเศษ :
(1) บริ ษั ท จัด การจะคํ านวณมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข องกองทุ น รวมตามหลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารที่ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) บริ ษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้
ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ ใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวัน
ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล โดยจะประกาศภายในวันทําการ
ถัดไป
(ข) วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป ทัง้ นี ้ ในกรณีที่เป็ น
กองทุนรวมที่ไม่เปิ ดให้ ซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ จะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและ
มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี ้เพิ่มเติมด้ วย
1. วันทําการก่อนวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยจะประกาศภายในวันทําการซื ้อขายหน่วย
ลงทุน
2. วันทําการสุดท้ ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณี
ที่กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันเกินกว่า 1 เดือน
3. วันที่ปรากฏเหตุการณ์ ที่น่าเชื่อได้ ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรื อมูลค่าหน่วย
ลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
โดยให้ ประกาศภายในวันทําการถัดไป
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มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้ วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเมื
้
่อสิ ้น
วันทําการที่คํานวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ที่ประกาศข้ างต้ น ต้ องได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณี ที่บ ริ ษัทจัดการได้ ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึน้ โดยสมาคม (NAV
Center) หรื อช่องทางอื่นที่สํานักงานยอมรับ บริ ษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไปอีกก็ได้
การประกาศข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทหรื อประกาศทางหนังสือพิมพ์หรื ออาจ
พิจารณาประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสม และจะจัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัด การและสถานที่ ติด ต่ อทุก แห่ งที่ผ้ ูสนับ สนุน การขายหรื อรั บ ซือ้ คื นหน่ วยลงทุนใช้ ซื อ้ ขายหน่ วยลงทุน
(ถ้ ามี) เว้ นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวด้ วย
หรื อไม่ก็ได้
ทัง้ นี ้ บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิ ทธิ เปลี่ ยนแปลงช่ องทางการประกาศอื่ นใดที่ เหมาะสมโดยถื อว่าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ในกรณีที่มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดไม่ถกู ต้ อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริ ษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้ หรื อเหตุอื่นใดที่ได้ รับการผ่อนผัน
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่อบริ ษัทจัดการไม่ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสั่งซื ้อหรื อคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
โดยให้ ได้ รับยกเว้ นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้ องเลิกกองทุนรวม โดยให้ ได้ รับยกเว้ นตั ้งแต่วนั ที่ปรากฎเหตุดงั กล่าว
(3) การใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หรื อจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยม
ตํ าแหน่ งที่ 4 ขึ น้ ส่ วนมูลค่ าหน่ ว ยลงทุน เพื่ อ ใช้ ในการคํ านวณราคารั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุน จะตัด
ทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ ใน
(3.2)
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แต่จะใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณี ที่มี ผลประโยชน์ เกิดขึน้ จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริ ษั ทจัดการจะนําผลประโยชน์ นัน้
รวมเข้ าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
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16.3 แหล่ งข้ อมูลการเปิ ดเผยมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการได้ เปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไว้ บนเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และจัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
และ/หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
16.4 หลักเกณฑ์ และวิธกี ารดําเนินการในกรณีท่ีมูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง:
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องน้ อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรื อต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป แต่ไม่ถึงร้ อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง บริษัท
จัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ ผ้ ูดแู ลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่
พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และจัดให้ มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการเพื่อให้
สํ า นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง กล่ า วจะมี รายการอย่ า งน้ อย
ดังต่อไปนี ้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) สาเหตุที่ทําให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง
มีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
ในกรณี ที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทําให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ้ยผิดพลาด เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะแก้ ไข
ราคาหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องด้ วย
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ น
อัตราตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังนับ
แต่วนั ที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้ อง และดําเนินการดังต่อไปนี ้เฉพาะ
วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไป และคิดเป็ น
อัตราส่วนตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้ เสร็จสิ ้นภายในวันทําการถัดจาก
วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนันไม่
้ ถูกต้ อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ภายในวันทํา
การถัดจากวันที่คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็ จสิ ้น เพื่อให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงาน
ดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที่ บริ ษั ทจัดการส่งรายงานให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ รายงาน
ดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(ค) สาเหตุที่ทําให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะจัดให้ มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทําการของบริ ษัทจัดการ เพื่อให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้ องภายในวันที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์
รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
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(3) ประกาศชื่ อ กองทุ น รวมที่ มี ก ารแก้ ไขราคาตาม (2) และวัน เดื อ น ปี ที่ มี ก ารแก้ ไขราคาตาม (2) ใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รับรองข้ อมูล
ในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีใดๆ เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้
ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องทราบถึงการแก้ ไขราคาตาม
(2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ รับรองข้ อมูลในรายงาน
ดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้ อมทัง้
สําเนารายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่ จัด ทํา ตาม (1) ให้ สํ านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการ
แก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้ นแต่ในกรณี ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริ ษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้ อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณี ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง (understate) บริ ษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น
จํานวนซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ซือ้ หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนและจ่
ั้
ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด
เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็ นจํานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุน
ที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริ ษั ท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (overstate) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิ
ดังนี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น
จํานวนซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง
หรื อจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วย
ลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็ นจํานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุน
ที่ถกู ต้ องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้
หน้ า 43

น้ อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนและจ่
ั้
ายเงินของบริษัท
จัด การเองเป็ น จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่ กรณี เพื่ อชดเชยราคาให้ แก่
กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสาเหตุม าจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริษทั จัดการต้ องชดเชยราคาเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลู ค่า
ไม่ถึงหนึ่งร้ อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการจะชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 5 วันทํ าการนับ แต่ วันที่ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ รับ รองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อ นหลังและ
รายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข)
หรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริ ษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการ
ประกาศการแก้ ไขราคาตามข้ อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้ แก่
ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมา
จากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
17.

ชื่อผู้เกี่ยวข้ อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
17.2. ชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่มี
17.5. ที่ปรึกษา :
ไม่มี
17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นางสาวสมใจ คุณปสุต
ชื่อ : นางสาววรรณวิไล เพชรสร้ าง
ชื่อ : นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตั ้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
-ไม่มี –
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18.

รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม :
18.1 วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : 31 พฤษภาคม
18.2 วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก : 31 พฤษภาคม 2551
18.3 รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี

19.

การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ ไขวิธีการจัดการ :
เว้ นแต่กฎหมายและ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดเป็ นอย่างอื่น การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการให้ กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะดําเนินการโดยการจัด
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้
(1) การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรื อวิธีการจัดการซึ่งกระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อภายใต้ กรอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทัง้ แจ้ งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และเผยแพร่ ในลักษณะที่ผ้ ูลงทุนทั่วไป
สามารถเข้ าตรวจดูได้ ภายใน 15 วันนับแต่วนั ถัดจากวันที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อวันที่มีผลบังคับใช้ หรื อวันที่มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ แล้ วแต่กรณี
(2) การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้ วิธีการขอมติผ้ ูถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้ างมาก หรื อมติพิเศษมี
จํานวนไม่เกินร้ อยละ 55 หรื อไม่เกินร้ อยละ 80 บริ ษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับ
มติไปยังผู้ดแู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินนั ้
(3) การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ้ ให้ ถือว่าสํานักงานให้ ความเห็นชอบแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่ อง
ดังกล่าว
(3.1) การแก้ ไขเพิ่มเติมซึง่ มีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นในกรณีดงั นี ้
(ก) การลดมูลค่าขันตํ
้ ่าในการซื ้อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ่มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคําสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ ไม่กระทบต่อสถานะการลงทุน
ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้ าก่อนมีการเปิ ดให้ ขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(3.2) การแก้ ไขเพิ่มเติมที่ต้องดําเนินการให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3.3) การแก้ ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ ถกู ต้ อง
(3.4) การแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
(3.5) การแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่ อลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม ให้ เป็ นไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้ องกําหนด
(4) ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมาก เว้ นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี ้ ต้ องได้ รับมติพิเศษ
(4.1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรื อนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทําให้ ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
(4.2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น
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(4.3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4.4) การรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
(4.5) การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเดิม
ตามที่ระบุไว้ ล่าสุดในโครงการ
(4.6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรื อการแก้ ไข
เพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่ องใด ๆ อันมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(5) การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้ ความเห็นชอบแทนการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก็ได้ ทังนี
้ ้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื่อนไขให้
บริษัทจัดการปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ในการแก้ ไขโครงการก่อนให้ ความเห็นชอบก็ได้
(5.1) การเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(5.2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทําให้ สิทธิที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้ อยลง
(5.3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรื ออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้ องกับนโยบาย
การลงทุน
(5.4) การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี ซึง่ ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตุจําเป็ น
และสมควร
(5.5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (5.1) (5.2) (5.3) และ (5.4)
ทัง้ นี ้ การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการตามข้ างต้ นต้ องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรื อเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนทังปวง
้
(6) ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของกองทุนรวม เว้ นแต่เป็ น
กรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดใน
ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ การขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการเป็ นไปตามที่
กําหนดไว้ ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20.

ข้ อกําหนดอื่น ๆ :
20.1 การควบรวมกองทุน
20.1.1 การควบรวมกองทุนรวมต้ องเป็ นการควบกองทุนรวมหรื อการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้ การจัดการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้ องพิจารณาถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึ ้นต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมด้ วยความเป็ นธรรม
20.1.2 กองทุนรวมตั ้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ ้นไปจะดําเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ ต่อเมื่อได้ รับมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่รี ะบุไว้ ในโครงการและข้ อผูกพัน ภายใต้ หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความ
เสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมาก
ของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
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(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความ
เสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องได้ รับมติพิเศษของ
โครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมกําหนดรายละเอียดของ
โครงการและข้ อผูกพันใหม่ หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการและข้ อผูกพันที่รับโอน (ถ้ ามี) พร้ อมทังขอมติ
้
ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรื อกองทุนรวมที่โอนไปในคราวเดียวกันด้ วย
ในการรวมกองทุนรวมปิ ดกับกองทุนรวมปิ ด หรื อกองทุนรวมปิ ดกับกองทุนรวมเปิ ด หากมีผลให้
กองทุนรวมที่รับโอนเป็ น กองทุน รวมเปิ ด ให้ บริ ษั ทจัดการกองทุนรวมขอมติ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ของ
กองทุนรวมที่รับโอนดังกล่าวเพื่อเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิ ดเป็ นกองทุนรวมเปิ ดด้ วย
และหากได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง ให้
ถื อ ว่ า ได้ รั บ มติ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ในการเปลี่ ย นสภาพกองทุ น รวมตามประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
20.1.3 การขอมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุนตามข้ อ 20.1.2 ให้ บริ ษัท จัดการกองทุน รวมส่งหนังสือนัด ประชุม หรื อ
หนังสือขอมติตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เว้ น แต่ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํ า นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี ป ระกาศแก้ ไขหรื อ เพิ่ ม เติ ม
รายละเอี ย ดการควบรวมกองทุน ไปจากรายละเอี ย ดข้ า งต้ น บริ ษั ท จัด การจะดํ า เนิ น การตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ ไขหรื อเพิ่มเติมดังกล่าว
20.2 บริษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษทั จัดการแต่งตั ้ง อาจพิจารณาขอข้ อมูล
เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
กับผู้ลงทุนตามคําจํากัดความของกฎหมายหรื อตามที่หน่วยงานที่มีอํานาจกําหนด ทังก่
้ อน และหรื อภายหลังการ
ลงทุนในกองทุนไปแล้ ว ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย
และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิ หรื อการตีความ หรื อการสัง่ การของหน่วยงาน
ผู้มีอํานาจ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะดําเนินการทําความรู้จกั ตัวตน
ของลูก ค้ า (Know Your Client: KYC) และการพิ สูจ น์ ท ราบลูก ค้ า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้ส นใจ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้ าที่แจ้ งการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลเกี่ยวกับการรู้จกั ตัวตนของ
ลูกค้ า (KYC) และการพิสจู น์ทราบลูกค้ า (CDD) ให้ บริ ษัทจัดการและหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริ ษัทจัดการและหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะดําเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทังการเปิ
้
ดบัญชีเพื่อใช้ บริการ
ใหม่ การทําธุรกรรมของลูกค้ าเดิม และการทบทวนข้ อมูลลูกค้ าให้ เป็ นปั จจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทังการดํ
้
าเนินการ
อื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอํานาจกําหนดแนวทาง
20.3 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษัท
จัดการ ได้ ที่บริ ษั ทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ที่ได้ รับการแต่งตัง้ จากบริ ษั ทจัดการ
(ถ้ ามี) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอข้ อมูลดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการ
20.4 บริ ษั ท จัด การไม่ มี น โยบายรั บ ผลประโยชน์ ต อบแทนเพื่ อ บริ ษั ท และกองทุน จากบุ ค คลที่ เป็ น ผู้ ให้ บ ริ ก ารอัน
เนื่องมาจากการใช้ บริ การของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนเนื่องจากเป็ นข้ อห้ ามที่โดยกฎและวิชาชีพเป็ น
เรื่ องไม่พึงกระทํา เว้ นแต่เป็ นการรับประโยชน์ที่ให้ ผ้ บู ริการจัดให้ แก่บริษัทหรื อพนักงานของบริ ษัทตามเทศกาล ที่
เป็ นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตั ิที่บริษัทประกาศไว้ ภายในบริษัท ซึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี ้ได้ ที่
บริษัทจัดการ
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20.5 การซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรื อที่เรี ยกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนได้ โดยติดต่อกับบริ ษัทประกันชีวิต หรื อ ตัวแทนที่บริ ษัทประกันชีวิตกําหนด ทังนี
้ ้ การซื ้อขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากการซื ้อขายกองทุนเพียงอย่าง
เดียว ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
อนึ่ง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็ น
การแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการและบริ ษัทประกันชีวิต และแจ้ งให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการซือ้ หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชีวิตมีดังนี ้
20.5.1 มูล ค่ าขัน้ ตํ่ าของการสั่งซื อ้ หน่ วยลงทุน มูล ค่า ขัน้ ตํ่ าของการขายคืน หน่ วยลงทุน มูลค่ าหน่ วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า :
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน
จํานวนหน่วยลงทุนขันตํ
้ า่ ของการสัง่ ขายคืน
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า

:
:
:
:
:
:

ไม่กําหนด
ไม่กําหนด
ไม่กําหนด
ไม่กําหนด
ไม่กําหนด
ไม่กําหนด

เนื่องจากการซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น การ
เวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหัก
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้ น ดังนัน้ การสั่งซื ้อขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื่ องมูลค่าขันตํ
้ า่ ของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่
ขายคื น จํานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคื น มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญ ชีขัน้ ตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื ้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้ อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ ในกรมธรรม์
20.5.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผู้ลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัท
ประกันชีวิต หรื อตัวแทนที่บริ ษัทประกันชีวิตกํ าหนด โดยชําระเป็ นเงินสด แคชเชียร์ เช็คหรื อเช็คส่วน
บุคคลหรื อดราฟต์ ที่ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญ ชีเดียวกันกับธนาคารที่บริ ษั ทประกันชีวิต
กําหนด คําสัง่ หักบัญชีธนาคารหรื อหักบัญชีบตั รเครดิตหรื อด้ วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขันตํ
้ ่าในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน วิธีการในการสัง่ ซื ้อ วิธีการชําระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรื อ
เอกสารการขายที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจากบริ ษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ ซื ้อจะต้ องอยู่ภายใต้ กรอบ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ ในโครงการ โดยคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริ ษัท
จัดการได้ รับเอกสารและได้ รับชําระเงินครบถ้ วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ ว
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บริ ษัทจัดการ หรื อบริ ษัทประกันชีวิตในกรณี ของการสั่งซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจ
ปฏิเสธคําสั่งซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั่งดังกล่าว
อาจเข้ าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรื อการก่อการร้ าย หรื อเข้ าข่ายบุคคลที่บริ ษัทประกันชีวิต
สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
20.5.3 การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
(1) ผู้ถือหน่ วยลงทุน ภายใต้ กรมธรรม์ ประกันชีวิต ควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืน หน่วยลงทุนของ
กองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิต ทังนี
้ ้ บริ ษัทประกัน
ชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขันตํ
้ ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและ
เวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่ มเติม ตามที่ระบุไว้ ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรื อเอกสารประกอบการขายที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับจากบริ ษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้ องอยู่ภายใต้ กรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในโครงการและคําสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษทั ประกันชีวิตได้ ส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษัท
จัดการแล้ ว โดยบริ ษัทประกันชีวิตอาจต้ องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจนครบถ้ วนก่อนส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ แบบฟอร์ มของ
บริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขันตํ
้ ่าและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในแบบฟอร์ มหรื อกรมธรรม์
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ตัวแทนของผู้ถือกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (หมายถึง บริ ษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน) ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการได้ รับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจากบริ ษัท
ประกันชีวิต ซึ่งเป็ นวันที่คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนมีผล โดยบริษัทประกันชีวิตมีหน้ าที่ต้องชําระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือกรมธรรม์ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่คําสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุ น มี ผ ล ซึ่งวิธี ก ารรั บ ค่ า ขายคื น หน่ วยลงทุน เป็ น ไปตามวิธี ที่ บ ริ ษั ท ประกัน ชี วิต กํ า หนดไว้ ใน
กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ควบหน่ ว ยลงทุ น ทั ง้ นี ้ เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามข้ อกํ า หนดของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริ ษัทประกันชีวิตจะส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจําทุกเดือนเพื่อนําค่าขายคืน
หน่ ว ยลงทุ น มาชํ า ระค่ า การประกัน ภัย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น การ ค่ า ธรรมเนี ย มการบริ ห าร
กรมธรรม์หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่กําหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขาย
คืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขันตํ
้ ่าที่กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้ จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็ นรายปี
ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้ จ่าย
ล่าสุดได้ ทางโทรศัพท์หรื อช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการ
ขายที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับจากบริษัทประกันชีวิต
20.5.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ อ 20.5.2 และการขายคืนหน่วย
ลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามข้ อ 20.5.3 ภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วันทํา
การนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกใบ
หน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
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20.5.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน
ผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขันตํ
้ ่า จํานวนเงินคงเหลือขันตํ
้ ่า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ โดย
ส่งคําสัง่ ตามแบบฟอร์ มที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใต้
กรมธรรม์ ป ระกัน ชีวิตควบหน่วยลงทุน ระหว่างกองทุนรวมภายใต้ กรมธรรม์ ประกันชีวิตตามที่บ ริ ษั ท
ประกันชีวิตกําหนดไว้ เท่านันโดยต้
้
องเป็ นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริ ษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุน เปิ ด หนึ่ง (กองทุนเปิ ด ต้ น ทาง) เพื่ อซื อ้ หน่ วยลงทุน ของกองทุน เปิ ด อีก กองหนึ่ ง (กองทุน เปิ ด
ปลายทาง) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการ
ขายกรมธรรม์ โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้ นทาง
ซึ่งได้ หักค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด
ปลายทาง หรื อดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ เกิดรายการดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ การดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ ดงั นี ้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิ ดปลายทาง
กองหนึ่งหรื อหลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจําตามคําสั่งที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
ระบุ ให้ มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้ นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีก
กองหนึ่ง หรื อหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางกองหนึ่งหรื อหลายกอง
ไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรื อหลายกองทุนโดยอัตโนมัติทุกรอบสามเดือนของกรมธรรม์ให้ มี
สัดส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์
ทังนี
้ ้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ างต้ น อาจเปลี่ยนแปลงขึ ้นอยู่กับบริ ษัทประกัน
ชีวิต ซึง่ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ
บริ ษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว และ/หรื อถาวรในกรณีที่
บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรื อมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกรณีที่ยกเลิก
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในกรมธรรม์
ราคาขายและราคารับซื ้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะใช้ ราคาดังต่อไปนี ้เป็ นหลักเกณฑ์ในการคํานวณ
(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง การกําหนดราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ ้น
วันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหักด้ วยค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ ้นวัน
ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ส่งคําสั่งซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง และบริ ษัท
ประกันชีวิตได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง บวกด้ วยค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
ทัง้ นี ้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ ในการคํานวณราคาขายและราคารับซือ้ คืนในการสับเปลี่ยนการถื อ
หน่วยลงทุนข้ างต้ นจะต้ องเป็ นราคาที่ได้ รับการรับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ ในแต่ละรูปแบบของการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน วันที่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนซึง่ เป็ นวันที่กําหนดราคา
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน จะหมายถึงวันดังต่อไปนี ้
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กรณี การสับเปลี่ยนกองทุน วันที่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วัน ที่บริ ษัท ประกัน ชีวิต ได้ รับคํ าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องครบถ้ วนจากผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเวลาทําการที่บริ ษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้
กรณีการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ วันที่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการถัดจากวันที่บริ ษัท
ประกันชีวิตได้ รับคําสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องครบถ้ วนจากผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเวลาทําการที่
บริ ษัทประกันชีวิตกําหนด สําหรับการทํารายการในครัง้ แรก และในวันทําการถัดจากวันครบรอบการ
สับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติสําหรับการทํารายการในครัง้ ต่อๆ ไป
กรณีการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ วันที่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการถัดจากวันครบรอบ
ทุกสามเดือนของกรมธรรม์
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทําการ
ตามที่บริ ษัทประกันชีวิตกําหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ มให้ ชดั เจน พร้ อมระบุจํานวนหน่วย
ลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน ทังนี
้ ้ บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุในแบบฟอร์ มหรื อกรมธรรม์ หรื อในกรณีที่จํานวนเงินที่
ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอขันตํ
้ ่าที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการนําไปซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดปลายทาง โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที โดย
ไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือ
หน่วยลงทุนนันได้
้ เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
บริ ษั ทประกัน ชีวิตจะเป็ นผู้จัดส่งใบยืน ยัน การทํ ารายการสับ เปลี่ย นหน่วยลงทุนให้ ผ้ ูถื อหน่ วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับแต่วนั ที่ได้ ดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสัง่
ครัง้ แรกหรื อสรุ ปส่งเป็ นรายงานรายปี แล้ วแต่กรณี ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์ สอบถาม
สถานการณ์ลงทุนได้ ทางโทรศัพท์ตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
20.5.6 วันและเวลาในการขาย รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อ ขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทประกันชีวิตได้ ทกุ วันและเวลา
ทําการที่บริ ษัทประกันชีวิตกําหนด ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้ แก่ การ
ซื ้อหน่วยลงทุน (การชําระเบี ้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชี
กรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้ โดยส่งคําสั่งตาม
แบบฟอร์ มและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
20.5.7 การจัดส่งเอกสารให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน:
(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจําปี หรื อเอกสารอื่นใดที่
บริษัทจัดการจัดส่งให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัท
ประกันชีวิตจะดําเนินการจัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ต่อไป
(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัท
ประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจสอบฐานะการเงินดังกล่าวได้ ทางโทรศัพท์ หรื อช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
หรื อร้ องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนด
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20.5.8 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนปกติที่ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เพียงอย่างเดียว ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัท
ประกันชีวิตกําหนด ดังนี ้
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่
ว่ากรณีใดทังสิ
้ ้น
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็ น
หลักประกัน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้ รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกัน
ชีวิตจะเป็ นผู้ดําเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริ ษัท
ประกันชีวิตจะทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการรวบรวมและนําส่งคําสั่งซื ้อและขายหน่วยลงทุนไปยัง
บริ ษั ท จัด การในนามของบริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต โดยไม่ เปิ ดเผยชื่ อ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
(Omnibus Account) เช่น การได้ รับข้ อ มูลกองทุน อาจมีค วามล่าช้ ากว่าได้ รับ จากบริ ษั ท จัดการ
โดยตรง เป็ นต้ น
5. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี ้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
6. สิทธิในการขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต
7. สิทธิในการได้ รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนัน้
8. สิทธิในการรับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทประกันชีวิต รวมทัง้ ชื่อ ที่อยู่
และเลขประจําตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
9. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยลงทุนที่ได้ รับคําแนะนําเพื่อซื ้อ
หน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วย
ลงทุน
10. สิทธิในการได้ รับข้ อเท็จจริ งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรื อต่อ การตัดสิ นใจในการลงทุน เช่น การขายหน่ วยลงทุนของกองทุน รวมที่ อยู่ในขัน้ ตอนการ
ดําเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรื อการรวมกองทุนรวม เป็ นต้ น
11. สิ ท ธิ ในการได้ รั บ ทราบข้ อ มูล เกี่ ย วกั บ ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ
ผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชีวิตอาจได้ รับจากการซือ้ กรมธรรม์
รวมทังการซื
้
้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
20.5.9 ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน:
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย (FRONT-END FEE) :
-ไม่ม-ี
• ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) :
-ไม่ม-ี
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนหรื อตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
20.6 หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น
รวม บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
20.7 ข้ อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรี ย กว่า FATCA) โดยมี ผลบังคับ ใช้ วัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับ ดังกล่ าวกํ าหนดให้
สถาบัน การเงิน ที่ ไม่ ใช่ สัญ ชาติ อ เมริ กัน นอกประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (Foreign Financial Institution หรื อ FFI)
รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กับประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิ ติ บุ ค คล สั ญ ชาติ อ เมริ กั น ผู้ ซึ่ ง มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ถ าวรในสหรั ฐ อเมริ ก า และผู้ ซึ่ ง มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ท างภาษี ใ น
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้ กับ FFI นัน้ นอกจากนี ้ยังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกําลัง
ดําเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรี ยก
FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถื อว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริกนั และบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กําหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อ
หาความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกําหนดให้ ลูกค้ าบางประเภทต้ อง
จัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้ อ กํ า หนดของ FATCA หากกองทุน รวมใดไม่ เข้ า ผูก พั น ตนเพื่ อ ปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ข อง FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้ รับ
ผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่ จะเริ่มต้ นตั ้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่ง
อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งจะเริ่ มต้ นตั ้งแต่ปี
พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กําหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้ าร่ วม
ผูกพันตนตามข้ อกํ าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบัน การเงิน ในประเทศไทย ผู้รับ ฝาก
ทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อน
ชําระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน
และผู้สนับ สนุนการขายและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน ที่เข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกํ าหนดของ FATCA อาจจะ
ปฏิเสธหรื อระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริษัทจัดการ
ซึ่งอาจทํ าให้ กองทุน รวมไม่ ส ามารถดํ าเนิ น การลงทุน ต่อ ไปได้ และ/หรื อ ดํา เนิ น การลงทุน ได้ อย่ างไม่ มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้
ถื อ หน่ วยลงทุน โดยรวม บริ ษั ท จัด การและกองทุน รวม (โดยบริ ษั ท จัด การ) จึงเข้ า ผูก พัน ตนเพื่ อ ปฏิ บัติ ต าม
หลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการ
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และกองทุนรวม (ซึ่งรวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน
และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกําหนด) ให้ คํายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้ อมูล (เช่น
ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น ) ที่มี อยู่ในบัญ ชีทัง้ หมดของผู้ถือ หน่วยลงทุน นัน้ กับ บริ ษั ท
จัดการ ให้ กบั หน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนนําส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสูจน์ทราบ
ความเกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรื อการให้ ข้อมูล
ตามหัวข้ อที่กําหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุง
ข้ อ มูล เมื่ อ ข้ อมูลที่ เคยให้ ไว้ มี ก ารเปลี่ ยนแปลง เป็ น ต้ น รวมถึ งนํ าส่ งหลัก ฐานเพื่ อ ยื น ยัน การเข้ าร่ ว มใน
FATCA หรื อ กฎหมายต่ า งประเทศที่ เกี่ ย วข้ อ ง (ในกรณี ที่ เป็ น ลูก ค้ า สถาบัน การเงิ น ) ทัง้ นี ้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้
ถื อ หน่ วยลงทุน โดยรวมได้ รับ ประโยชน์ เพิ่ ม ขึน้ หากมี ก ารดํ า เนิ น การที่ สอดคล้ อ งกับ กฎหมายต่ างประเทศที่
เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่
บริ ษัทจัดการกําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้
ตามความจําเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่บริ ษัท
จัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้ ดําเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคําสัง่ ซื ้อ / สับเปลี่ยน / โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผล และ/หรื อเงินที่ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทําให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการ
กระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทําให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าว
แล้ วข้ างต้ น ซึ่งในทางปฏิบตั ิบริ ษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกําหนด) เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวน
สิทธิไว้ ข้างต้ น บริ ษทั จัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดําเนินการตามข้ อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจนําส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็ นต้ อง
ร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
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21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่ สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกําหนด :
ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการตามกรณีต่าง ๆ ดังนี ้
(1.1) กรณีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตั ิงานได้
1. ไม่ให้ บริการแก่ลกู ค้ ารายใหม่
2. ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ยงั มิได้ มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
(1.2) กรณีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจหรื อเงินกองทุนขันต้
้ น หรื อไม่สามารถกลับมา
ดํารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตั ิงานได้ ตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนหรื อแนวทาง
หรื อระยะเวลาที่ได้ รับการผ่อนผัน
1. ระงับการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลับมาดํารงเงินกองทุนได้ และได้ รับอนุญ าตจากสํานักงาน ก.ล.ต.ให้
สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ
2.ไม่ให้ บริการแก่ลกู ค้ ารายใหม่ รวมทังไม่
้ เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมผ่านทุกช่องทางการซื ้อขาย
3. เปลี่ยนให้ บริษัทจัดการรายอื่นเข้ าจัดการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ร้ ูหรื อควรรู้ว่าไม่สามารถดํารง
เงินกองทุนได้ ทัง้ นี ้ หากมีเหตุจําเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการอาจขอให้ สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ น
สําคัญและต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อน และในกรณีที่มีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้น
จากการเปลี่ยนบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการรายเดิมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการราย
เดิมจะทําหน้ าที่บริ หารจัดการกองทุนรวม ต่อไปเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์เพื่อไม่ให้ กองทุนเสียหาย ทัง้ นี ้
ในช่วงที่มีการดําเนนการเพื่อเปลี่ยนให้ บริษัทจัดการรายใหม่เข้ าบริหารแทน บริษัทจัดการรายเดิมอาจจะไม่ขาย
หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ สงู สุดไม่เกิน 3 วันทําการ
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุน
รวมสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่
บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริหารจัดการกองทุนรวม เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมทีม่ ีกําหนดระยะเวลาการรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน (interval fund) ซึ่งมิได้ มีช่วงเวลารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม
รายอื่นนัน้ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมสําหรับการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงที่จะมีการรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนในครัง้ ถัดไป ทังนี
้ ้ เฉพาะการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกเท่านัน้
22.

ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั่งที่ออกโดย
อาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกําหนดในโครงการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ
กฎ หรื อคําสัง่ ดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสัง่ นัน้ ให้
ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามโครงการแล้ ว
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ การลงนามใน
ข้ อผูกพันของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตั ้งโดยชอบ ให้ ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจั ด การกองทุ น รวมที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากสํ า นั ก งาน หรื อ ผ่ า นการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษั ท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิ ควิ ตี้

หน้ า 55

ข้ อผูกพัน
ระหว่ าง

ผู้ถือหน่ วยลงทุน
“กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิต”ี ้
(MS-CORE EQ)
กับ
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1.

บริษัทจัดการ :
ชื่อ

:

บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู่

:

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

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
1.

สิทธิของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการมีสิทธิดงั นี ้ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตามและไม่ขดั ต่อ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน และหนังสือซักซ้ อมความเข้ าใจ ทังที
้ ่มอี ยู่ในปั จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ในอนาคต (กฎหมาย ก.ล.ต.)
1.1 ได้ รับค่าตอบแทนในการจัดการโครงการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายหรื อเงินตอบแทนอื่นใดตามที่ระบุไว้ ใน
โครงการ
1.2 มอบหมายการจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุน การปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุน (back office) และงานอื่นใดที่
กฎหมาย ก.ล.ต. อนุญาตให้ บริษัทจัดการมอบหมายให้ บคุ คลอื่นกระทําการแทนได้
1.3 แต่งตั ้งบุคคลใดๆ เพื่อมาปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่กองทุน เช่น ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ติดต่อกับ
ผู้ลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษากองทุน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้ บริ การด้ านข้ อมูล ข่าวสาร (Information Service
Provider / Technical Advisor) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
1.4 รับชําระหนี ้เพื่อกองทุนด้ วยทรัพย์สินอื่นแทนการชําระหนี ้ด้ วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
1.5 ชําระค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
1.6 จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระงับ หรื อหยุดการสั่งซื ้อ-ขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อเลื่อนกําหนดการ
ชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
1.7 กระทํานิติกรรมหรื อสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึง่ บริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ ภายในขอบเขตที่กฎหมาย
ก.ล.ต. กําหนด
1.8 สิทธิ ที่จะละเว้ นไม่ปฏิ บัติต ามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อบริ ษัท จัด การ และ/หรื อ ผู้จัดการกองทุนมีเหตุอัน
สมควรเชื่อได้ ว่ามติดงั กล่าว ไม่เป็ นไปตาม ขัด หรื อฝ่ าฝื นกฎหมาย ก.ล.ต.
1.9 ปฏิบตั ิการอื่น ๆ เพื่อให้ บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ ซง่ึ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

2.

หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการมีหน้ าที่และความรับผิดชอบดังนี ้ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตามและไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
2.1 การจัดตั ้งเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม จดทะเบียนกองทุน และการเลิกกองทุน
2.1.1 ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็ นเงินได้ จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน
2.1.2 ดําเนินการขอเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนหรื อขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการของกองทุน
รวม ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิตี้

1

2.1.3 แก้ ไขเพิ่ มเติ มข้ อ มูล ที่ได้ จดทะเบีย นไว้ แล้ ว ยกเว้ นการเพิ่ม จํานวนเงิน ทุนจดทะเบี ยน/การเพิ่ม เงิน ทุน
โครงการและการแก้ ไขเพิ่มเติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของกองทุนให้ แก่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมนัน้
2.1.4 เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการตามที่ระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ
ข้ อ 19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการ
จัดการ
2.1.5 ดําเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ “การเลิกกองทุนรวม”
2.1.6 จัดให้ มีการชําระบัญชีตามหัวข้ อ “การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน”
2.2 การบริหารกองทุน
2.2.1 จัดการลงทุนโดยใช้ ความสามารถเพื่อพิทักษ์ ประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคํานึงและ
รักษาผลประโยชน์ สูงสุดให้ แ ก่ผ้ ูถื อหน่ วยลงทุน และตัง้ อยู่บนหลัก แห่งความซื่ อสัต ย์ สุจริ ตและความ
รอบคอบระมัดระวัง
2.2.2 จัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการที่ได้ รับอนุมตั จิ ากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด
2.2.3 แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทังจั
้ ดให้ ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์ที่ได้
จากการนําทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดงั กล่าวของกองทุนฝากไว้ กับ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
2.2.4 จัดให้ ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์ที่ได้ จากการนําทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน
2.2.5 สัง่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนชําระและรับชําระราคา
ค่าหลักทรัพย์
2.2.6 จัดให้ มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินตอบแทนอื่นใด ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดการของกองทุนตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
2.2.7 เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการหรื อบริ ษัทที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่ ในเรื่ องที่อาจส่งผล
กระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม เพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
2.2.8 ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดําเนินการฟ้องร้ อง บังคับคดี หรื อกระทําการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับ
กฎหมาย เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม
2.2.9 ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้ องและดําเนินคดี หรื อดําเนินการอืน่ ใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุน
ลงทุนหรื อมีไว้ เพื่อให้ ได้ รับการชําระหนี ้หรื อได้ มาซึ่งสิทธิในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่กองทุนพึงจะได้ จาก
การลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์ดงั กล่าว
2.2.10 พิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ “นโยบายการ
จ่ายเงินปั นผล” ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ (ถ้ ามี)
2.2.11 ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการดําเนินการตามข้ อ “การรับชําระหนี ้เพื่อกองทุนรวมด้ วย
ทรัพย์สินอื่น”
2.2.12 จัดให้ มีการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนอย่างสมํ่าเสมอและเปิ ดเผยผลการดําเนินงานตลอดจนข้ อมูล
อื่นที่เกี่ยวกับความเป็ นไปของกองทุนนันในแต่
้
ละช่วงเวลา
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2.3 การจัดทําบัญชี การรายงาน และการเปิ ดเผยข้ อมูล
2.3.1 จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้ วยการบัญชี
และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
2.3.2 จัดทํ ารายงานทุกรอบปี บัญ ชี และรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดื อนของรอบปี บัญ ชี เพื่อแสดงข้ อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวมตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน
นับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี และภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนตามลําดับ
การส่งรายงานให้ แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง บริ ษั ทจัดการจะจัดส่งผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สํานักงานจัดไว้
การส่งรายงานให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการอย่างน้ อยด้ วยวิธีการอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์หรื อสื่อบันทึกข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่ รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม โดยมีการแจ้ งช่องทางการเข้ าถึง
ข้ อมูลดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบด้ วย ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนแจ้ งความประสงค์ให้
จัดส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธีการตามวรรคสาม (1) บริษัทจัดการจะดําเนินการตามวิธีการดังกล่าว
ด้ วย
ความในวรรคหนึ่งมิให้ นํามาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมที่ต้องเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมีเหตุตามที่กําหนดไว้
ในข้ อ 22. โดยเหตุดงั กล่าวได้ เกิดขึ ้นก่อนหรื อในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรื อจัดส่งรายงานดังกล่าว
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ จดั ทําและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปี บัญชีแล้ ว บริ ษัทจัดการจะได้ รับ
ยกเว้ นไม่ต้องจัดทําและส่งรายงานดังกล่าวของรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับรอบปี บญ
ั ชีนนั ้
2.3.3 จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็ นรายวันและส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทําการนัน้
2.3.4 จัดทํารายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็ นรายวันและส่งให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์
ทุกวันทําการนัน้
2.3.5 คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
2.3.6 แจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของกองทุน ณ วันทําการ
สุดท้ ายของทุกเดือนแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป
2.3.7 ชี ้แจงและดําเนินการให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ชี ้แจงข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อ ผู้
ที่ ส นใจจะลงทุ น ทราบในกรณี ที่ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการ หรื อ มี เหตุก ารณ์ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรื อต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วย
ลงทุนของกองทุนอย่างมีนยั สําคัญ
2.3.8 จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นที่มีมลู ค่า
เกิ น อัตราส่ วนการลงทุน ที่ สํา นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กํ า หนด ซึ่งมิ ได้ เกิ ด จากการลงทุน หรื อได้
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นมาเพิ่มเติม พร้ อมทังวั
้ นที่หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นมีมลู ค่าเกินอัตราส่วนการ
ลงทุนที่กําหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั ้งแต่วันถัดจาก
วันที่หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นนัน้ มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนด พร้ อมทัง้ จัดทําสําเนาไว้ ที่
บริษัทจัดการเพื่อให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
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2.3.9 จัดทําหนังสือชีช้ วนใหม่ทุกรอบปี บัญ ชี เพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ ้นปี บัญ ชี และจัดส่งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั ้งแต่วันถัดจากวันสิ ้นปี บัญชี รวมทัง้ จัดส่งหนังสือชี ้
ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ พร้ อมกับใบคําสั่งซื ้อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูสนใจลงทุน และจัดให้ มีหนังสือชีช้ วน
ส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ที่ทําการของบริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผ้ สู นใจลงทุนได้ ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน
2.3.10 ประกาศข้ อมูล รายงาน รายละเอียด การดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
2.4 การขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน
2.4.1 จัดให้ มีเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
รวมทังจั
้ ดให้ มีการแจกจ่ายข้ อมูลที่เป็ นสาระสําคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้ แก่ผ้ ลู งทุนอย่าง
เพียงพอ และจัดเตรี ยมข้ อมูลที่เป็ นรายละเอียดของโครงการไว้ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนตรวจดูหรื อร้ องขอได้
2.4.2 ดําเนินการในการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
2.4.3 รับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทังหมดที
้
่มีคําสั่ง
ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ยกเว้ นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรร
หน่วยลงทุน การหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว หรื อการปฏิเสธการสั่งซื ้อหน่วยลงทุนตาม
เงื่อนไขที่ระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการข้ อ 6 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” และ
ข้ อ 11 “การไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่ง” หรื อข้ อ 12 “การหยุดรับคํา
สัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน”
2.4.4 จัดให้ มีและเก็บรักษาไว้ ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการมอบหมายให้ ผ้ ูอื่นเป็ นนาย
ทะเบียน จะเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการของนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
2.4.5 เปิ ดบัญชีกองทุนและจัดให้ มีเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
2.4.6 ขอความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดําเนินการตามข้ อ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน” หรื อข้ อ “การชําระค่ารับซื ้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วย
หลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”
2.4.7 ดําเนินการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วหรื อยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในวันทําการ
ถัดจากวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน
2.5 การแต่งตั ้งบุคคลอื่น
2.5.1 จัดให้ มีผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ อง
คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน และ
แต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่กําหนดในข้ อ “เงื่อนไข
การเปลีย่ นผู้ดแู ลผลประโยชน์” ทังนี
้ ้โดยได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
2.5.2 แต่ งตัง้ นายทะเบี ย นหน่ วยลงทุน และจัด ให้ มี ท ะเบี ย นผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
2.5.3 จัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม โดยถือตามข้ อกําหนดแห่งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วย การให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์และบริ ษัทเงินทุน
หลักทรัพย์
2.5.4 แต่งตั ้งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรื อเลิกกองทุน ทังนี
้ ้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิตี้
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2.5.5 แต่ ง ตั ง้ ผู้ สนั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุ น ภายใต้ หลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
2.5.6 แจ้ งให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้ อจํากัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ ในโครงการและข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ (ถ้ ามี) ในกรณี ที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุนโดยฝ่ าฝื นข้ อจํากัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ ในโครงการและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนการลงทะเบียนการ
โอนหน่วยลงทุนนันโดยไม่
้
ชกั ช้ า
2.5.7 แจ้ งหรื อขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการแต่งตั ้งหรื อเปลี่ยนแปลงบุคคล
หรื อนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนรวม
2.6 การดําเนินการอื่นๆ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ เป็ นไปตามโครงการและข้ อกําหนดของกฎหมาย ก.ล.ต.
2.6.1 ปฏิบตั ิการอื่นๆ เพื่อให้ ถึงซึง่ วัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
2.6.2 ปฏิบัติตามหน้ าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายละเอียดโครงการ กําหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของบริษัทจัดการ ทัง้
ในปั จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบัติตามข้ อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ข้อกําหนดในข้ อ
ผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสั่งดังกล่าว หากบริ ษัท
จัดการกองทุนได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสั่งนัน้ ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการกองทุนได้ ปฏิบัติให้
เป็ นไปตามข้ อผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นบริ ษั ท จัด การกองทุน รวม ไม่ ว่าโดยคํ าสั่งของสํ า นัก งาน หรื อ โดยเหตุอื่ น ใดตามพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องดําเนินการตามทีจ่ ําเป็ นเพื่อให้ บริษัทจัดการกองทุน
รวมรายใหม่เข้ าทําหน้ าที่ต่อไปได้ ซึง่ รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
2.

ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ
ที่อยู่

:
:

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

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี ้
(1) ได้ รับค่าตอบแทนจากการทําหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราที่กําหนดในโครงการ
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้ รับจากการจัดตั ้งและดําเนินงานของ
กองทุน เช่น เงินซื ้อหน่วยลงทุน และดอกเบี ้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้ จากการจําหน่ายหรื อเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใด
ของกองทุนและนําเข้ าไว้ ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรื อบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสัง่ ของบริษัทจัดการ
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิตี้
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(3) จัดให้ มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็ นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับ
ชําระหรื อชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทัง้ นีใ้ ห้ เป็ นไปตามคําสั่งของบริ ษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้ อง
และครบถ้ วนแล้ ว
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสัง่ ของบริษัทจัดการ
(5) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็ นธรรมในกรณีที่
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้ มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ ในขณะคํานวณมูลค่า หรื อ
กรณีที่เป็ นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินเฉลี่ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที่คงเหลืออยู่เมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้ าตามสมควร
(7) ทําหน้ าที่ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดงั ต่อไปนี ้
(7.1) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ ้น
(7.2) ดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ ชู ําระบัญชี ปฏิบตั ิตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในกรณี ที่ ผ้ ู ชํ า ระบัญ ชี ก ระทํ า การหรื อ งดเว้ น กระทํ า การตามมาตรา 130 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรายงานให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า
(7.3) จ่ายเงินส่วนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหนี ้ทัง้ หมดของกองทุนแล้ วคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามส่วนของ
หน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทัง้ นี ้ หน้ าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ จ ะสิ น้ สุด ลงเมื่อ ผู้ชําระบัญ ชีได้ ดําเนิ นการจดทะเบีย นเลิกกองทุน กับ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกต้ องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ คํานวณไว้ เมื่อเห็นว่าคํานวณถูกต้ องแล้ ว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้ องร่ วม
รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ จากความผิดพลาดในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ คํานวณไว้ และผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ รับรองความ
ถูกต้ องแล้ ว
(9) แจ้ งและรายงานให้ บริ ษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้ าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ้ย การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ได้ รับข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี ้ และส่งแก่บริษัทจัดการ
(10.1) รายงานเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสัง่ ของบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหน่าย
หลักทรัพย์ ดอกเบี ้ย และอื่นๆ
(10.2) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้
(10.3) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(10.4) จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนและข้ อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทงใน
ั้
ปั จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิตี้
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(12) ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด
หากบริษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิตามให้ แจ้ งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรื องดเว้ นกระทําการ
จนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่ อง
ดังกล่า วโดยละเอี ย ด และส่ งให้ สํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับ แต่ วัน ที่ ผ้ ูดูแ ลผลประโยชน์ ร้ ู ถึ ง
เหตุการณ์ ดังกล่าว
(13) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ โดยเคร่งครัด
(14) แจ้ งและรายงานให้ บริ ษัทจัดการทราบเป็ นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้ องปิ ดโอน หรื อกําลังอยู่ในระหว่างทํา
การปิ ดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้ าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ้ยและอื่นๆ
(15) แจ้ งและรายงานให้ บริ ษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้ าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับเงินปั นผลและ
ดอกเบี ้ย การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนเปิ ด โดย
ทันทีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ รับข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(16) ดําเนินการฟ้องร้ องบังคับคดีให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนหรื อฟ้องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริ ษัทจัดการ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรื อเมื่อได้ รับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายในการฟ้องร้ องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้ เรี ยกร้ องจากทรัพย์สินของ
กองทุน
(17) ให้ ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มี
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรื อราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(18) แจ้ งการเลื่อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้ อมทัง้ แสดงเหตุผลและ
หลักฐานการให้ ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ส่งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัทจัดการ
(19) ให้ ความเห็น ชอบบริ ษั ท จัดการในการรับ ชําระหนี ด้ ้ วยทรัพ ย์ สิน อื่น แทนการชํ าระหนี ต้ ามตราสารแห่ งหนี ต้ ามวิธี ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(20) แสดงความเห็นของผู้ดแู ลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชี
หรื อรอบปี ปฏิทินและรายงานทุกรอบปี บัญ ชีของกองทุน เพื่อแจ้ งแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันสิ ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวัน
สิ ้นปี บญ
ั ชีของกองทุน
(21) ให้ ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดตามราคาที่เป็ นธรรม ในกรณี
ที่วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้ มลู ค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ ในขณะคํานวณมูลค่า หรื อ
กรณีที่เป็ นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(22) รับรองความถูกต้ องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ จากการออกหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูสั่งซื ้อหน่วยลงทุนตาม
จํานวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเข้ าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ในแต่ละวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ ของบริษัทจัดการ
(23) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการแก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ของบริษัทจัดการ และ/หรื อ ชําระ
ผลประโยชน์หรื อทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนตามคําสัง่ ของบริษัทจัดการ
(24) รับเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษทั จัดการเพื่อเข้ าบัญชีของกองทุน
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิตี้
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(25) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ที่กําหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎที่สํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กํ าหนด โดยปฏิบัติให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญั ติ หลัก ทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังที
้ ่มีอยู่ใน
ปั จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
ในกรณีที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาข้ อหนึ่งข้ อใดด้ วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุน
รวมและ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่กองทุนรวม และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสิ ้นเชิง
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ พิสจู น์แล้ วว่าเป็ นความผิดของผู้ดแู ลผลประโยชน์ คู่สญ
ั ญาตกลงเก็บรักษาข้ อมูลที่ได้ ล่วงรู้มาเป็ น
ความลับและจะไม่เปิ ดเผยให้ บุคคลใด ๆ ทราบ เว้ นแต่จะเป็ นการเปิ ดเผยโดยอํานาจกฎหมาย หรื อโดยความยินยอมของ
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ จะต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อการไม่
กระทําการตามหน้ าที่โดยไม่มีเหตุอนั สมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องและทํางาน
ให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ รวมถึงหน้ าที่ดแู ลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื่ อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ รายเดิม มีห น้ าที่ดําเนิน การตามที่ จําเป็ นเพื่อให้ ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรอง
ความถูกต้ องและครบถ้ วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณี ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้ นกระทําการ หรื อละเลยไม่ปฏิบัติหน้ าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้ สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้ องบังคับคดีกบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานัน้
จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนในการทําหน้ าที่เป็ น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรื อเป็ นการดําเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน
ในกรณี ที่การดําเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที่จําเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและการแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนจะกระทําได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี ้
(1) เมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อ
บริ ษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์
อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณี ที่ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรื อมี การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ หรื อประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกรณีอื่นใดอัน
จะมีผลให้ บริ ษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้ องกับประกาศ คําสั่ง
ระเบี ย บ และข้ อ บังคับ ดังกล่ า ว ทัง้ นี ้ เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวมี ผ ลให้ เป็ น การเพิ่ ม ภาระหน้ า ที่ แก่ ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
แต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิตี้
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(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น เรี ยกร้ องให้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณี ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ มีคุณ สมบัติไม่เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ว่าด้ วยคุณ สมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์แก้ ไขคุณสมบัติให้ ถูกต้ องภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการรู้ หรื อรับทราบเหตุดงั กล่าว และแจ้ งการ
แก้ ไขดังกล่าวให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่แก้ ไขเสร็จสิ ้น
ในกรณีที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์มิได้ แก้ ไขคุณสมบัติให้ ถกู ต้ องภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดการจะขออนุญาต
เปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว และ
เมื่อได้ รับอนุญาตแล้ ว บริษัทจัดการจะแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
(6) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นําข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรื อข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องไปเปิ ดเผย หรื อใช้ ในทาง
ที่ก่อหรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรื อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่
น้ อยกว่า 15 วัน
อนึ่ง ถ้ าการเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ สิน้ สุดลง ให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ จัดการโอนหรื อส่งมอบทรัพย์ สินและเอกสารหลักฐาน
ทังหมดของกองทุ
้
นให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่ หรื อตามคําสัง่ ของบริษัทจัดการหรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวม
ตลอดถึงการดําเนินงานอื่นใดที่จําเป็ น เพื่อให้ การโอนหรื อส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทังหมดเป็
้
นไปโดยเรี ยบร้ อย
โดยฉับพลัน เพื่อสามารถทํางานได้ อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทําการอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ าข้ อยกเว้ นให้
กระทําได้ หากเป็ นกรณี ที่มีนยั สําคัญและไม่สามารถแก้ ไขให้ หมดไป ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์ สินกองทุนรวม :
ทรัพย์สินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพย์สินอื่น ณ สํานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ คือ
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. (66) 2296-2625, (66) 2296-3582
และ/หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์อื่นที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กําหนด
3.

ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ

:

นางสาว สมใจ คุณปสุต หรื อ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้ าง หรื อ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ

ที่อยู่

:

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. (02) 264-9090 โทรสาร (02) 264-0789-90

หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและข้ อตกลงในการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้สอบ
บัญชี
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิตี้
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4.

5.

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ

:

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

:

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

ผู้จัดจําหน่ าย :
-ไม่ม-ี

6.

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
- จะระบุในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
เว้ น แต่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ค วามเห็ นชอบหรื อ ประกาศกํ าหนดเป็ น อย่างอื่ น
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนมีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี ้
(1) ได้ รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากบริ ษัทจัดการหรื อ
กองทุน (ถ้ ามี) ตามที่ระบุในสัญญาแต่งตั ้งผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามข้ อกําหนด และเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา
แต่งตั ้งผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ประจํา ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อหน่วยลงทุน
(4) จัดส่งหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรื อเอกสารการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จําหน่ายให้ กับผู้ซื ้อหน่วย
ลงทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(5) แจกจ่ายหรื อรับเอกสารเกี่ยวกับการขอใช้ บริการกองทุนเปิ ดและการสัง่ ซื ้อหรื อการขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ซื ้อหรื อขาย
คืนหน่วยลงทุน
(6) รับชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ทู ี่ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรื อชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(7) ยืนยันการซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน
(8) ส่งมอบหรื อรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน (omnibus account)
(9) ชี ้แจงข้ อมูลให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณี ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ หรื อมีเหตุการณ์ ที่มี
ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรื อต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของ
หน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนยั สําคัญ
(10) ปฏิบัติตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับวิธีการโฆษณาเพื่อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด
(11) กรณีที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ บริการเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยรายชื่อผู้
ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
(11.1) ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
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(11.2) ดําเนิน การตรวจสอบและแจ้ งให้ บริ ษัทจัด การทราบ หากมีกรณี ที่ บุคคลใดถื อหน่ วยลงทุนเกินกว่าจํานวน
ดังกล่าว เพื่อให้ บริ ษัทจัดการใช้ ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการเปิ ดเผยตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อจํากัดใน
การใช้ สิทธิออกเสียงที่กําหนดไว้ ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
ออกตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(12) ทําการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
7.

ผู้ดูแลสภาพคล่ อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
- ไม่มี -

8.

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

9.

ที่ปรึกษา :
9.1 ที่ปรึกษาการลงทุน :
-ไม่ม-ี
9.2 ที่ปรึกษากองทุน :
-ไม่ม-ี

10.

ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
- ไม่มี -

11.

ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) :
- ไม่มี –

12.

คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
- ไม่มี –

13.

สิทธิหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1 สิทธิในการขายคืนหน่ วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนแก่บริ ษัทจัดการ ทัง้ นี ้ ให้ เป็ นไปตามข้ อ 7 “การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”
ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ
13.2 สิทธิในการรับเงินปั นผล :
-ไม่ม-ี
13.3 สิทธิในการโอนหน่ วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี ้ ต้ องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยมีวิธีการโอนหน่วยลงทุน ดังนี ้
(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคําขอโอนหน่วยลงทุนที่สํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณี ที่ผ้ ูรับโอน
ไม่ได้ เป็ นผู้ใช้ บริ การกองทุนกับบริ ษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้ องกรอกรายละเอียดในแบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้ อมคําขอโอนหน่วยลงทุน
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(ข) ในการโอนหน่ วยลงทุ น ผู้ โอนซึ่งเป็ น ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น ประเภทบุ ค คลธรรมดา จะต้ อ งแสดงบัต รประจํ า ตัว
ประชาชน บัตรข้ าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้ องแสดงเอกสารสําคัญ ที่ แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนัน้ เช่น
หนังสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริ คณห์สนธิของนิติบุคคลนัน้ ต่อบริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด
และหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
ส่งมอบ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี พร้ อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผ้ โู อนและผู้รับโอนไว้ เป็ น
หลักฐาน
(ง) ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการโอนหน่วยลงทุน
ของผู้โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผ้ โู อนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนได้ รับคําขอโอนหน่วยลงทุนพร้ อมเอกสารครบถ้ วนตามที่กําหนด
13.4 ข้ อจํากัดการโอนหน่ วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ แก่คนสหรัฐอเมริ กา (US Person) ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียน
การโอนหน่วยลงทุนหากการโอนนันเป็
้ นการโอนหรื อจําหน่ายให้ แก่ US Person
13.5 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ ไขวิธีจัดการ :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ลงมติเพื่อทําการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ โดยบริ ษั ทจัดการจะ
กระทําตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการ ข้ อ 19 “การขอมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ”
(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรื อ
บริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนน
เสียงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนันในส่
้ วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
13.6 สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้ รับเงินคืนหากกองทุนต้ องเลิกไป โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีผ้ ูชําระบัญชีที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชําระบัญชีโดยจะได้ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุในข้ อ 23 “การ
ชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน” ในส่วนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม”
13.7 สิทธิประโยชน์ อ่ ืน ๆ :
(1) สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจํานําได้ ตามกฎหมาย
(2) สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การร่ วมลงทุนในกองทุนรวมนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตกลงมอบให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการบริ หารจัดการกองทุน
ภายใต้ การดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริ ษัทจัดการจะต้ องบริ หารจัดการ และปฏิบัติตามรายละเอียด
โครงการจัดการที่ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
และบริ ษัทจัดการอย่างเคร่งครัด ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่จําเป็ นต้ องติดตามด้ วยตนเองตลอดเวลา และไม่
จําเป็ นต้ องมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการใด ๆ เว้ นแต่บริ ษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรื อตามมติ
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เสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการจั
้
ดการกองทุน (แล้ วแต่กรณี) จะเห็นสมควร
(3) สิทธิในการได้ รับชําระค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้ รับชําระค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ในกรณี ที่
กองทุนไม่สามารถชําระค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ตามที่กําหนดในข้ อ 9 “การชําระค่ารับ
ซื ้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน” ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ
13.8 อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้ แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกําหนดในข้ อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้ รับ
การแต่งตั ้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรี ยกให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่าส่วน
ของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้ รับประโยชน์ตอบแทนหรื อ
การคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้ วย
14.

การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
14.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและระยะเวลาการส่ งมอบ :
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งในกรณี
ผู้ถือหน่วยลงทุนตั ้งแต่ 2 คนขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ บันทึกชื่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านันเป็
้ นผู้ถือหน่วยลงทุนร่ วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อ
แรกใน“แบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน” เป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้รับเงินที่ได้ จากการขายคืน
หน่วยลงทุน
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายหลังจากสิ ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรกและทุกครัง้ ที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อรายการขายและรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนสมบูรณ์ เพื่อเป็ นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
จัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้ อมใบยืนยัน/ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรื อให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นผู้มอบให้ ภายใน 15 วันนับแต่
วันสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก และภายใน 5 วันทําการนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันทําการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุน
(3) หากปรากฏข้ อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและ/หรื อรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้ องทําการทักท้ วงข้ อผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันที่ได้ รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและ/หรื อรายงานการถือหน่วยลงทุน
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เฉพาะในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ร้ องขอให้ บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพือ่ นําไปใช้ เป็ นหลักประกันในการขอสินเชือ่ จากสถาบันการเงินหรื อ
กรณีพิเศษอื่นๆ ทัง้ นี ้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื่อบริ ษัทจัดการเห็นสมควร เท่านัน้ โดยมี
ขันตอน
้
ดังนี ้
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอให้ ออกใบหน่วยลงทุน ซึง่ ขอรับได้ จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
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(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคําขอให้ ออกใบหน่วยลงทุน พร้ อมชําระค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุน แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามจํานวนหน่วยลงทุนที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในคําขอให้ ออกใบหน่วยลงทุน สําหรับกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วย
ลงทุนในคําขอให้ ออกใบหน่วยลงทุน มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับ
หน่วยลงทุนจํานวนเท่าที่ปรากฏในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(ง) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน จะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และในใบหน่วยลงทุนจะต้ องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลง
นามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรื อลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรื อใช้ เครื่ องจักร
ประทับ หรื อโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ ทําได้ จึงจะ
ถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้ องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
(จ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้ องนําใบหน่วยลงทุน
มาส่งมอบคืนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อโอนหน่วยลงทุนนัน้ เข้ าระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Script)
ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(5) นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุน จะดํ าเนินการให้ มีก ารออกและจัด ส่ง “รายงานการถื อหน่วยลงทุน” ซึ่งได้ รับ การ
ปรับปรุงรายการให้ เป็ นปั จจุบนั อย่างน้ อยเป็ นรายไตรมาส โดยทางไปรษณีย์แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏ
ในทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกล่าว
(6) บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจาก
หนั ง สื อ รั บ รองสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุ น เป็ น สมุ ด บั ญ ชี แ สดงสิ ท ธิ ในหน่ ว ยลงทุ น หรื อ รู ป แบบอื่ น ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบและจะติดประกาศ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้ างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนจําเป็ นต้ องใช้ ใบหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุน
15.

กําหนดเวลา วิธีการ และข้ อจํากัดในการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :
- ไม่มี -

16.

วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์ สินอื่นให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชําระหนี ้หรื อมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ้ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นทังที
้ ่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตาม
สิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชําระหนี ้ ดังนี ้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษทั จัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์เป็ นผู้มีสิทธิใน
เงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชําระหนี ้
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16.1.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้ บริษัทจัดการจะไม่นาํ ทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สิน
ที่ได้ จากการรับชําระหนี ้ มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จาก
การรับชําระหนี ้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ เว้ นแต่
กรณี ที่ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่ มีสิทธิ ในเงินได้ สุทธิ จากทรัพย์ สิ นที่ได้ จากการรั บชําระหนีต้ กลงรั บชําระหนีด้ ้ วย
ทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระหนี ้ บริ ษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนันได้
้ และในกรณีที่มีค่าใช้ จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริ ษัทจัดการจะจ่ายจากเงิน
สํารองรายได้ หรื อผลประโยชน์ที่ได้ จากการบริหารทรัพย์สินนัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงิน
ได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระหนี ้คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธินนภายใน
ั้
45 วัน
นับ ตัง้ แต่ วัน ถัด จากวัน ที่ มี เงิน ได้ สุท ธิ และจะแจ้ งรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การเฉลี่ ย เงิ น คื น ไปยังสํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตัง้ แต่วันถัดจากวันที่บริ ษั ทจัดการได้ เฉลี่ยเงินคืน เว้ นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
ในการเฉลี่ ย เงิน คื น แต่ ล ะครั ง้ ตามข้ อ 16.1.3 หากบริ ษั ท จัด การมี เหตุผ ลแสดงให้ เห็ น ว่ า เงิน ได้ สุท ธิ จ าก
ทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระหนีไ้ ม่ค้ ุมกับภาระค่าใช้ จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน บริ ษัท
จัดการอาจนําเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับ
ภาระค่าใช้ จ่ายก็ได้ ทังนี
้ ้ หากได้ มีการจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระหนี ้จนครบถ้ วนและปรากฏว่าเงิน
ได้ สทุ ธินนไม่
ั ้ ค้ มุ กับภาระค่าใช้ จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริ ษัทจัดการอาจนําเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าวมารวมคํานวณ
เป็ นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์แล้ ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้ รับชําระ
หนี ้ตามตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามความในข้ อ 16.1.3 โดย
อนุโลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ที่กองทุนรวมจะได้ จากการรับชําระหนี ้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้ จ่าย พร้ อมเหตุผลและความ
จําเป็ นในการรับชําระหนี ้
16.2.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้ บริ ษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนันเพื
้ ่อใช้ ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ สามาคมบริ ษั ทจัด การลงทุนกํ าหนดโดยได้ รับความเห็ นชอบจากสํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี ้
(1) กรณี เป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการอาจมีไว้ ซึ่งทรัพย์สิน
ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ และใน
ระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที่มีค่าใช้ จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิตี้
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16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สามารถชําระหนี ้ได้ บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรื อ
ลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สามารถชําระหนี ้ได้ เป็ นผู้มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้ จากการรับชําระหนี ้ก็
ได้ ทังนี
้ ้ ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนันมารวมคํ
้
านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
16.4 วิธีการชําระค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
กรณีบริ ษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะต้ องได้ รับมติพิเศษให้ ชาํ ระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืน่
แทนเงินได้
การชําระเงินหรื อทรัพย์สินอื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เท่านัน้
17.

การจัดทําทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมมี ห น้ าที่ จั ด ให้ มี ท ะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ อ อกตามมาตรา 125(5) แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และการชําระเงินหรื อทรัพย์สินอื่น รวมทังการให้
้
สิทธิหรื อการจํากัดสิทธิ
ใดๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้ กระทําตามข้ อกําหนดในข้ อผูกพันหรื อตาม
กฎหมายแล้ ว ให้ ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดําเนินการตามอํานาจหน้ าที่แล้ ว
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณี
ดังนี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรื อผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ พิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมเว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรื อการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวที่จดั ตั ้งขึ ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน

18.

ข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน :
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริ ษั ท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
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19.

หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรื อกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาโดยชอบแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงเห็
้
นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ ดําเนินการใดอันเป็ นการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมาย ให้ ถือว่ามตินนเสี
ั ้ ยไป
ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ ไขข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ต้ องได้ รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรื อของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้ นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ ในข้ อผูกพัน หรื อที่กําหนดไว้ ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรื อตามที่กําหนดในประกาศนี ้แล้ ว ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้ รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี

20.

วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพัน :
การแก้ ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ ในข้ อผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เป็ นไปตาม
และไม่ขัดหรื อแย้ งกับพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ ที่ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ ถือว่าข้ อผูกพันส่วนที่แก้ ไขเพิ่มเติมนันมี
้ ผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญต้ องได้ รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทังนี
้ ้ เรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ให้ รวมถึง
(ก) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นตามข้ อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทน.19/2554
(ค) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้ อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้ อกําหนดเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่ องใด ๆ อันมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่ องที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้ มีผลผูกพันเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันให้ มีสาระสําคัญสอดคล้ องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยได้ รับมติโดย
เสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ วแต่
กรณี หรื อ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันนันเหมาะสม
้
มีความจําเป็ นหรื อสมควร และไม่กระทบ
ต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
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การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้ องกระทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
และผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อมทังประทั
้
บตราบริษัท (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดู
ได้ รวมทังจั
้ ดส่งสรุปการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันพร้ อมทังเหตุ
้ ผลและความจําเป็ นให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพร้ อมกับการส่งรายงาน
ประจําปี ของกองทุนรวม
21.

การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1 การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
21.2 รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี

22.

การเลิกกองทุนรวม :
22.1 เงื่อนไขในการเลิกกองทุน:
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณีดงั ต่อไปนี ้
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนมีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อมีมลู ค่าหน่วยลงทุนเป็ นจํานวน ดังนี ้
(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้
(ก) เมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่าย
ได้ แล้ วทัง้ หมด แต่ไม่รวมถึงกรณี ที่เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวม
หน่วยลงทุน กองทุนรวมฟี ดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้ าวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็ นจํานวนเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็ น
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟี ดเดอร์ กองทุน
รวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ
(ค) ความใน (2) (ก) และ (ข) มิให้ นํามาใช้ บงั คับกับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ วมีความเชื่อโดยสุจริ ต
และสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุน
ยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะ
ไม่ได้ รับผลกระทบจากการขายคืนนัน้
22.1.2 เมื่อปรากฎข้ อเท็จจริ งที่บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วมีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม 22.1.1 (2) (ก) และ (ข) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทังนี
้ ้ ให้ นําข้ อ 22.1.1 (2) (ค) มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
22.1.3 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให้ บริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจากบริษัทจัดการกระทําการหรื องดเว้ น
กระทําการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน
22.1.4 เมื่อได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
น

22.1.5 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตั ้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณี ที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่าอาจมีการจัดตั ้ง จัดการ หรื อใช้ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของ
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ หรื อเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรื อธุรกิจของบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลใด และสํานักงานได้ ดําเนินการแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องทําการชี ้แจง
แสดงเหตุผล ข้ อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชี ้แจง หรื อชี ้แจงแล้ วแต่ไม่อาจพิสจู น์หรื อทําให้ เชื่อได้
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิตี้
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ว่าการจัดตั ้งกองทุนรวมเป็ นการจัดตั ้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่างแท้ จริง และสํานักงานสัง่ ให้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมทําการแก้ ไข หรื อดําเนินการใดๆ และบริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการตามที่สํานักงาน
สัง่ ได้ หรื อดําเนินการแล้ วแต่ไม่สามารถทําให้ กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่างแท้ จริง
22.1.6 กรณี ที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
22.2 การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กําหนด หรื อสัง่ การ
เป็ นประการอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี ้
22.2.1 กรณีที่บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้ า
กรณีที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้ า บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี ้
(1) แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ
(2) ดําเนินการด้ วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทัว่ ไปทราบเรื่ องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวม
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรื อทางหนังสือพิมพ์ หรื อ
โดยจัด ให้ มี ข้ อ มูล เรื่ อ งดัง กล่ า วไว้ ณ สถานที่ ในการซื อ้ ขายหน่ ว ยลงทุ น ทุ ก แห่ ง ของบริ ษั ท จัด การและ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เป็ นต้ น
(3) จําหน่ ายทรัพ ย์ สิน ที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็ นเงิน สด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงิน ฝาก
ประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้ เงินที่มีกําหนดระยะเวลาใช้ เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้ เสร็ จสิ ้นก่อนวันเลิก
กองทุนรวม
22.2.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้ า
กรณีที่ไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้ า บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี ้
(1) ยุติการรับคําสัง่ ซื ้อและคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตั ้งแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้ อ 22.1
(2) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทังแจ้
้ ง
เป็ นหนังสือให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้ วย ทังนี
้ ้ ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้ อ 22.1
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ ตามข้ อ
22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทําได้ เพื่อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที่รวบรวมได้ ตาม (3) ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทํา
การนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้ อ 22.1 และเมื่อได้ ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ วให้ ถือว่าเป็ น
การเลิกกองทุนรวมนัน้
23.

การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั ้งผู้ชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบเพื่อ
ดําเนินการรวบรวมทรัพย์สิน จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระหนีส้ ิน และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม รวมทัง้
กระทําการอื่นใดตามที่จําเป็ นเพื่อชําระบัญชีกองทุนให้ เสร็ จสิ ้น ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
สําหรับค่าใช้ จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชําระบัญชีจะ
ดําเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิคงเหลือตามสัดส่วนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือ
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อยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ เมื่อได้ ชําระบัญชีเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ชําระบัญชีจะ
ทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ ว หากปรากฏว่า
ยังมีทรัพย์สินคงค้ างอยู่ ผู้ชําระบัญชีจะจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการจะอ้ างอิงที่อยู่ของบริ ษัท
จัดการเป็ นภูมิลําเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรื อผ่านการแก้ ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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