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คาํจาํกัดความ คาํจาํกัดความ / / คาํนิยาม คาํนิยาม : :   

โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทุนเปิดเอม็เอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ 

กองทุนหรือกองทุนรวม หมายถงึ กองทุนเปิดเอม็เอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์  

บริษทัจดัการ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)  

ผูดู้แลผลประโยชน ์หมายถงึ ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั(มหาชน)  

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)  

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน หมายถงึ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทาํหน้าที่ขาย

หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณขีองกองทุนรวม  

ผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยลงทุน หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทการจัดจาํหน่าย

หลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการตั้งให้เป็นผู้ทาํหน้าที่ขายหน่วยลงทุน  

ที่ปรึกษาการลงทุน หมายถงึ ที่ปรึกษาการลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง  

คณะที่ปรึกษากองทุน หมายถงึ คณะบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง  

สํานกังานบริการ หมายถงึ สาํนักงานบริการด้านธุรกจิจัดการลงทุนของบริษัทจัดการ  

บริษทัย่อย หมายถงึ บริษัทจาํกดัที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถอืหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเจด็สบิห้าของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้

แล้วทั้งหมดของบริษัทจาํกดัน้ัน  

หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอม็เอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์  

ผูถ้อืหน่วยลงทุน หมายถงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอม็เอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์  

วนัทําการ หมายถงึ วันทาํการของธนาคารพาณิชย์ไทย  

คําเสนอซ้ือ หมายถงึ คาํเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของกจิการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทาํคาํเสนอซ้ือต้องปฏบัิติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์

เง่ือนไข และวิธกีารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงาํกจิการ  

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิหารด้วยจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดเม่ือสิ้นวันทาํการที่คาํนวณ  

กิจการ หมายถงึ บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์หรือ

บริษัทมหาชน จาํกดั  

สถาบนัการเงิน หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานหมายถงึ สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน  

บริษทัจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทาํการซ้ือขายได้ในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

บริษทัข้ึนทะเบียน หมายถงึ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์กรุงเทพ  

กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาํหนดเกี่ยวกบัการจัดทาํงบการเงิน  
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11. . ชือ่ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม ชือ่ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : :   

1.1.  ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) :   กองทุนเปิดเอม็เอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์  

1.2.  ช่ือโครงการจัดการ (องักฤษ) :   MFC Hi-Dividend Plus Fund  

1.3.  ช่ือย่อ :   HI-DIV PLUS  

1.4.  ประเภทโครงการ :   กองทุนเปิด  

1.5.  ประเภทการขาย :   ขายหลายคร้ัง  

1.6.  การกาํหนดอายุโครงการ :   ไม่กาํหนด  

1.7.  อายุโครงการ :  -  ปี -  เดือน -  วัน  

1.8.  อายุโครงการถงึวันที่ (กรณีกาํหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -  

1.9.  เง่ือนไข (อายุโครงการ) :   

1.10.  ลักษณะโครงการ :   กองทุนเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป  

22. . จาํนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มลูค่าทีต่ราไว ้จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยจาํนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มลูค่าทีต่ราไว ้จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วย

ลงทุนทีเ่สนอขาย ลงทุนทีเ่สนอขาย : :   

2.1.  จาํนวนเงินทุนของโครงการ :  5,000,000,000.00 บาท  

2.2.  เง่ือนไข (จาํนวนเงินทุนของโครงการ) :  

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจาํนวนเงินทุนของโครงการ โดยจะเสนอขายเพ่ิมไม่เกนิร้อยละ 

15 ของจาํนวนเงินทุนของโครงการในกรณีที่มีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเกนิจาํนวนเงินทุนของโครงการ  

2.3.  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย :  10.0000 บาท  

2.4.  จาํนวนหน่วยลงทุน :  500,000,000 หน่วย  

2.5.  ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก :  10.0000 บาท  

2.6.  มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก :  10,000.00 บาท  

2.7.  มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป :  1,000.00 บาท  

2.8.  มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน :  0.00 บาท  

2.9.  จาํนวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน :  0 หน่วย  

2.10.  มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า :  0 บาท  

2.11.  จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า :  0 หน่วย  

2.12.  รายละเอยีดเพ่ิมเติม :  
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33. . วตัถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการวตัถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการ

ลงทุน ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ประเภทและลงทุน ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ประเภทและ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนทีจ่ะลงทุน อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนทีจ่ะลงทุน : :   

3.1.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพ่ือระดมเงินลงทุนจากประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลทั่วไป โดยนาํเงินลงทุนที่ระดมได้ส่วนใหญ่ไปลงทุนในหลักทรัพย์ 

ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลสมํ่าเสมอมาโดยตลอด อย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง และ/หรือ มี

ศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยหลักทรัพย์เหล่าน้ันยังคงมีปัจจัยพ้ืนฐาน

ที่ดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสงูในระยะปานกลางถงึระยะยาว ซ่ึงจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย รวมทั้งลงทุนบางส่วนในตราสารทางการเงินที่มีผลตอบแทนสงู ตลอดจนกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้อยู่ใน

ระดับที่เหมาะสม เพ่ือมุ่งประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นหลัก  

3.2.  ชนิดกองทุนรวม :   ลงทุนโดยตรง  

3.3.  ประเภทกองทุนรวม :   พิเศษ  

3.4.  นโยบายการลงทุน :   ตราสารแห่งทุน  

3.5.  นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :   

3.6.  การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :   ลงทุน  

เพ่ือการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)  

3.7.  การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :   ไม่ลงทุน  

3.8.  ลักษณะพิเศษ :  

-  กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑม์าตรฐาน (Specific Fund) 

3.9.  รายละเอยีดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการ

จ่ายเงินปันผลสมํ่าเสมอมาโดยตลอด อย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่มี

แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยหลักทรัพย์เหล่าน้ันยังคงมีปัจจัยพ้ืนฐานที่ดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสงูในระยะ

ปานกลางถงึระยะยาว ซ่ึงมีอตัราส่วนการลงทุนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธิ

ของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑใ์นการคัดเลือกหลักทรัพย์ ดังน้ี  

1.  การจ่ายเงินปันผลในอดีตย้อนหลัง 3 ปี  

2.  ผลประกอบการปัจจุบันและอนาคตของบริษัท  

3.  การคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

อย่างไรกต็าม บริษัทจะพิจารณาถงึแนวโน้มของธุรกจิ ที่มีความม่ันคง มีความผันผวนตํ่าเม่ือเทยีบกบัสภาวะเศรษฐกจิที่

เปล่ียนแปลงไป และจะพิจารณาถงึสภาพคล่องของหลักทรัพย์ประกอบด้วย ทั้งน้ี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับ

หลักทรัพย์ที่จะลงทุนให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกจิของประเทศ และจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงาน

หรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารเพ่ือพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต อย่างน้อยปีละ 1 

คร้ัง หากมีการเปล่ียนแปลงผลการดาํเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสาํคัญ กจ็ะ

พิจารณาปรับเปล่ียนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑก์ารคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น  
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สาํหรับเงินส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ใบสาํคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอีื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานประกาศกาํหนด  

กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ ์ โดยกองทุนจะเลือกลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ใน SET50 Index Futures             

ในฐานะซ้ือ (long position) เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการบริหารให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพ่ิมขึ้น 

และในฐานะขาย (short position) เพ่ือลดความเสี่ยงจากการลงทุนในกรณีที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง อย่างไร

กต็ามผู้จัดการกองทุนจะจัดสดัส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกบัสภาวการณใ์นแต่ละขณะเพ่ือผลตอบแทนการลงทุนที่ดี

และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าอื่นๆ (derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารการลงทุน (efficient 

portfolio management) และ เพ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) ทั้งน้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของ

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

3.10.  การลงทุนในต่างประเทศ :  ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ  

3.11.  รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

3.12.  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอีื่นที่จะลงทุน :  

3.12.1.  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอีื่นที่จะลงทุนในประเทศ :  

3.12.1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสญัญา ที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สญัญาเป็น            

นิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปน้ี  

(1)  หุ้น 

(2)  หน่วยลงทุนหรือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือของกองทุน

รวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นต้น 

(3)  ใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้น หรือใบแสดงสทิธใินการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสทิธไิด้ โดยต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑด์ังต่อไปน้ี 

(ก)  การลงทุนในตราสารดังกล่าว ต้องเป็นการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารการลงทุน (efficient 

portfolio management)  

(ข)  บริษัทจัดการต้องดาํเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สนิของกองทุนที่มีคุณภาพซ่ึงมีสภาพ

คล่องในจาํนวนที่เพียงพอต่อมูลค่าการใช้สทิธติามตราสารดังกล่าว (fully covered) ไว้

ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารน้ัน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑท์ี่สาํนักงานกาํหนด 

(4)  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที่เกดิจากหลักทรัพย์อ้างองิไทย ที่มีหลักทรัพย์อ้างองิเป็นหุ้นหรือใบสาํคัญ 

แสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้น  

(5)  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นหลักทรัพย์ ตาม (1)(2)(3) หรือ (4) ทั้งน้ี ตาม

หลักเกณฑท์ี่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

3.12.1.2  ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ ได้แก่  

(1)  ตราสารแห่งหน้ีที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่  

(1.1)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง

ขึ้น ธนาคารพาณชิย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ

ผู้คํา้ประกนั 
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(1.2)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกจิประเภทการให้สนิเช่ือเพ่ือ

ธุรกจิหลักทรัพย์เป็นผู้ออก ซ่ึงกาํหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต่วันออกตัว๋ และเป็น

ตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 

(1.3)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน อายุไม่เกนิ 90 วันนับแต่วันที่ออก ซ่ึงมีอนัดับความน่าเช่ือถอื

ดังต่อไปน้ี 

(ก)  อนัดับความน่าเช่ือถอืของตราสาร หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดับแรก ทั้งน้ี                 

ในกรณีที่เป็นอนัดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดับความน่าเช่ือถอืที่

ได้มาจากการจัดอนัดับความน่าเช่ือถอืระยะสั้น (short-term rating) ด้วย หรือ 

(ข)  อนัดับความน่าเช่ือถอืของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํา้ประกนั อยู่ใน

อนัดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ทั้งน้ี โดยการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ

ของสถาบันจัดอนัดับความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ 

Fitch หรือสถาบันอื่นที่สาํนักงานกาํหนดเพ่ิมเติม 

(2)  ตราสารแห่งหน้ีทั่วไป ได้แก่ 

(2.1)  ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่  

(ก)  ตัว๋เงินคลัง 

(ข)  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ค)  พันธบัตร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้นกู้           

ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้

ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คํา้ประกนั 

(2.2)  ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อนัได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบทาํนองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยที่

รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกจิตามกฎหมาย

ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํา้ประกนั ทั้งน้ี ตราสารดังกล่าวต้อง

มีลักษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.2 ด้วย 

(2.3)  ตราสารที่เปล่ียนมือได้ ซ่ึงหมายถงึ พันธบัตร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถงึ

หุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ ์ ที่สาํนักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือใน

ลักษณะจาํกดั หรือที่ออกภายใต้ข้อผูกพันที่กาํหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่           

นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซ่ึงผู้ออก

หลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่น้ันทั้งหมดต่อผู้ถอืหุ้นโดยได้รับชาํระราคาเตม็           

มูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถอืหุ้น ทั้งน้ี ตราสารที่เปล่ียนมือได้ต้องมีลักษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 

3.12.1.2 ด้วย  

(2.4)  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที่เกดิจากหลักทรัพย์อ้างองิไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างองิเป็นพันธบัตร 

หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ ์ 

(2.5)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้นกู้ ที่เสนอขายใน

ต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งน้ี หุ้นกู้ดังกล่าวไม่รวมถงึ

หุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ ์ 
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(2.6)  หน่วยลงทุนหรือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี หรือของ

กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหน้ี หรือการหาดอกผลโดยวิธี

อื่นที่สาํนักงานกาํหนดหรือให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น 

(2.7)  ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน ทั้งน้ี บริษัทจัดการต้องปฏบัิติให้เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

(2.8)  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหน้ี ตาม (1.1) (1.2) 

(1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทั้งน้ี บริษัทจัดการต้องปฏบัิติให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑท์ี่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ในกรณีที่ตราสารแห่งหน้ี ตามข้อ 3.12.1.2 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน 

ผลตอบแทนน้ันต้องอยู่ในรูปอตัราดอกเบ้ียคงที่หรืออตัราดอกเบ้ียลอยตัวเท่าน้ัน  

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํา้ประกนัของบุคคลที่กาํหนดไว้ในข้อ 3.12.1.2 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป 

รับ อาวัลทั้งจาํนวน สลักหลังโอนประเภทมีสทิธไิล่เบ้ียโดยไม่มีข้อกาํหนดลบล้างหรือจาํกดัความรับผิดของ             

ผู้สลักหลัง หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบ้ียเตม็จาํนวนแบบไม่มีเง่ือนไข 

เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตามข้อ (2.2) และตราสารที่เปล่ียนมือได้ ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะ

ดังต่อไปน้ี 

(1)  เป็นตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  

(2)  มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกาํหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะ

เสนอราคาซ้ือและรับซ้ือตราสารน้ัน ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจาํนวนและวิธกีาร

ที่สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกาํหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสาํเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย

ตลอดอายุของตราสารน้ันและ 

(3)  เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลักเกณฑด์ังต่อไปน้ี  

(ก)  ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที่มีอนัดับความ

น่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) 

เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกจิตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารน้ันต้องมีอนัดับ

ความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่าน้ัน 

(ข)  ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารน้ันต้องมีอนัดับความน่าเช่ือถือของ

ตราสารอยู่ในอนัดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)  

(ค)  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายคร้ังแรก หาก

ตราสารดังกล่าวไม่มีอนัดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดับที่

สามารถลงทุนได้ (investment grade) ตราสารน้ันต้องมีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสามรายเป็นผู้ซ้ือ

ตราสารดังกล่าวเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทุนภายใต้การจัดการ 

3.12.1.3  ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ได้แก่ 

(1)  หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศซ่ึงต้องมีลักษณะตามเง่ือนไขในท้ายข้อ 3.12.1.2 (1) และ (2) 

ทั้งน้ี ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายคร้ังแรก หุ้นกู้แปลงสภาพน้ันต้อง

เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอนัดับความน่าเช่ือถอือยู่ในอนัดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ

เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสามรายเป็นผู้ซ้ือตราสารดังกล่าวเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของ

กองทุนภายใต้การจัดการ  
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ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหน่ึงมีการคํา้ประกนั การคํา้ประกนัดังกล่าวต้องเป็นการคํา้ประกนัต้น

เงินและดอกเบ้ียเตม็จาํนวนแบบไม่มีเง่ือนไข  

(2)  หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  

3.12.1.4  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์  

3.12.1.5  เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หรือตราสารที่เทยีบเท่าเงินสด 

3.12.1.6  ใบสาํคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑข้์อ 3.12.1.1 (3) 

3.12.1.7  สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ตาม

หลักเกณฑท์ี่สาํนักงานกาํหนด สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมีสนิค้าหรือตัวแปรอย่างใด

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปน้ี  

(1)  หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ 

(2)  อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงิน ทั้งน้ี ในกรณทีี่เป็นสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอตัรา

แลกเปล่ียนเงิน กองทุนจะเข้าเป็นคู่สญัญาในกรณดีังกล่าวได้เฉพาะเพ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) 

เท่าน้ัน 

(3)  อนัดับความน่าเช่ือถอืหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาํระหน้ีของตราสารแห่งหน้ี 

(4)  ทองคาํ นํา้มันดิบ หรือดัชนีกลุ่มสนิค้าโภคภัณฑ ์ (Commodity Index) ซ่ึงได้ระบุการเข้าเป็นคู่สญัญาใน

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าที่มีสนิค้าหรือตัวแปรไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว 

(5)  สนิค้าหรือตัวแปรอื่นใดที่สาํนักงานกาํหนด 

3.12.1.8  ทรัพย์สนิอื่นที่มีลักษณะทาํนองเดียวกบั 3.12.1.1 – 3.12.1.7 โดยได้รับความเหน็ชอบจากสาํนักงาน  

3.12.2.  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอีื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :  

3.13.  อตัราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม :  

3.13.1.  อตัราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอีื่นเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของ

กองทุนรวม ตามที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด

ดังต่อไปน้ี ในกรณทีี่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการ

จะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 

3.13.1.1  บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิดังต่อไปน้ีเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวมโดยไม่จาํกดัอตัราส่วน  

(1)  ตราสารภาครัฐไทย  

(2)  ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที่มีอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอนัดับแรก  หรือ

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าที่มีสนิค้าเป็นตราสารดังกล่าว  

ในกรณขีองกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตามข้อ (2) เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกนิร้อยละ 

20 ของมูลค่าตราสารน้ันในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั่ง

ล่วงหน้าซ่ึงระบุเวลาแน่นอน (auto redemption) 

3.13.1.2  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าที่มีสนิค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งสิ้นเม่ือคาํนวณเฉพาะ

ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สญัญารายน้ัน ไม่เกนิร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุน   
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การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง ให้นับตราสารตามวรรคหน่ึงและทรัพย์สนิทุกประเภทที่ผู้ออกหรือผู้เป็น

คู่สญัญารายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซ่ึงกองทุนได้ลงทุนหรือมี

ไว้ซ่ึงทรัพย์สนิเหล่าน้ัน รวมในอตัราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย   

ในกรณขีองกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตามวรรคหน่ึง ต้องไม่เกนิร้อยละ 20 ของมูลค่า

ตราสารน้ันในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งล่วงหน้าซ่ึงระบุ

เวลาแน่นอน (auto redemption) 

3.13.1.3  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิมีอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดับที่สามารถลงทุนได้ดังต่อไปน้ี ซ่ึงที่

ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณชิย์ หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง           

ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งสิ้นเม่ือ

คาํนวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายน้ัน ไม่เกนิร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุน  

(1)   ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ 

(2)   ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 

(3)   เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หรือตราสารที่เทยีบเท่าเงินสด 

(4)   สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.7  

การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง ให้นับตราสารตามวรรคหน่ึงและทรัพย์สนิ ตามข้อ 3.13.1.4 (1)(2) หรือ 

(5) และข้อ 3.13.1.8 (1) ที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 

ผู้คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซ่ึงกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอตัราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณชิย์ 

หากธนาคารพาณชิย์น้ันเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ให้นับทรัพย์สนิที่ธนาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก 

ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซ่ึงกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอตัราส่วนการ

ลงทุนดังกล่าวด้วย ทั้งน้ี ไม่ว่าในกรณใีด มิให้คาํนวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทุนเข้าใน

อตัราส่วนดังกล่าว 

3.13.1.4  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิดังต่อไปน้ี ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล                  

ผู้สลักหลัง ผู้คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งสิ้นเม่ือคาํนวณเฉพาะ 

ผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายน้ัน ไม่เกนิร้อยละ 25 ของมูลค่า

ทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุน  

(1)      ตราสารแห่งทุนในประเทศ ที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สญัญา ทั้งน้ี ไม่รวมถงึตราสารแห่งทุนของ 

บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างดาํเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป  

(2)      หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ซ่ึงผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดาํเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสทิธเิป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  

(3)    ตราสารแห่งหน้ีในประเทศตามข้อ 3.12.1.2  ทั้งน้ี เฉพาะที่มีอนัดับความน่าเช่ือถอือยู่ในอนัดับที่สามารถ

ลงทุนได้ (investment grade)    

(4)    ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนตามข้อ 3.12.1.3 ทั้งน้ี เฉพาะที่มีอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดับที่สามารถลงทุน

ได้ (investment grade)  

(5)      ใบสาํคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์ ที่อนัดับความน่าเช่ือถอืของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดับที่สามารถลงทุนได้       

(investment grade)    
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(6)      สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.7 ที่คู่สญัญามีอนัดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดับ

ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) 

ตราสารแห่งทุน ตาม (1) และตราสารแห่งหน้ี ตาม (3) มิให้หมายความรวมถงึหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูก

จัดให้เป็นตราสารแห่งทุน ตามข้อ 3.12.1.1 (2) หรือตราสารแห่งหน้ี ตามข้อ 3.12.1.2 (2.6)  

การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง  ให้นับทรัพย์สนิตามวรรคหน่ึงและทรัพย์สนิ ตามข้อ 3.13.1.8 (1) ที่บุคคล

ดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซ่ึงกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

รวมในอตัราส่วนดังกล่าวด้วย  

3.13.1.5  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิที่กลุ่มกจิการใด เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง               

ผู้คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งสิ้นของกลุ่มกจิการน้ัน ไม่เกนิ

อตัราอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า  

(1)  ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุน  

(2)  อตัราที่คาํนวณได้จากนํา้หนักของกลุ่มกจิการดังกล่าวในตัวช้ีวัด (Benchmark) ของกองทุนน้ันรวมกบั 

ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุนน้ัน ทั้งน้ี ตัวช้ีวัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ

ดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน 

3.13.1.6  การลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิที่บริษัทในกลุ่มกจิการใด เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่ายหรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของ

กองทุน หากทรัพย์สนิดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการคาํนวณตัวช้ีวัด (Benchmark) ของกองทุนน้ัน บริษัท

จัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิดังกล่าว โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งสิ้นเม่ือคาํนวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือ

คู่สญัญารายน้ัน ไม่เกนิอตัราที่คาํนวณได้จากนํา้หนักของทรัพย์สนิดังกล่าวในตัวช้ีวัดรวมกบัร้อยละ 10 ของมูลค่า

ทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุน ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่อตัราดังกล่าวสงูกว่าอตัราส่วนที่กาํหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2                   

ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.8 แล้วแต่กรณ ี 

3.13.1.7   บริษัทจัดการพิจารณาความเป็นกลุ่มกจิการ ตามข้อ 3.13.1.5 และข้อ 3.13.1.7 ตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทาํ

และเปิดเผยล่าสดุ เว้นแต่ในกรณทีี่ไม่มีการจัดทาํงบการเงินรวม ให้พิจารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชี

รายช่ือผู้ถือหุ้นล่าสดุที่ส่งต่อกระทรวงพาณชิย์ 

3.13.1.8  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากกรณทีี่กาํหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ

ข้อ 3.13.1.4 เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวมตามอตัราส่วนดังต่อไปน้ี  

(1)   การลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิดังกล่าวซ่ึงบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง               

ผู้คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ต้องมีมูลค่ารวมกนัทั้งสิ้นเม่ือคาํนวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 

ผู้สลักหลัง ผู้คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายน้ัน ไม่เกนิร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุน   

(2)   การลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิ ตาม (1) เม่ือคาํนวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง  

ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํา้ประกนัหรือคู่สญัญาแล้ว ต้องมีมูลค่ารวมกนัทั้งสิ้นไม่เกนิร้อยละ 15 ของมูลค่า

ทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุน  

3.13.1.9  ในกรณขีองกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือ             

ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณชิย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยู่อาศัย สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารต่างประเทศ เป็นผู้ออก                

ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจาํนวนที่มีมูลค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกนิร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนรวม

ในรอบปีบัญชีหรือรอบอายุกองทุนรวมสาํหรับกองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่าหน่ึงปี 
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การคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนตามวรรคหน่ึง มิให้นับมูลค่าของเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของ

กองทุนรวม และทรัพย์สนิที่คู่สญัญาในธุรกรรมการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสทิธิ์ให้แก่กองทุนรวม เพ่ือ

ดาํรงมูลค่าธุรกรรมดังกล่าวตามประกาศที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด รวมในอตัราส่วนดังกล่าว 

อตัราส่วนตามวรรคหน่ึง มิให้นาํมาใช้บังคับในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวันครบกาํหนดอายุโครงการของกองทุน

รวมที่มีอายุโครงการตั้งแต่หน่ึงปีขึ้นไป   

ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหน้ี ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกนิอตัราส่วนที่

กาํหนดตามวรรคหน่ึง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉล่ีย             

ไม่เกนิร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนรวมภายในสามสบิวันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีน้ัน ทั้งน้ี                 

ให้คาํนวณอตัราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิดังกล่าวโดยเฉล่ียตั้งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีน้ันจนถงึวันที่

ทรัพย์สนิน้ันมีมูลค่าเป็นไปตามอตัราส่วนดังกล่าว 

เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏบัิติตามวรรคสี่แล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ

ภายในวันทาํการถดัจากวันที่ทรัพย์สนิน้ันมีมูลค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกนิร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิอง

กองทุนรวม  เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏบัิติดังกล่าว  ทั้งน้ี บริษัทต้องดาํเนินการ

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้สาํนักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย  

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏบัิติตามวรรคสี่ได้ สาํนักงานอาจสั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมน้ัน  

3.13.1.10  ในกรณีที่มีเหตุจาํเป็นและสมควร เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากปัญหาความผันผวน 

(Fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อ

สาํนักงานเพ่ือไม่ต้องนาํการลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่

เกดิความผนัผวนดังกล่าวมารวมคาํนวณอตัราส่วนการลงทุน ตามข้อ 3.13.1.9 ได้สาํหรับรอบปีบัญชีน้ัน 

3.13.1.11  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์

เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งสิ้นไม่เกนิร้อยละ 15 ของ

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุน   

3.13.1.12  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุน และใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหน่วยลงทุนเพ่ือเป็น

ทรัพย์สนิของกองทุนรวมได้ ไม่เกนิอตัราส่วนดังต่อไปน้ี  

(1)   ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนและใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัท

จัดการอื่นเป็นผู้รับผดิชอบดาํเนินการ ไม่เกนิร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองแต่ละกองทุนรวมที่

บริษัทจัดการเป็นผู้รับผดิชอบดาํเนินการ  

(2)   ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนและใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัท

จัดการอื่นเป็นผู้รับผดิชอบดาํเนินการ ไม่เกนิร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองแต่ละกองทุนรวมที่

บริษัทจัดการเป็นผู้รับผดิชอบดาํเนินการ 

ทั้งน้ี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถงึหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือ

การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 

3.13.1.13  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง (Hedging) เพ่ือ

เป็นทรัพย์สนิของกองทุนได้ โดยไม่เกนิมูลค่าความเสี่ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่ 

3.13.1.14  ในกรณีที่กองทุนเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) 

ให้บริษัทจัดการดาํเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สนิของกองทุนที่มีคุณภาพซ่ึงมีสภาพคล่องในจาํนวนที่

เพียงพอต่อมูลค่าสทุธทิี่กองทุนอาจมีภาระต้องชาํระหน้ีหรือชาํระค่าสนิค้าเม่ือสิ้นสดุสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (fully 

covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาน้ัน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑท์ี่สาํนักงานกาํหนด 
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3.13.1.15  บริษัทจัดการอาจทาํธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกนัทั้งสิ้นไม่เกนิร้อยละ 25 

ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุน  ทั้งน้ี การคาํนวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคาํนวณโดยใช้มูลค่า

หลักทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พึงได้รับจนถงึวันที่คาํนวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว 

ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้าทาํธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกนิอตัราส่วนที่กาํหนดในวรรค

หน่ึง หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์น้ันมีมูลค่าเกนิอตัราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกดิจากการทาํธุรกรรม

เพ่ิมเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซ่ึงธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปกไ็ด้   

ให้บริษัทจัดการจัดทาํรายงานโดยระบุวันที่ทรัพย์สนิน้ันมีมูลค่าเกนิอตัราส่วนการลงทุนที่กาํหนดพร้อมสาเหตุ และ

ส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทาํการนับแต่วันที่ธุรกรรมการให้ยืม

หลักทรัพย์น้ันมีมูลค่าเกนิอตัราส่วนที่กาํหนด พร้อมทั้งจัดทาํสาํเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพ่ือให้

สาํนักงานสามารถตรวจสอบได้  

3.13.1.16  ให้บริษัทจัดการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที่เกดิจากหลักทรัพย์อ้างองิไทย  

ใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้น ใบแสดงสทิธใินการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสทิธไิด้ ใบสาํคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์ หรือ

ใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้นกู้ หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑด์ังต่อไปน้ี 

(1)   ในกรณขีองใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที่เกดิจากหลักทรัพย์อ้างองิไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์

อ้างองิของใบแสดงสทิธดิังกล่าว รวมในอตัราส่วนสาํหรับหลักทรัพย์อ้างองิดังกล่าวที่กาํหนดในประกาศน้ี  

โดยถอืเสมือนหน่ึงว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์อ้างองิน้ันโดยตรง ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจไม่

นับมูลค่าของใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที่เกดิจากหลักทรัพย์อ้างองิไทยรวมในอตัราส่วนที่คาํนวณตาม 

ผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สญัญาที่กาํหนด ตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3  ข้อ 3.13.1.4 และ ข้อ 3.13.1.8 

กไ็ด้  

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างองิที่นาํมาคาํนวณรวมในอตัราส่วนตามวรรคหน่ึงให้มีมูลค่าเท่ากบัมูลค่าใบแสดง

สทิธใินผลประโยชน์ที่เกดิจากหลักทรัพย์อ้างองิไทยที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้  

(2)   ในกรณขีองใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้น  หรือใบแสดงสทิธใินการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสทิธไิด้ ให้บริษัท

จัดการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนดังต่อไปน้ี  

(ก)   นับมูลค่าที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชาํระตามตราสารน้ัน รวมในอตัราส่วนที่ผู้ออกตรา

สารดังกล่าว  

(ข)   นับมูลค่าของหุ้นที่รองรับรวมในอตัราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างองิ โดยถอืเสมือนหน่ึงว่า

กองทุนลงทุนในหุ้นที่รองรับน้ันโดยตรง  ทั้งน้ี มูลค่าของหุ้นที่รองรับให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาด

ของหุ้นน้ันซ่ึงคูณกบัค่าเดลต้าของใบสาํคัญแสดงสทิธหิรือใบแสดงสทิธดิังกล่าว แล้วแต่กรณ ี  

(3)   ในกรณขีองใบสาํคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์ หรือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้นกู้ ให้บริษัทจัดการคาํนวณ

อตัราส่วนการลงทุนดังต่อไปน้ี  

(ก)   นับมูลค่าที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชาํระตามตราสารน้ันรวมในอตัราส่วนที่ผู้ออกตรา

สารดังกล่าว       

(ข)   นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างองิรวมในอตัราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างองิ โดยถอืเสมือนหน่ึงว่า

กองทุนลงทุน 

ในหลักทรัพย์อ้างองิน้ันโดยตรง ทั้งน้ี มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างองิดังกล่าวให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของ

หลักทรัพย์อ้างองิน้ันซ่ึงคูณกบัค่าเดลต้าของใบสาํคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์ หรือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือ

หุ้นกู้ แล้วแต่กรณี 
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(4)    ในกรณขีองธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงการ

ให้ยืมหลักทรัพย์โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สนิที่ให้ยืมรวมในอตัราส่วนสาํหรับหลักทรัพย์ที่กาํหนดไว้ในข้อ 

3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และ ข้อ 3.13.1.8 โดยถอืเสมือนหน่ึงว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

ซ่ึงหลักทรัพย์น้ันอยู่ ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอตัราส่วนที่คาํนวณตามคู่สญัญาที่กาํหนด                

ตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และ ข้อ 3.13.1.8 กไ็ด้  

3.13.1.17  การคาํนวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุน ตามข้อ 3.13.1.2 

ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.8(1)  ให้นับมูลค่าที่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงมีหน้าที่ต้องชาํระตามสญัญา

ซ้ือขายล่วงหน้า รวมคาํนวณในอตัราส่วนของบุคคลที่เป็นคู่สญัญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึง

สญัญาน้ันในศูนย์ซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคาํนวณมูลค่าและอตัราส่วนตามที่กาํหนดในข้อ

ดังกล่าว  

3.13.1.18  นอกจากการคาํนวณ ตามข้อ 3.13.1.17 แล้วให้บริษัทจัดการคาํนวณอตัราส่วนที่ผู้ออกสนิค้าของสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า หรือผู้ที่ต้องชาํระหน้ีตามข้อผูกพันของสนิค้า  (limit of underlying issuer or third party)  โดยให้คาํนวณ

อตัราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสนิค้าน้ันโดยตรง ทั้งน้ี เฉพาะกรณทีี่การเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

เป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสนิค้าหรือผู้ที่ต้องชาํระหน้ีตามข้อ

ผูกพันของสนิค้า โดยให้ใช้มูลค่าตามขนาดของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (notional amount) เป็นมูลค่าที่ใช้ในการ

คาํนวณ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นสญัญาออปชัน ให้บริษัทจัดการใช้มูลค่าตามขนาดของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (notional 

amount) ซ่ึงคูณกบัค่าเดลต้าของสญัญาออปชัน 

3.13.1.19  ในการคาํนวณอตัราส่วน ตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.8 (1) ให้บริษัทจัดการ

ปฏบัิติตามหลักเกณฑด์ังต่อไปน้ี รวมทั้งเง่ือนไขตามข้อ 3.13.1.20 ด้วย  

(1)   ในกรณีที่ทรัพย์สนิดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํา้ประกนั บริษัทจัดการจะคาํนวณ

อตัราส่วนที่ผู้ออกทรัพย์สนิหรือผู้ที่เป็นคู่สญัญาดังกล่าว หรือคาํนวณอตัราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล             

ผู้สลักหลัง หรือผู้คํา้ประกนั แล้วแต่กรณ ีกไ็ด้  

(2)   ในกรณีที่ทรัพย์สนิมีบุคคลมากกว่าหน่ึงรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํา้ประกนั บริษัท

จัดการจะเลือกคาํนวณอตัราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํา้ประกนัรายใดรายหน่ึงกไ็ด้  

3.13.1.20 การคาํนวณอตัราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํา้ประกนั ตามข้อ 3.13.1.22 จะทาํได้ต่อเม่ือบุคคล

ดังกล่าวได้ทาํการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจาํนวน สลักหลังโอนประเภทมีสทิธไิล่เบ้ียโดยไม่มีข้อกาํหนดลบล้าง

หรือจาํกดัความรับผดิของผู้สลักหลัง  หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบ้ียเตม็จาํนวนแบบไม่มีเง่ือนไข 

3.13.1.21  ในกรณีที่กองทุนมีสทิธใินการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทใดตามสดัส่วนจาํนวนหุ้นที่กองทุนถืออยู่ (right issue) หาก

การใช้สทิธน้ัินจะเป็นเหตุให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าเกนิอตัราส่วนที่กาํหนดใน

ข้างต้นน้ี บริษัทจัดการอาจซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนน้ันโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏบัิติให้เป็นไปตามอตัราส่วนที่เกี่ยวกบัเร่ือง

ดังกล่าว ทั้งน้ี เฉพาะภายในช่วงระยะเวลาสามสบิวันนับแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นหมดสทิธจิองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนน้ัน  

3.13.1.22   ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน หรือตราสารแห่งหน้ี ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทุน มีมูลค่า

ไม่เกนิอตัราส่วนที่กาํหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งทุน หรือตราสารแห่งหน้ีน้ัน มีมูลค่าเกนิอตัราส่วน

ดังกล่าวโดยเหตุดังต่อไปน้ี ให้บริษัทดาํเนินการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามที่กาํหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่มี

การประกาศให้ทราบถงึเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาํเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสาํนักงาน  

(1)  ตราสารแห่งทุนน้ัน ในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการ

ดาํเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป  หรือถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน   

(2)  ตราสารแห่งหน้ีถูกปรับลดอนัดับความน่าเช่ือถือ   
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3.13.1.23  ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทุน มีมูลค่าไม่เกนิอตัราส่วนที่กาํหนดใน

ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกนิอตัราส่วนดังกล่าวจากการรับชาํระหน้ีด้วยทรัพย์สนิอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซ่ึง

ทรัพย์สนิดังกล่าวต่อไปกไ็ด้  

ให้บริษัทจัดการจัดทาํรายงานโดยระบุช่ือ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิตามวรรคหน่ึง และวันที่

ทรัพย์สนิน้ันมีมูลค่าเกนิอตัราส่วนการลงทุนที่กาํหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทาํการนับแต่วันที่ทรัพย์สนิน้ันมีมูลค่าเกนิอตัราส่วนที่กาํหนด พร้อมทั้งจัดทาํ

สาํเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพ่ือให้สาํนักงานสามารถตรวจสอบได้    

3.13.1.24  ในกรณีที่การรับชาํระหน้ีด้วยทรัพย์สนิอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถอืหุ้นที่บริษัทใด เป็นผู้ออก เพ่ือเป็น

ทรัพย์สนิของกองทุนรวม เม่ือรวมกนัทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดาํเนินการเกนิกว่าร้อยละ 25 

ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทน้ัน บริษัทจัดการจะดาํเนินการตามประกาศ ที่ สน. 24/2552 

เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ดังน้ีคือ  

(1)   ปฏบัิติให้เป็นไปตามประกาศที่กาํหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชาํระหน้ีด้วยทรัพย์สนิอื่นได้  

(2)  งดเว้นการใช้สทิธอิอกเสยีงในหุ้นจาํนวนที่เกนิอตัราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณทีี่มีเหตุจาํเป็นและ

สมควรโดยได้รับการผ่อนผนัจากสาํนักงาน  และ  

(3)  กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซ่ึงหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือ

เป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัทน้ันจนถงึหรือข้ามจุดที่ต้องทาํคาํเสนอซ้ือ  บริษัทจัดการต้องดาํเนินการเพ่ือให้ได้รับ

การยกเว้นการทาํคาํเสนอซ้ือโดยการลดสดัส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอาํนาจควบคุม หรือย่ืนคาํขอผ่อน

ผนัการทาํคาํเสนอซ้ือ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ ์

เง่ือนไข และวิธกีารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงาํกจิการ  ทั้งน้ี การลดสดัส่วนการถือหุ้นดังกล่าว  

ให้บริษัทจัดการลดสดัส่วนตามสดัส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้มาจากการรับชาํระ

หน้ีด้วยทรัพย์สนิอื่น  

3.13.1.25  ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทุน มีมูลค่าไม่เกนิอตัราส่วนที่กาํหนดใน

ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกนิอตัราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะ ตามข้อ 3.13.1.9 ข้อ 3.13.1.15                   

ข้อ 3.13.1.21 ข้อ 3.13.1.22 ข้อ 3.13.1.23 และ ข้อ 3.13.1.24 และการเกนิอตัราส่วนดังกล่าวมิได้เกดิจากการ

ลงทุนหรือได้ทรัพย์สนิมาเพ่ิมเติม  บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิดังกล่าวต่อไปกไ็ด้   

ให้บริษัทจัดการจัดทาํรายงานโดยระบุช่ือ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิตามวรรคหน่ึง และวันที่

ทรัพย์สนิน้ันมีมูลค่าเกนิอตัราส่วนที่กาํหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

รวม ทราบภายในสามวันทาํการนับแต่วันที่ทรัพย์สนิน้ันมีมูลค่าเกนิอตัราส่วนที่กาํหนด พร้อมทั้งจัดทาํสาํเนา

รายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพ่ือให้สาํนักงานสามารถตรวจสอบได้  

3.13.1.26  ข้อจาํกดัการลงทุนข้างต้นจะไม่นาํมาบังคับใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 

และบริษัทจัดการต้องดาํเนินการเพ่ือเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดาํเนินการของบริษัทจัดการเม่ือเลิกกองทุนรวม” 

สรุปอตัราส่วนการลงทุน :  

1.  Total non-investment grade :  ลงทุนไม่เกนิร้อยละ  15  

2.  Non-investment grade company limit :  ลงทุนไม่เกนิร้อยละ  5  

3.  Investment grade company limit :  ลงทุนไม่เกนิร้อยละ  25  

4.  Financial institution company limit :  ลงทุนไม่เกนิร้อยละ  25  

5.  Individual fund limit :  ลงทุนไม่เกนิร้อยละ  10  

6.  Total fund limit :  ลงทุนไม่เกนิร้อยละ  20  

3.13.2.  อตัราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นในต่างประเทศ :  
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44. . การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ((CCllaassss  ooff  UUnniitt))  ::    

4.1.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  ไม่มี  

4.2.  ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  ไม่มี  

4.3.  รายละเอยีดเพ่ิมเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

55. . การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : :   

5.1.  ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

-  Internet 

-  บริษัทจัดการ 

-  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

5.2.  รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

5.2.1  วิธกีารขอรับหนังสอืช้ีชวน ใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุน :  

ผู้สนใจที่จะสั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสอืช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซ้ือคืนหรือบริษัทจัดการ โดยช่วงระยะเวลาในการเสนอขายคร้ังแรกจะระบุไว้ในหนังสอืช้ีชวนเสนอขาย

หน่วยลงทุน   

5.2.2  วิธกีารสั่งซ้ือหน่วยลงทุน :  

ผู้สั่งซ้ือแต่ละรายจะต้องสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาท ในราคาจองซ้ือหน่วยละ 10 บาท โดยกรอก

รายละเอยีดต่างๆ ในใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณทีี่ผู้ลงทุนไม่เคยเปิดบัญชีกบับริษัท) และคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้

ครบถ้วนชัดเจน แล้วนาํใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอยีดครบถ้วนแล้วและ

เอกสารหลักฐาน เช่น สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน (สาํหรับบุคคลธรรมดา) หรือ หนังสอืรับรองกระทรวงพาณชิย์ 

และหนังสอืมอบอาํนาจพร้อมตัวอย่างลายมือช่ือผู้มีอาํนาจลงนาม (สาํหรับนิติบุคคล) เป็นต้น พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วย

ลงทุนเตม็จาํนวนไปที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหรือบริษัทจัดการ หรือส่งโดยทางไปรษณย์ีลงทะเบียนถงึบริษัท

จัดการ ภายในระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก หรือสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางโทรสารได้สาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี

บัญชีกองทุนกบับริษัทจัดการแล้ว  

นอกจากน้ี หากผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท เพ่ือซ้ือกองทุน

น้ี ผู้ลงทุนสามารถส่งคาํสั่งซ้ือได้จนถงึวันสดุท้ายของช่วงเวลาการเสนอขายคร้ังแรก  

ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป แต่ไม่เกนิ 4 คน สั่งซ้ือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจัดการจะจดแจ้งช่ือบุคคลเหล่าน้ัน

เป็นผู้ถอืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน และถือเอาบุคคล

เหล่าน้ันเป็นผู้ใช้สทิธใินฐานะผู้ถอืหน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน  

5.2.3  การรับชาํระและการเกบ็รักษาเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน :  

ผู้สั่งซ้ือสามารถชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือบริษัทจัดการภายในระยะเวลา

เสนอขายคร้ังแรก โดยชาํระเป็นเงินสด เชค็ ดราฟท ์ เชค็ธนาคาร หรือคาํสั่งหักบัญชีธนาคาร ที่สามารถเรียกเกบ็เงินได้

ในเขตหักบัญชีเดียวกนักบัสาํนักงานที่รับการสั่งซ้ือภายในวันที่สั่งซ้ือเท่าน้ัน โดยเชค็ ดราฟท ์ หรือเชค็ธนาคารดังกล่าว 

จะต้องลงวันที่ที่สั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)" 

ซ่ึงเป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 



กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ--ดิวเิดนด ์พลสั ฟันด์ดิวเิดนด ์พลสั ฟันด์  1155  

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณชิย์ จาํกดั (มหาชน) หรือ ธนาคารออมสนิ หรือบัญชีจองซ้ือของ

ธนาคารพาณชิย์อื่นที่บริษัทจัดการเปิดเพ่ิมเติม  

หลังจากที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือบริษัทจัดการได้รับชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซ้ือแล้ว 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือบริษัทจัดการจะออกหลักฐานการรับเงิน และคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือ

หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นการสั่งซ้ือทางโทรสาร  

การจองซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเม่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือบริษัทจัดการได้เรียกเกบ็เงินตามเชค็ 

ดราฟท ์ เชค็ธนาคาร หรือคาํสั่งหักบัญชีธนาคาร และได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนแล้ว สทิธขิองผู้ถือ

หน่วยลงทุนจะเกดิขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทกึข้อมูลการซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนลงใน

สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน  

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั่งซ้ือพร้อมใบเสรจ็รับเงินและใบกาํกบัภาษี สาํหรับค่าธรรมเนียมการ

ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรือสมุดบันทกึการซ้ือขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือ

หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณย์ีภายใน 15 วันทาํการนับแต่วันสิ้นสดุระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก  

ผู้สั่งซ้ือที่ได้ชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้  

5.2.4  การจัดสรรหน่วยลงทุน :  

ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซ้ือหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชาํระค่าหน่วยลงทุนเตม็

จาํนวนแล้ว ในกรณีที่มีการจองซ้ือหน่วยลงทุนเกนิกว่ามูลค่าโครงการ การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของ

บริษัทจัดการโดยใช้หลักการ “สั่งซ้ือก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ที่ได้รับคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณทีี่สั่งซ้ือพร้อมกนัและมี

หน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรจะพิจารณาจัดสรรตามจาํนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซ้ือโดยจาํนวนที่จัดสรรจะเป็น

ทวีคูณของร้อยหน่วยตามจาํนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ ทั้งน้ี ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเหน็ว่าเพ่ือเป็นการรักษา

ผลประโยชน์ของกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด

กไ็ด้ โดยไม่จาํเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

5.2.5  การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก

ไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือในกรณทีี่บริษัทจัดการยุติโครงการ หากหลังจากสิ้นสดุระยะเวลาเสนอ

ขายคร้ังแรกแล้วปรากฎว่าโครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถงึ 35 รายเว้นแต่บริษัทจัดการจะ

ได้รับอนุญาตจากสาํนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สาํนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 

วันนับตั้งแต่วันถดัจากวัดสิ้นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนและ

ผลประโยชน์ใดๆ ที่เกดิขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้จองซ้ือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน 

นับตั้งแต่วันถดัจากวันสิ้นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสดัส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน หาก

บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลาน้ันได้อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ

เอง บริษัทจัดการจะชาํระดอกเบ้ียในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละเจด็คร่ึงต่อปีนับตั้งแต่วันถดัจากวันที่ครบกาํหนดเวลาน้ัน

จนถงึวันที่บริษัทจัดการชาํระเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนครบถ้วน  

ในการคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาํระเป็นเชค็ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและ

ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุน หรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน

ตามที่ระบุไว้ในใบคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
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เง่ือนไขอื่นๆ: 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธกีารชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน โดยไม่ถอืว่าเป็น

การแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศที่สาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สาํนักงานใหญ่และ

สาํนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปล่ียนแปลง  

5.2.6  การสร้างสภาพคล่องแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ:  

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะแต่งตั้งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการเงินที่มี

ใบอนุญาตให้ประกอบกจิการนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ เพ่ือทาํหน้าที่เป็นบริษัทผู้เสนอซ้ือเสนอขายหน่วยลงทุน 

(Match Marker) ให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน 

5.2.7  การยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธยุิติการเสนอขายหน่วยลงทุนในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก โดยคาํนึงถงึ

ผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นสาํคัญ โดยบริษัทจัดการอาจยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนในระหว่างการเสนอขาย

หน่วยลงทุนคร้ังแรก ในกรณทีี่พิจารณาเหน็ว่าไม่สามารถลงทุนเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือกองทุนมีมูลค่า

เงินทุนจดทะเบียนน้อยกว่ามูลค่าเงินลงทุนขั้นตํ่าที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิได้ หรือสภาวะตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงหรือไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่แจ้งไว้ได้ ซ่ึงผู้ถอืหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตาม

อตัราที่ประมาณการไว้  

โดยบริษัทจะต้องรายงานให้สาํนักงานทราบถงึการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขาย

หน่วยลงทุนน้ัน และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสดุลงในวันที่แจ้งให้สาํนักงานทราบ  

กรณียุติการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจะดาํเนินการคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน โดยคาํนวณจากเงินค่าซ้ือหน่วย

ลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกดิขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนของ

เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนภายในภายในสบิห้าวันนับตั้งแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสดุลงตามวรรคสอง หาก

บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลาน้ันได้อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ

เอง บริษัทจัดการจะชาํระดอกเบ้ียในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละเจด็คร่ึงต่อปีนับตั้งแต่วันถดัจากวันที่ครบกาํหนดเวลาน้ัน

จนถงึวันที่บริษัทจัดการชาํระเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนครบถ้วน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์

ภายในกาํหนดเวลาน้ันได้อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชาํระดอกเบ้ียในอตัราไม่ตํ่า

กว่าร้อยละเจด็คร่ึงต่อปีนับตั้งแต่วันถดัจากวันที่ครบกาํหนดเวลาน้ันจนถงึวันที่บริษัทจัดการชาํระเงินค่าจองซ้ือหน่วย

ลงทุนครบถ้วน  

เง่ือนไขอื่น ๆ  

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธกีารชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติด

ประกาศที่สาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สาํนักงานใหญ่และสาํนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ

คืน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปล่ียนแปลง  

66. . การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : :   

6.1.  ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

-  Internet 

-  บริษัทจัดการ 

-  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
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6.2.  รายละเอยีดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

6.2.1  วันและเวลาทาํการขายหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสอืช้ีชวนที่เป็นปัจจุบันหรือข้อมูลสาํคัญต่างๆ ของกองทุน ได้ทุกวัน ในเวลาทาํการ และ                  

ทาํการซ้ือหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือสาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือที่ผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืน ทุกวันทาํการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถงึ เวลา 15.30 น. โดยจะเร่ิมเปิดรับคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วัน

หลังจากวันปิดการเสนอขายคร้ังแรก 

6.2.2  ราคาขายหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คาํนวณได้เม่ือสิ้นวันทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาขาย

และจาํนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซ้ือจะได้รับ ทั้งน้ี ให้ถอืว่าวันทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนคือวันที่ผู้ซ้ือชาํระเงิน (ในกรณเีป็น

เงินสด) หรือวันที่ธนาคารสามารถผ่านเงินเข้ามายัง “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)" ซ่ึง

เป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณชิย์ จาํกดั (มหาชน) หรือ ธนาคารออมสนิ หรือบัญชีจองซ้ือของ

ธนาคารพาณชิย์อื่นที่บริษัทจัดการเปิดเพ่ิมเติม (ในกรณทีี่ผู้ซ้ือชาํระด้วย เชค็ ดราฟท ์ เชค็ธนาคาร หรือคาํสั่งหักบัญชี

ธนาคารที่สามารถเรียกเกบ็เงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกบัสาํนักงานที่รับคาํสั่งซ้ือภายในวันเดียวกบัวันที่สั่งซ้ือเท่าน้ัน)  

ราคาขาย = มูลค่าหน่วยลงทุน (ใช้เพ่ือการคาํนวณราคาขาย) + ค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

จาํนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซ้ือแต่ละรายจะได้ = จาํนวนเงินที่ซ้ือ / ราคาขาย  

มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

6.2.3  วิธกีารขายหน่วยลงทุน : 

6.2.3.1  วิธกีารขายหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 

(1)  บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน จะจัดส่งหนังสอืช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสาํคัญ ที่ผู้ลงทุนควร

ทราบพร้อมกบัใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะ

จัดให้มีหนังสอืช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาํการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่ง

ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสอืช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคาํขอ

เปิดบัญชีกองทุนและใบคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ได้ที่ ที่ทาํการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุก

แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ทุกวัน ในเวลาทาํการ ทั้งน้ี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซ้ือคืนจะเร่ิมเปิดรับคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันทาํการหลังจากวันปิดการเสนอขายคร้ังแรก  

(2)  ผู้สั่งซ้ือจะต้องสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาท สาํหรับการสั่งซ้ือคร้ังแรก และไม่ตํ่ากว่า 1,000 

บาท สาํหรับการสั่งซ้ือคร้ังถดัไป โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน และคาํสั่งซ้ือหน่วย

ลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และนาํใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) คาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและสาํเนาบัตร

ประจาํตัวประชาชน (สาํหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสอืรับรองกระทรวงพาณชิย์และหนังสอืมอบอาํนาจ

พร้อมตัวอย่างลายมือช่ือผู้มีอาํนาจลงนาม (สาํหรับนิติบุคคล) (สาํหรับการสั่งซ้ือคร้ังแรก) พร้อมทั้งเงิน             

ค่าซ้ือหน่วยลงทุนเตม็จาํนวนไปย่ืนที่บริษัทจัดการหรือสาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบียนถงึบริษัทจัดการ หรือสามารถสั่งซ้ือหน่วย

ลงทุนทางโทรสารได้สาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกบับริษัทจัดการแล้ว  

ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือสาํหรับการสั่งซ้ือคร้ังถดัไปส่งคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้สั่งซ้ือพร้อม

รับรองสาํเนาถูกต้อง ให้แก่บริษัทจัดการทางโทรสารภายในเวลาที่กาํหนดดังกล่าวข้างต้น ผู้สั่งซ้ือตกลงส่ง

ต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคาํสั่งซ้ือทางโทรสาร ทั้งน้ี หาก

ปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกนัหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับ
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เอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดาํเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารแล้ว บริษัทจัดการจะถอืว่า                   

ผู้สั่งซ้ือได้ให้ความเหน็ชอบกบับริษัทจัดการในการดาํเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารน้ันแล้ว  

หากข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับไม่ชัดเจน หรือไม่ ครบถ้วน และบริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้สั่งซ้ือทราบแต่ไม่ได้

รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้สั่งซ้ือ บริษัทจัดการสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รับคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(3)  ผู้สั่งซ้ือสามารถชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน เป็นเงินสด เชค็ ดราฟท ์ เชค็ธนาคารหรือคาํสั่งหักบัญชีธนาคารที่

สามารถเรียกเกบ็เงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกบัสาํนักงานที่รับคาํสั่งซ้ือภายในวันเดียวกบัวันที่สั่งซ้ือเท่าน้ัน 

โดยเชค็ ดราฟทห์รือเชค็ธนาคารดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่สั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)" ซ่ึงเป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารไทย

พาณชิย์ จาํกดั (มหาชน) หรือ ธนาคารออมสนิ หรือบัญชีจองซ้ือของธนาคารพาณชิย์อื่นที่บริษัทจัดการเปิด

เพ่ิมเติม  

(4)  ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน เป็นเชค็ ดราฟท ์หรือเชค็ธนาคารภายหลังกาํหนดเวลารับฝากเชค็

เพ่ือเรียกเกบ็เงินภายในวันเดียวกนัของบริษัทจัดการและสาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่สั่งซ้ือ หรือในกรณีที่เชค็ ดราฟท ์หรือเชค็ธนาคารดังกล่าวไม่สามารถเรียก

เกบ็เงินได้ในวันที่สั่งซ้ือ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซ้ือทาํการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในวันทาํการที่

เรียกเกบ็เงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คาํนวณได้ ณ สิ้นวันทาํการที่เรียกเกบ็เงินได้น้ัน  

(5)  ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่สามารถมาทาํการซ้ือหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ที่บริษัทจัดการ หรือสาํนักบริการ

ของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถส่งใบคาํสั่งซ้ือ

หน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอยีดครบถ้วนแล้วพร้อมตัว๋แลกเงินหรือดราฟทธ์นาคาร (ที่ระบุว่าสามารถเรียก

เกบ็เงินได้ทุกสาขาในเขตกรุงเทพฯ) เชค็หรือเชค็ธนาคาร (ในเขตหักบัญชีเดียวกนั) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

ในนาม “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)" ซ่ึงเป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน) ธนาคารไทยพาณชิย์ จาํกดั (มหาชน) หรือ ธนาคารออมสนิ หรือบัญชีจองซ้ือของธนาคารพาณชิย์

อื่นที่บริษัทจัดการเปิดเพ่ิมเติม โดยส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบียนถงึบริษัทจัดการ ในกรณทีี่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน

อยู่ต่างจังหวัดให้ใช้ตัว๋แลกเงิน หรือดราฟทธ์นาคารที่ระบุว่าสามารถเรียกเกบ็เงินได้ทุกสาขาในเขตกรุงเทพฯ 

เท่าน้ัน  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะถอืเอาวันที่ได้รับเอกสารดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน และได้รับเงินจากการเรียกเกบ็เงินตาม 

ตัว๋แลกเงิน ดราฟท ์ธนาคาร เชค็หรือเชค็ธนาคารที่ส่งมาเรียบร้อยแล้ว เป็นวันที่ทาํการขายหน่วยลงทุนน้ัน  

(6)  ในการชาํระค่าหน่วยลงทุน ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนต้องชาํระราคาซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจาํนวนด้วยเงิน ในกรณีที่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่ึง เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ซ่ึงอยู่ภายใต้การ

ดาํเนินการของบริษัทจัดการเดียวกนั บริษัทจัดการอาจดาํเนินการหักกลบลบกนักไ็ด้  

(7)  หลังจากที่บริษัทจัดการหรือสาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

ได้รับคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและรับชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซ้ือแล้ว บริษัทจัดการหรือสาํนักงาน

บริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาํสั่งซ้ือ

หน่วยลงทุนและการรับเงินให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  

(8)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมหนังสอืรับรองสทิธใิน

หน่วยลงทุน (Statement of Holding) ให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณย์ี ภายใน 5 วันทาํการถดัจากวัน

ทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน  
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(9)  สทิธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกดิขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทกึข้อมูลการซ้ือหน่วยลงทุนของ      

ผู้ถอืหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน  

(10)  ผู้สั่งซ้ือที่ได้ชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน

ไม่ได้  

(11)  การเพ่ิมหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทาํในวันทาํการถดัจากวันทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนจาํนวนน้ัน  

(12)  บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะรับหรือปฏเิสธคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนในกรณดีังต่อไปน้ีโดยไม่ต้องให้

เหตุผลใดๆ  

1)  คาํสั่งซ้ือที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถอืหน่วยลงทุน มากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิอง

กองทุน  

2)  กรณีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่อาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อกองทุน หรือไม่เป็นธรรมต่อผู้ถอืหน่วย

ลงทุนเดิม หรือมีวัตถุประสงค์ของการลงทุนแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของกองทุน  

3)  กรณเีอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซ้ือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  

6.2.3.2  วิธกีารขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade ผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ (Internet Trading) ทาง 

www.mfcfund.com 

(1)  ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade Online ผ่านระบบ

อนิเทอร์เนต็ (Internet Trading) กรอกข้อมูลใน "ใบคาํขอใช้บริการธุรกรรมทางอนิเตอร์เนต็" โดยระบุรหัส

ผู้ใช้ (USER ID) และรหัสผ่าน (PASSWORD) ด้วยตนเอง และ ขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากกบัธนาคาร 

(Direct Debit) เพ่ือชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน โดยกรอกข้อมูลใน "หนังสอืยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก" และ

เซน็ช่ือตามแบบที่ให้ไว้กบัธนาคารให้เรียบร้อย พร้อมแนบสาํเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีช่ือบัญชี

ตรงกบัผู้ถอืหน่วยและเลขที่บัญชีที่ขอใช้บริการ Direct Debit น้ัน ส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทจัดการ 

(2)  เม่ือบริษัทจัดการได้รับข้อมูลตามข้อ (1) ทั้งหมด และได้รับผลการตอบรับจากธนาคารเจ้าของบัญชีแล้ว 

บริษัทจัดการจะแจ้งผลการสมัครใช้บริการทาง E-mail Address ที่ผู้ถอืหน่วยได้ให้ไว้  

(3)  รหัสผู้ใช้ (USER ID) และรหัสผ่าน (PASSWORD) ซ่ึงผู้ถอืหน่วยเป็นผู้ระบุเอง ผู้ถอืหน่วยจะต้องเกบ็รักษา

ไว้เป็นความลับ และดาํเนินการทาํรายการด้วยตนเองทุกคร้ัง ทั้งน้ี บริษัทจัดการไม่ต้องรับผดิชอบใดๆ         

ในกรณีที่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการทาํรายการโดยใช้ User ID และ Password ของผู้ใช้บริการ อย่างไรกต็าม 

ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถเปล่ียนแปลงรหัสประจาํตัวผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองผ่านระบบ MFC Smart 

Trade Online ผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ (Internet Trading) ของบริษัทจัดการได้ 

(4)  ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนหน่วย หรือจาํนวนบาท โดยต้องมีมูลค่าการสั่งซ้ือ

มากกว่าหรือเท่ากบัมูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก และมูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซ้ือคร้ังถดัไปตามที่กองทุน

กาํหนด 

(5)  ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ช่ัวโมง มี 3 กรณีคือ 

1.  หากคาํสั่งซ้ือดังกล่าว ส่งถงึบริษัทจัดการ ภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาํการ จะถอืว่าการสั่งซ้ือ

ดังกล่าวเป็นรายการของวันทาํการซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คาํนวณ

ได้เม่ือสิ้นวันทาํการเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน 

2.  หากคาํสั่งซ้ือดังกล่าว ส่งถงึบริษัทจัดการ หลังจากเวลา 15.30 น. ของวันทาํการ จะถอืว่าการสั่งซ้ือ

ดังกล่าวเป็นรายการของวันทาํการถดัไป  
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3.  หากคาํสั่งซ้ือดังกล่าว ส่งถงึบริษัทจัดการ ในวันหยุดราชการจะถอืว่าคาํสั่งซ้ือดังกล่าวเป็นรายการของ

วันทาํการถดัไป  

โดยกรณี 2 และ 3 บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คาํนวณได้เม่ือสิ้นวันทาํการถดัไปเป็นเกณฑใ์นการ

คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทาํรายการของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานที่

ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างองิเท่าน้ัน  

เง่ือนไขการใช้บริการ ผ่านระบบ MFC Smart Trade  

(1)  ในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade ผู้สั่งซ้ือจะต้องอ่านคาํแนะนาํของบริษัทจัดการและปฏบัิติจน

ครบขั้นตอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

(2)  เม่ือผู้สั่งส่งคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทาํรายการเสรจ็สมบูรณแ์ล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณใีดๆ 

ทั้งสิ้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 

(3)  บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดระบบงานเป็นการช่ัวคราวโดยทนัท ีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หาก

ระบบเกดิความขัดข้อง ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะเร่ิมเปิดดาํเนินการใหม่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ที่หยุดดาํเนินการ 

(4)  บริษัทจัดการขอสงวนสทิธ ิที่จะปิดการให้บริการช่ัวคราวหรือถาวร ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 3 วันทาํการก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สาํนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 

เง่ือนไขอื่นๆ : 

1)  บริษัทจัดการอาจเปิดบัญชีเงินฝากเพ่ือรับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมจาก “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน               

เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)" ซ่ึงเป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร

กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณชิย์ จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคาร

ออมสนิ หรือบัญชีจองซ้ือของธนาคารพาณชิย์อื่นที่บริษัทจัดการเปิดเพ่ิมเติมได้ โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งน้ี 

เม่ือบริษัทจัดการจะอนุญาตให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนชาํระเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดเพ่ิมเติมดังกล่าว บริษัท

จัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนเร่ิมให้บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สาํนักงานของ

บริษัทจัดการ สาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  

2)  บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการขายหน่วยลงทุนด้วยวิธกีารขายแบบอื่นๆ เพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่บริษัท

จัดการกาํหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เช่น  

(2.1)  วิธกีารขายหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอ (Saving Plan) 

(2.2)  วิธกีารขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(2.3)  วิธกีารขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเหน็ชอบให้ดาํเนินการได้ 

ทั้งน้ี เม่ือบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน

เร่ิมให้บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สาํนักงานของบริษัทจัดการ สาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ  

3)  บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติม วิธกีารการขายคืนและวิธกีารชาํระเงินค่าซ้ือหน่วย

ลงทุน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศที่สาํนักงานบริการของบริษัท (ถ้ามี) 

สาํนักงานใหญ่และสาํนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปล่ียนแปลง  
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77. . การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : :   

7.1.  ช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

-  Internet 

-  บริษัทจัดการ 

-  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

7.2.  รายละเอยีดช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

7.3.  วิธกีารรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

-  รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 

7.4.  รายละเอยีดวิธกีารรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

7.4.1  กรณปีกติ 

7.4.1.1  วิธกีารรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 

(1)  ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ทุกวันทาํการ ต้ังแต่เวลา 8.30 น. ถงึ เวลา 15.00 น. ที่

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือบริษัทจัดการ หรือสาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ในราคา

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่คาํนวณได้ ณ สิ้นวันทาํการซ้ือขาย ซ่ึงจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คาํนวณได้เม่ือสิ้นวันทาํ

การซ้ือขายหน่วยลงทุนวันน้ันเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  

ทั้งน้ี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหรือบริษัทจัดการ หรือสาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี)             

จะเร่ิมเปิดรับคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันทาํการหลังจากวันปิดการเสนอขายคร้ังแรก 

(2)  บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คาํนวณได้เม่ือสิ้นวันทาํการที่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑค์าํนวณ

ราคารับซ้ือคืน  

ราคารับซ้ือคืน = มูลค่าหน่วยลงทุน (ใช้เพ่ือการคาํนวณราคารับซ้ือคืน) – ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน (ถ้ามี) 

จาํนวนเงินที่ผู้ขายคืนจะได้รับ = จาํนวนหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืน x ราคารับซ้ือคืน  

มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์แล้ว  

(3)  สทิธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกดิขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทกึข้อมูลการขาย

คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน  

(4)  ในการขายคืนหน่วยลงทุนน้ันผู้ถอื หน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอยีดในคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้

ครบถ้วน โดยระบุจาํนวนหน่วยลงทุนหรือจาํนวนเงินมีหน่วยเป็นบาทที่จะขายคืนในคาํสั่งขายคืน พร้อมทั้ง

มอบสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้ถอืหน่วยลงทุน พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง (สาํหรับบุคคลธรรมดา) 

หรือหนังสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสอืมอบอาํนาจ พร้อมตัวอย่างลายมือช่ือผู้มีอาํนาจลงนาม 

(สาํหรับนิติบุคคล) ให้บริษัทจัดการหรือสาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซ้ือคืน และบริษัทจัดการหรือสาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  
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ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้สั่งขายคืนพร้อมรับรองสาํเนา

ถูกต้อง ให้แก่บริษัทจัดการทางโทรสาร ผู้สั่งขายคืนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการ

ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคาํสั่งขายคืนทางโทรสาร ทั้งน้ี หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูล

ตามโทรสารและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกนัหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้

ดาํเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารแล้ว บริษัทจัดการจะถอืว่าผู้สั่งขายคืนได้ให้ความเหน็ชอบกบับริษัท

จัดการในการดาํเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารน้ันแล้ว 

หากข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้สั่งขายคืนทราบแต่

ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้สั่งขายคืน บริษัทจัดการสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รับการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(5)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนมากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ใน

รายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถอืว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย

ลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

(6)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถมาทาํการขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ที่บริษัทจัดการ หรือสาํนักงาน

บริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถส่งใบคาํสั่ง

ขายคืนหน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอยีดครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้ถือหน่วย

ลงทุนพร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง (สาํหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสอืรับรองกระทรวงพาณชิย์ และหนังสอื

มอบอาํนาจ พร้อมตัวอย่าง ลายมือช่ือผู้มีอาํนาจลงนาม (สาํหรับนิติบุคคล) โดยส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบียน

ถงึบริษัทจัดการ  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ได้รับเอกสารดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน เป็นวันที่ทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

น้ัน  

(7)  บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจาํนวนทั้งหมดที่ผู้ถอืหน่วยลงทุน ได้มีคาํสั่งขายคืนในวันทาํการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนที่กาํหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งใบยืนยันการรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุน หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Statement of Holding) พร้อมใบเสรจ็รับเงิน และใบกาํกบั

ภาษีสาํหรับค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนทางไปรษณย์ี และชาํระเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาํการ นับตั้งแต่วันถดัจากวันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดย

การนาํเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเชค็ธนาคารขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายใน

นามของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ในการจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นและเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอื

หน่วยลงทุนน้ัน บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเป็นผู้ดาํเนินการแทนได้  

(8)  สาํหรับการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 

บริษัทจัดการจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาํการนับตั้งแต่วันถดัจาก

วันทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน สาํหรับการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยเชค็ บริษัท 

จัดการจะออกเชค็ในนามผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาํการนับตั้งแต่วันถดัจากวันทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

และจัดส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบียนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน พร้อมกบัใบยืนยันการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หนังสอื

รับรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ใบเสรจ็รับเงินและใบกาํกบัภาษีสาํหรับค่าธรรมเนียมการ

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งน้ี ภายใต้เง่ือนไขที่ระบุในข้อ 10 "การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน" ทั้งน้ีการดาํเนินการนาํส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธกีารดังกล่าว

ข้างต้นน้ี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเป็นผู้ดาํเนินการแทนได้ 
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(9)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ย่ืนคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือสาํนักงานบริการของบริษัท

จัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชาํระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนหรือไม่สามารถรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว โดยอยู่ในระหว่างการ

ดาํเนินการของบริษัทจัดการ ตามข้อ 10 "การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอื

หน่วยลงทุน" หรือ ข้อ 11 "การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง" หรือ ข้อ 12 "การหยุด

ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน" แล้วแต่กรณี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถอื

หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือสาํนักงานบริการของบริษัท

จัดการ (ถ้ามี) หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ย่ืนคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี 

การยกเลิกคาํสั่งขายคืนจะสมบูรณก์ต่็อเม่ือได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน  

(10)  ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วย 

ลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทน

เงิน บริษัทจัดการอาจชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นได้ โดยได้รับความ

เหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ ์และวิธกีารที่สมาคมกาํหนด  

(11)  การลดจาํนวนหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืน จะทาํในวันทาํการถดัจากวันทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนจาํนวนน้ัน  

(12)  บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปล่ียนระยะเวลาทาํการในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เพ่ือความ

เหมาะสมหรือเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน

รวม ทั้งน้ีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถงึการเปล่ียนแปลงระยะเวลาทาํการ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจะติดประกาศที่สาํนักงานของบริษัทจัดการ สาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ 

(ถ้ามี) สาํนักงานใหญ่และสาํนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และลงประกาศ

หนังสอืพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และแจ้งให้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับ

แต่วันที่เปล่ียนแปลง  

7.4.1.2  วิธกีารรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade ผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ (Internet Trading) ทาง 

www.mfcfund.com 

(1)  ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade Online ผ่านระบบ

อนิเทอร์เนต็ (Internet Trading) กรอกข้อมูลใน "ใบคาํขอใช้บริการธุรกรรมทางอนิเตอร์เนต็" โดยระบุรหัส

ผู้ใช้ (USER ID) และรหัสผ่าน (PASSWORD) ด้วยตนเอง และ ขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากกบัธนาคาร 

(Direct debit) เพ่ือชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน โดยกรอกข้อมูลใน "หนังสอืยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก" และ

เซน็ช่ือตามแบบที่ให้ไว้กบัธนาคารให้เรียบร้อย พร้อมแนบสาํเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีช่ือบัญชี

ตรงกบัผู้ถอืหน่วยและเลขที่บัญชีที่ขอใช้บริการ Direct Debit น้ัน ส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทจัดการ 

(2)  เม่ือบริษัทจัดการได้รับทั้งหมด และได้รับผลการตอบรับจากธนาคารเจ้าของบัญชีแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งผล

การสมัครใช้บริการทาง E-mail Address ที่ผู้ถอืหน่วยได้ให้ไว้  

(3)  รหัสผู้ใช้ (USER ID) และรหัสผ่าน (PASSWORD) ซ่ึงผู้ถอืหน่วยเป็นผู้ระบุเอง ผู้ถอืหน่วยจะต้องเกบ็รักษา

ไว้เป็นความลับ และดาํเนินการทาํรายการด้วยตนเองทุกคร้ัง ทั้งน้ี บริษัทจัดการไม่ต้องรับผดิชอบใดๆ           

ในกรณีที่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการทาํรายการโดยใช้ User ID และ Password ของผู้ใช้บริการ อย่างไรกต็าม 

ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถเปล่ียนแปลงรหัสประจาํตัวผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองผ่านระบบ MFC Smart 

Trade Online ผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ (Internet Trading) ของบริษัทจัดการได้ 

(4)  ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนหน่วย หรือจาํนวนบาทโดยต้องมีมูลค่าขั้นตํ่าของ

การสั่งขายคืนมากกว่าหรือเท่ากบัมูลค่าขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืนตามที่กองทุนกาํหนด 
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(5)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุน หรือจาํนวนเงินที่ต้องการขายคืนมากกว่าจาํนวนหน่วย

ลงทุนหรือจาํนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะถอืว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่

บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน 

(6)  ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง มี 3 กรณคืีอ 

1.  หากคาํสั่งขายคืนดังกล่าว ส่งถงึบริษัทจัดการ ภายในเวลา 13.00 น. ของวันทาํการรับซ้ือคืน จะถอื

ว่าการขายคืนดังกล่าวเป็นรายการของวันทาํการขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่า

หน่วยลงทุนที่คาํนวณได้เม่ือสิ้นวันทาํการเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

2.  หากคาํสั่งขายคืนดังกล่าว ส่งถงึบริษัทจัดการ หลังจากเวลา 13.00 น. ของวันทาํการ จะถอืว่าการสั่ง

ขายคืนดังกล่าวเป็นรายการของวันทาํการถดัไป  

3.  หากคาํสั่งขายคืนดังกล่าว ส่งถงึบริษัทจัดการ ในวันหยุดราชการ จะถอืว่าคาํสั่งซ้ือดังกล่าวเป็น

รายการของวันทาํการถดัไป  

โดยกรณี 2 และ 3 บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คาํนวณได้เม่ือสิ้นวันทาํการถดัไปเป็นเกณฑใ์นการ

คาํนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทาํรายการของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานที่

ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างองิเท่าน้ัน  

เง่ือนไขการใช้บริการ ผ่านระบบ MFC Smart Trade  

(1)  ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade ผู้สั่งขายคืนจะต้องอ่านคาํแนะนาํของบริษัท

จัดการและปฏบัิติจนครบขั้นตอนการสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

(2)  เม่ือผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนทาํรายการเสรจ็สมบูรณแ์ล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่า

กรณใีด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณพิีเศษ 

(3)  บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดระบบงานเป็นการช่ัวคราวโดยทนัท ี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

ล่วงหน้า ในกรณทีี่เกดิข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการหรือกรณอีื่นใด ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะดาํเนินการ

แก้ไขกรณดีังกล่าวให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันถดัจากวันที่เกดิเหตุการณห์รือรับทราบเหตุการณ์

ดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

(4)  บริษัทจัดการขอสงวนสทิธ ิ ที่จะปิดการให้บริการช่ัวคราวหรือถาวร ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาํการก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สาํนักงานของบริษัท

จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี)  

7.5.  ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :   ทุกวันทาํการ  

7.6.  รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :  

7.7.  การขายคืนหน่วยลงทุน :  ผู้ถอืหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  

7.8.  รายละเอยีดการขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

1)  บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกีารแบบอื่นๆ เพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑแ์ละ

เง่ือนไขที่บริษัทจัดการกาํหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เช่น  

(1.1)  วิธกีารรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 
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(1.2)  วิธกีารรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอื่นๆ ที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเหน็ชอบให้

ดาํเนินการได้ ทั้งน้ี เม่ือบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุน

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนเร่ิมให้บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สาํนักงานของบริษัท

จัดการ สาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน   

2)  บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติม วิธกีารชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดย

ไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศที่สาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) 

สาํนักงานใหญ่และสาํนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน

เปล่ียนแปลง 

7.9.  รายละเอยีดเพ่ิมเติม :  

88. . การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน : :   

8.1.  ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

-  บริษัทจัดการ 

-  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

8.2.  รายละเอยีดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะพิจารณาสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ีไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัท

จัดการ หรือจากกองทุนอื่นของบริษัทจัดการมายังกองทุนน้ี ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ ทั้งน้ี เม่ือบริษัท

จัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน

เร่ิมให้บริการโดยติดประกาศดังกล่าวที่สาํนักงานของบริษัทจัดการ สาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธการรับคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในกรณีที่คาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใดมี

ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม และกรณตีามหัวข้อการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และหรือตามหัวข้อการหยุดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

99. . การชาํระค่ารับซ้ือคืน สับเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรัพย ์หรือทรัพยส์ินอ่ืนแทนเงิน การชาํระค่ารับซ้ือคืน สับเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรัพย ์หรือทรัพยส์ินอ่ืนแทนเงิน : :   

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ

อื่นแทน บริษัทจัดการจะกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเหน็ชอบจากสาํนักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็น

การแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กาํหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏบัิติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุก

ราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน  

1010. . การเลือ่นกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน การเลือ่นกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : :   

10.1  บริษัทจัดการอาจเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ได้มีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดได้ในกรณดีังต่อไปน้ี  

(1)  บริษัทจัดการโดยความเหน็ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เหน็ว่ามีเหตุจาํเป็นทาํให้ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  
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(2)  ผู้ถอืหน่วยลงทุนมีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่าราคารับ

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป

และคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้

รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

10.2  ในการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ 10.1 (1) หรือ 10.1 (2) บริษัทจัดการจะดาํเนินการ

ดังต่อไปน้ี  

(1)  เล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกนิ 10 วันทาํการนับแต่วันที่มีคาํสั่ง

ขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน เว้นแต่กรณข้ีอ 10.1 (2) บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผนัระยะเวลาจากสาํนักงานได้ 

(2)  ดาํเนินการโดยวิธกีารใดๆ เพ่ือให้ผู้ลงทุนทราบถงึการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน                 

โดยพลัน 

(3)  แจ้งการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทาํรายงานในเร่ืองดังกล่าว พร้อมทั้งแสดง

เหตุผลและหลักฐานการได้รับความเหน็ชอบ ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข

ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา ตามข้อ 10.1 (2) จากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สาํนักงานทราบโดย

พลัน ทั้งน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดาํเนินการดังกล่าวแทนกไ็ด้ 

(4)  ในกรณีที่มีผู้ถอืหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในระหว่างการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยต้องชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอื

หน่วยลงทุนที่ยังค้างอยู่ให้เสรจ็สิ้นก่อนแล้วจึงชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน

หน่วยลงทุนในวันน้ัน ๆ ต่อไป 

บริษัทจัดการอาจเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ได้มีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดได้ในกรณดีังต่อไปน้ี  

(1)  บริษัทจัดการโดยความเหน็ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เหน็ว่ามีเหตุจาํเป็นทาํให้ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  

(2)  มีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับ

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไปและคิด

เป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(3)  มีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดย

ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป 

และคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน ตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจ

เล่ือนได้ไม่เกนิ 10 วันทาํการนับตั้งแต่วันทาํการถดัจากวันที่มีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนั

จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งน้ี การผ่อนผนัดังกล่าวไม่รวมกรณี ตาม (1) และบริษัทจัดการจะดาํเนินการ

ดังต่อไปน้ี  

(1)  ประกาศการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาํการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่

ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ที่ใช้ในการซ้ือขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วย

ลงทุนที่ได้มีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน  
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(2)  แจ้งการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทาํรายงานในเร่ืองดังกล่าว พร้อมทั้งแสดง

เหตุผลและหลักฐานการได้รับความเหน็ชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ

รายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัท

จัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดาํเนินการดังกล่าวแทนกไ็ด้  

(3)  ในระหว่างที่บริษัทจัดการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้ันหากถงึวันทาํการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนวันอื่น และมีผู้ถอืหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอกี บริษัทจัดการจะต้องรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะต้องชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ยังค้างอยู่ให้เสรจ็สิ้นก่อน แล้ว

จึงชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันน้ัน ๆ ต่อไป  

1111. . การไม่ขายไม่รับซ้ือคนืไม่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามสัง่ การไม่ขายไม่รับซ้ือคนืไม่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามสัง่ : :   

1.  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่ง

ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กาํหนดไว้ในโครงการ ซ่ึงต้องไม่เกนิกว่ากรณดีังต่อไปน้ี  

(1)  ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายได้ตามปกติ  

(2)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณดีังต่อไปน้ี โดยได้รับ

ความเหน็ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มีเหตุจาํเป็นทาํให้ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล  

(ข)  ไม่สามารถคาํนวณมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค)  มีเหตุจาํเป็นอื่นใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน  

ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งขายคืน

หน่วยลงทุน ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทาํได้ไม่เกนิหน่ึงวันทาํการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัจาก

สาํนักงาน  

(3)  กรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์ังต่อไปน้ีเกดิขึ้น ซ่ึง

ก่อให้เกดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสาํคัญ  

(ก)  ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายได้ตามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะ           

ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งน้ันเกนิกว่าร้อยละ

สบิของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนรวม  

(ข)  มีเหตุการณ์ที่ทาํให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรีและทาํให้ไม่สามารถโอน

เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค)  มีเหตุที่ทาํให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาํระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิที่ลงทุนไว้ตามกาํหนดเวลา

ปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์

เหน็ชอบด้วยแล้ว  

(4)  บริษัทจัดการจะไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคาํสั่งซ้ือหน่วย

ลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดังต่อไปน้ี  

(ก)  บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายน้ันๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการกระทาํ

ดังต่อไปน้ี  
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1.  การกระทาํที่เป็นความผดิมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกบัการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2.  การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  

3.  การกระทาํที่เป็นการปฏบัิติตามคาํสั่งเกี่ยวกบัการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิโดยบุคคลผู้มี

อาํนาจตามกฎหมาย  

(ข)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริง

เกี่ยวกบัลูกค้าได้ในสาระสาํคัญ  

2.  กรณีบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาํสั่งซ้ือ หรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏบัิติดังต่อไปน้ี  

(1)  แจ้งผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถงึการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุ ตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนรายอื่น

และผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถงึการหยุดรับคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกีารใดๆ โดยพลันด้วย  

(2)  รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อม

ทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดน้ันให้สาํนักงานทราบโดยพลัน  

(3)  ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งขายคืน

หน่วยลงทุน ตามข้อ 1 (1) (2) และ (3) เกนิหน่ึงวันทาํการ บริษัทจัดการจะดาํเนินการดังต่อไปน้ี ก่อนการ

เปิดรับคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรับคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน

รวมเปิด ณ วันทาํการสดุท้ายก่อนวันรายงานน้ันให้สาํนักงานทราบภายในวันทาํการก่อนวันเปิดรับ

คาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  

(ข)  แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถงึการเปิดขายหรือ

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการ

เปิดรับคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกีารใดๆ โดยพลัน 

3.  บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคา

ขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน

การชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป

และคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มี

คาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถงึการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและ                   

ผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถงึการหยุดรับคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธกีารใดๆ โดยพลัน 

1212. . การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : :   

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน หรือในกรณทีี่มีความจาํเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิและการเงินของ

ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด

รับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืนหรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการช่ัวคราวตามระยะเวลาที่เหน็สมควร แต่รวม

แล้วต้องไม่เกนิ 20 วันทาํการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาํ

สั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได้  
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1313. . เง่ืเง่ือนไขและขอ้จาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน อนไขและขอ้จาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : :   

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วย

ลงทุนของกองทุนกบั/หรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา 

หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถงึกองทรัพย์สนิของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้น 

และดาํเนินกจิกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธหรือระงับการสั่งซ้ือการจัดสรร และ/หรือ การโอน

หน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาํหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกนั (US Person)  

ดังน้ัน ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซ้ือ หรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย

ลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบัญชีซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพ่ือหรือในนามของ US Person  

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการไม่จัดสรรและโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกนิกว่า 1 ใน 3 ของ

จาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑเ์กี่ยวกบัข้อจาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ  

1414. . การจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผล : :   

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  

14.2. หลักเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :  

14.3. กาํหนดเวลา วิธกีาร และข้อจาํกดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

1515. . ค่าธรรมเนียมและค่าใค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั้ง่ซ้ือหรือผูถ้อืหน่วยลงทุน ชจ่้ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั้ง่ซ้ือหรือผูถ้อืหน่วยลงทุน : :   

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมทั้งหมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

บริษัทจัดการจะเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมที่สามารถประมาณการได้ ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 

3.57 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนรวมทุกกรณี 

15.2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1.  ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 2.00 ต่อปี 

ของมูลค่าทรัพย์สนิ*ของกองทุนที่คาํนวณได้เป็นรายวัน  

15.2.2.  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิ*ของกองทุนที่คาํนวณได้เป็น

รายวัน  
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15.2.3.  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิ*ของกองทุน               

ที่คาํนวณได้เป็นรายวัน  

15.2.4.  ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  ไม่มี  

15.2.5.  ค่าธรรมเนียมการจัดจาํหน่าย :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  ไม่มี  

15.2.6.  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :  

(1)  ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุน ณ         

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในช่วงเปิดเสนอขายคร้ังแรก 

ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็น

กองทุนรวม  

(2)  ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นของกองทุน และค่านายหน้า

ซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ซ้ือหรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง  

(3)  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกบัธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารเรียกเกบ็ค่าอากรแสตมป์ 

ค่าไปรษณยีากร ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรสาร ค่าสมุดเชค็ ตามที่จ่ายจริง  

(4)  ค่าตอบแทนผู้ชาํระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชาํระบัญชีกองทุนรวมจนถงึการจดทะเบียน    

เลิกกองทุนรวมกบัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง  

(5)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการจัดทาํโฆษณาและประชาสมัพันธ ์ และค่าสื่อโฆษณาและ

ประชาสมัพันธก์องทุน ตลอดจนการจัดสมัมนาแนะนาํกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเซน็สญัญาต่างๆ               

อนัเกี่ยวเน่ืองกบักองทุน ตามที่จ่ายจริง ทั้งน้ี ไม่เกนิร้อยละ 0.30 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนใน

แต่ละรอบระยะเวลาบัญชี  

(6)  ค่าจัดทาํรายงานหนังสอืบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถงึการลงประกาศในหนังสอืพิมพ์รายวัน

และหรือข่าวสารถงึผู้ถอืหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกบักองทุนรวมโดยตรง ที่บริษัทจัดการ จัดทาํหรือ

มีหน้าที่จัดทาํขึ้นตามที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกาํหนด 

ตามที่จ่ายจริง  

(7)  ค่าจัดทาํ ค่าแปล และค่าพิมพ์หนังสอืช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน แบบฟอร์มคาํสั่ง

ซ้ือและขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันคาํสั่งซ้ือและขายหน่วยลงทุน หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนหรือ                 

ใบหน่วยลงทุน (Statement of Holding or Investment Unit Certificate) และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวกบั

กองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง  

(8)  ค่าเตรียมการและจัดส่งเอกสาร หนังสอืโต้ตอบผู้ถอืหน่วยลงทุน และรายงานต่างๆ ตลอดจนหนังสอืรับรอง

สทิธใินหน่วยลงทุนหรือใบหน่วยลงทุน (Statement of Holding or Investment Unit Certificate) รวมทั้ง            

ค่าไปรษณยีากร ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรสารสาํหรับผู้ถอืหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง  
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(9)  ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการขายคืนแบบอตัโนมัติ เช่น ค่าเตรียมการจัดส่งเชค็ ค่าเชค็ ค่าซองจดหมาย                  

ค่าไปรษณยีากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ธนาคารเรียกเกบ็ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกดิจากการขาย

คืนแบบอตัโนมัติโดยตรง ตามที่จ่ายจริง  

(10)  ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดาํเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏบัิติตามหน้าที่ หรือ

เรียกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจัดการเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเม่ือได้รับคาํสั่ง

จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง  

(11)  ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดาํเนินคดีเพ่ือการรับชาํระหน้ีใดๆ ของกองทุนรวม                

ตามที่จ่ายจริง  

(12)  ค่าใช้จ่ายอนัเกี่ยวเน่ืองจากการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือการเปล่ียนประเภทโครงการ เช่น การลงประกาศ

หนังสอืพิมพ์การจัดประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุน การทาํเอกสารแจ้งผู้ถอืหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถอืหน่วยลงทุน 

หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากการปฏบัิติตามกฎหมาย หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง  

(13)  ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเน่ืองกบักองทุนรวมโดยตรง เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดพิมพ์และ

จัดส่งหนังสอืบอกกล่าว ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ วิจัยหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน หรือประกาศที่สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่กฎหมายหรือ

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง  

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทาํนองเดียวกนัอนัเน่ืองมาจากค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เรียก

เกบ็จากกองทุนรวมข้างต้น จะถือเป็นภาระของกองทุนรวม  

การคาํนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน             

จะคาํนวณทุกวันทาํการโดยใช้มูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนรวมในแต่ละวันในการคาํนวณ โดยกรณีการคาํนวณใน

วันหยุดทาํการจะใช้มูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองวันทาํการถดัไปเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ และจะชาํระโดยตัดจ่ายจากบัญชี

กองทุนรวมเป็นรายเดือน ค่าใช้จ่าย ตาม (1) ถงึ (12) จะเรียกเกบ็จากกองทุนตามจาํนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชี

บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจาํนวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวันตามระยะเวลา

ที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายน้ันๆ ทั้งน้ี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาํหนด โดย

สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  

15.3.  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.3.1.  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  

บริษัทจัดการไม่คิดค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  

ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะเสยีค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใิห้ผู้ถอืหน่วยลงทุนอาจต่อรองค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้  
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15.3.2.  ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  มี  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะเสยีค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับ

ซ้ือคืน  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใิห้ผู้ถอืหน่วยลงทุนอาจต่อรองค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้  

15.3.3.  ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  ไม่มี  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

15.3.4.  ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :  ไม่มี  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ภายใต้เง่ือนไขที่ระบุในส่วนที่ 2 ข้อผูกพันข้อที่ 13.3 “สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเกบ็

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอตัรา 50 บาท ต่อ 1 รายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมดังกล่าวใน

วันที่ย่ืนคาํขอโอนหน่วยลงทุน  

15.3.5.  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  ไม่มี  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

กรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการใบหน่วยลงทุนฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่สญูหาย บริษัทจัดการจะคิด

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนในอตัรา 50 บาท ต่อ 1 ฉบับ  

15.3.6.  ค่าปรับกรณขีายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาํหนดในโครงการ (Exit Fee) :  ไม่มี  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  มี  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) :  

ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ซ้ือหน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริง 

(ถ้ามี) ตามที่ธนาคารพาณชิย์หรือสถาบันการเงินเรียกเกบ็จากการใช้บริการโอนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ

หน่วยลงทุน  

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านบริษัทผู้เสนอซ้ือเสนอขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) :  

ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนทาํการซ้ือหรือขายหน่วย

ลงทุนกบับริษัทผู้เสนอซ้ือเสนอขายหน่วยลงทุนหลังจากปิดการจองซ้ือ โดยบริษัทผู้เสนอซ้ือเสนอขายหน่วยลงทุนต้อง

แจ้งอตัราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบก่อนทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

15.4.  วิธกีารคาํนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :  

15.5.  การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  

บริษัทจัดการสงวนสทิธทิี่จะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.2 "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียก

เกบ็จากกองทุนรวม" และ ข้อ 15.3 "ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน" โดยไม่ถือว่าเป็นการ

แก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยบริษัทจะดาํเนินการดังต่อไปน้ี  
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(1)  กรณเีพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

60 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ สาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สาํนักงาน

ใหญ่และสาํนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และลงประกาศในหนังสอืพิมพ์รายวัน

อย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกนั  

ทั้งน้ีการเพ่ิมเติมอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะต้องไม่เกนิร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม

หรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

(2)  กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอตัราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่สาํนักงานของ

บริษัทจัดการสาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สาํนักงานใหญ่ และสาํนักงานสาขา (ถ้ามี) ของ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลง ตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจะต้องแจ้งให้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน 

นับแต่วันที่เปล่ียนแปลง  

15.6.  หมายเหตุ :  

*หมายเหต ุ : มลูค่าทรพัยสิ์นหมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นทัง้หมด หกัดว้ยมลูค่าหน้ีสินทัง้หมด เวน้แต่ ค่าธรรมเนียมการ

จดัการรายปี ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัทีคํ่านวณ  

1616. . วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรัพยส์ินสุทธิ วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรัพยส์ินสุทธิ                                 

มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณทีีม่ลูค่าหน่วยมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณทีีม่ลูค่าหน่วย

ลงทุนไม่ถกูตอ้ง ลงทุนไม่ถกูตอ้ง : :   

16.1.  วิธกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

:  ในประเทศ  

16.2.  เง่ือนไขพิเศษ :  

1.  บริษัทจัดการจะคาํนวณมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนรวมตามหลักเกณฑ ์ และวิธกีารที่สาํนักงานคณะ 

กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

2.  บริษัทจัดการจะคาํนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตามระยะเวลาดังต่อไปน้ี 

(2.1)  คาํนวณมูลค่าทรัพย์สนิสทุธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทาํการ  

(2.2)  คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ้นวันทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ีในการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการกองทุนรวม

ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาขายหน่วย

ลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(2.3)  ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ก)  กรณีกองทุนรวมเปิดแบบมีกาํหนดระยะเวลา (interval fund) ที่กาํหนดวันทาํการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนแต่ละคร้ังห่างกนัต้ังแต่หน่ึงเดือนขึ้นไป ให้บริษัทประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิ

มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทาํการ

สดุท้ายของเดือนภายในวันทาํการถดัไป  
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(ข)  กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) ให้บริษัทประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคา

ขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสดุ

ภายในวันทาํการถดัไป  

(2.4)  ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียนเพ่ือการจ่ายเงินปันผล 

ภายในวันทาํการถดัจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือการจ่ายเงินปันผล (ในกรณทีี่กองทุน

จ่ายเงินปันผล)  

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรัพย์สนิสทุธหิารด้วยจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดเม่ือสิ้น

วันทาํการที่คาํนวณน้ัน 

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น 

ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วย 

ในกรณีที่การประกาศ ตามข้อ (2.3) และข้อ (2.4) ได้กระทาํผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัด

ขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สาํนักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ

สทุธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทาํการถัดไป  

3.  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือ

จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดาํเนินการดังต่อไปน้ี  

(3.1)  คาํนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสทุธเิป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยใช้วิธกีารปัดเศษ

ทศนิยมตามหลักสากล  

(3.2)  คาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใช้วิธกีารปัดเศษทศนิยมตาม

หลักสากล สาํหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ในการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม

ตาํแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ในการคาํนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะตัด

ทศนิยมตาํแหน่งที่ 5 ทิ้ง  

(3.3)  ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คาํนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาํแหน่งโดยตัด

ทศนิยมตาํแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามที่คาํนวณได้ใน 

(3.2)  

(3.4)  คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใช้วิธกีารปัดเศษทศนิยมตาม

หลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธเ์ป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาํแหน่งโดยตัดทศนิยมตาํแหน่งที่ 5 

ทิ้ง  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกดิขึ้นจากการคาํนวณ ตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนาํผลประโยชน์น้ัน

รวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม  

16.3.  แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสอืพิมพ์รายวันอย่างน้อยหน่ึงฉบับ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย 

ณ ที่ทาํการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซ้ือคืนที่ใช้ในการซ้ือขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิ มูลค่าหน่วยลงทุน จาํนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดาํเนินการตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด  
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16.4.  หลักเกณฑแ์ละวิธกีารดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหน่ึงสตางค์ หรือต่างจาก

ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถงึร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัท

จัดการจะจัดทาํและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วันทาํการนับแต่วันที่

พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสาํเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาํการของบริษัทจัดการเพ่ือให้

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 

(1)  ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

(3)  สาเหตุที่ทาํให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

(4)  มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งน้ี เว้นแต่ในกรณทีี่ราคาหน่วยลงทุน                

ไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

คร้ังสดุท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 

ในกรณีที่เหตุของความผดิพลาดซ่ึงทาํให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึง มีผลต่อเน่ืองต่อการ

คาํนวณราคาหน่วยลงทุนคร้ังต่อไป เช่น การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียผดิพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไข

ราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย 

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็น

อตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับ

แต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถงึวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดาํเนินการดังต่อไปน้ีเฉพาะ

วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็น

อตัราส่วนต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

(1)  จัดทาํรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสรจ็สิ้นภายในวันทาํการถดัจาก

วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนน้ันไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทาํ

การถดัจากวันที่คาํนวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิ้น เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน

ดังกล่าวภายในวันทาํการถดัจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งน้ี รายงาน

ดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

(ค)  สาเหตุที่ทาํให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

(ง)  การดาํเนินการของบริษัทจัดการเม่ือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสาํเนารายงาน ตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาํการของบริษัทจัดการ เพ่ือให้

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์

รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา ตาม (1) 

(3)  ประกาศช่ือกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคา ตาม (2) และ วัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขราคา ตาม (2) 

ในหนังสอืพิมพ์รายวันอย่างน้อยหน่ึงฉบับภายใน 3 วันทาํการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง

ข้อมูลในรายงานดังกล่าว 
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(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็และแจ้งเป็นหนังสอืให้ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซ้ือ

หรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแก้ไขราคา             

ตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาํการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน

รายงานดังกล่าว 

(5)  จัดทาํรายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม

ทั้งสาํเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทาํ ตาม (1) ให้สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาํการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน

การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาน้ัน เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาํเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน 

3.  ในการชดเชยราคา ตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏบัิติตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร ดังต่อไปน้ี 

(1)  กรณรีาคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะ

ปฏบัิติดังน้ี 

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหน่วยลงทุน

เป็นจาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุน

ที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซ้ือหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุน

เหลืออยู่น้อยกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ

เองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่น้ัน

และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 

เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก

ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ังสดุท้ายของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

(ข)  กรณีที่เป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน

หน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา

หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา 

เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มี

หน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่าง

ของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 

(2)  กรณรีาคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะ

ปฏบัิติดังน้ี 

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหน่วย

ลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วย

ลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือ

ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุน 

(ข)  กรณีที่เป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคนื

หน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา

หน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมี
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หน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของ

บริษัทจัดการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนที่

เหลืออยู่น้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ 

แล้วแต่กรณ ี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง            

มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด               

คร้ังสดุท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 

และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่า

ไม่ถงึหน่ึงร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนาํเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถอืหน่วย

ลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็

ภายใน 5 วันทาํการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน

การชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ตาม (1) (ข) หรือ             

ผู้ซ้ือหน่วยลงทุน ตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด้ 

4.  บริษัทจัดการจะรับผดิชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

ประกาศการแก้ไขราคา ตามข้อ 2(3) ในหนังสอืพิมพ์ ค่าออกเชค็ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่

ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณทีี่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก

ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้  

1717. . ชือ่ผูเ้กีย่วขอ้ง ชือ่ผูเ้กีย่วขอ้ง : :   

17.1.  ช่ือบริษัทจัดการ :  

ช่ือ :  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)  

17.2.  ช่ือผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ช่ือ :  ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

17.3.  ช่ือผู้ประกนั (กรณกีองทุนมีประกนั) :  ไม่มี 

17.4.  ช่ือของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  

สทิธ ิหน้าที่ และความรับผดิชอบ :  

17.5.  ที่ปรึกษา :  

17.5.1.  ช่ือที่ปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  

17.5.2.  ช่ือที่ปรึกษากองทุน :  ไม่มี  

17.6.  ผู้สอบบัญชี :  

ช่ือ :  นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์  

ช่ือ :  นาย บรรจง พิชญประสาธน์  

ช่ือ :  นางสาว ชมภนุูช แซ่แต้  
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ช่ือ :  นาย ไกรสทิธิ์ ศิลปมงคลกุล  

ช่ือ :  นาย เทอดทอง เทพมังกร  

ช่ือ :  นาย อดุม ธนูรัตน์พงศ์  

รายละเอยีดเพ่ิมเติม (ผู้สอบบัญชี) :  

17.7.  การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  ไม่มี  

1818. . รอบระยะเวลาบัญชปีระจาํปีของกองทุนรวม รอบระยะเวลาบัญชปีระจาํปีของกองทุนรวม : :   

18.1.  วันที่สิ้นสดุรอบบัญชี :  วันที่  เดือน  

18.2.  วันที่สิ้นสดุรอบบัญชีคร้ังแรก :  วันที่  

18.3. รายละเอยีดเพ่ิมเติม :  

วันที่สิ้นสดุรอบบัญชี: ประมาณ 1 ปี นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทุนรวม 

วันที่สิ้นสดุรอบบัญชีคร้ังแรก : ประมาณ 1 ปี นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทุนรวม  

1919. . การขอมติของผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธีิการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวธีิการการขอมติของผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธีิการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวธีิการ

จัดการ จัดการ : :   

19.1  การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการตามมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกนิร้อยละ 

55 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัการขอมติ

และการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมติน้ัน  

การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือแก้ไขวิธกีารจัดการ หากมิได้กระทาํตามมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงคิด

ตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน 

จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในกรณีที่มติดังกล่าวเกี่ยวข้องกบัสทิธ ิ หน้าที่ และความรับผดิชอบตามหัวข้อ "สทิธ ิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ที่ปรึกษา (ถ้ามี)" และค่าธรรมเนียมในข้อ 

15 "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม" ของบริษัทจัดการ ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือผู้อื่นที่ให้บริการแก่กองทุน จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจัดการ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือผู้อื่นที่ให้บริการแก่กองทุน แล้วแต่กรณีในการดาํเนินการตามมติ

น้ันๆ หรือขอความเหน็ชอบจากสาํนักงานในการดาํเนินการด้วย ทั้งน้ี การดาํเนินการตามมติความเหน็ชอบของผู้ถือ

หน่วยลงทุนจะต้องไม่ขัดต่อประกาศหรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

19.2  ในกรณีที่การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธกีารจัดการได้กระทาํตามมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ

จัดการกองทุนหรือวิธกีารจัดการไปยังผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสอืพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ 

ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม

แล้วแต่กรณ ี 
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19.3  ในการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธกีารจัดการที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

หรือเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนหรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด บริษัทจัดการอาจขอรับความเหน็ชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าวจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ได้ โดยการย่ืนคาํขอเป็นหนังสอื พร้อมทั้งรายละเอยีดของโครงการที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้วและคาํรับรองของผู้ดูแล

ผลประโยชน์ด้วย  

เม่ือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคาํขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้ถอืว่า

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมโครงการได้  

19.4  บริษัทจัดการอาจจะดาํเนินการเพ่ิมเงินทุนของกองทุน โดยถอืว่าได้รับความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกาํหนดใน

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี การขอมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการเป็นไปตามที่

กาํหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกาํหนดใน

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี การขอมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการเป็นไปตามที่

กาํหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

2020. . ขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ ขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ ::    

20.1  ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุน ตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า

ด้วยหลักเกณฑเ์กี่ยวกบัการดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาํประกนัภัยความรับผดิชอบของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการจะเปล่ียนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธขีอรับความเหน็ชอบจากสาํนักงาน 

หรือขอมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ถอืหน่วยลงทุน ซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหน่ึงของจาํนวนหน่วย

ลงทุนที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถงึการไม่สามารถ

ดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งน้ี หากมีเหตุจาํเป็นและสมควร บริษัทจัดการขอให้สาํนักงานพิจารณา

ขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคาํนึงถึงประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นสาํคัญ 

และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกดิขึ้นจากการเปล่ียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หาก

บริษัทจัดการไม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาที่กาํหนด บริษัทจัดการจะดาํเนินการเลิกกองทุนรวม 

20.2  ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้

แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัน้ันในส่วนที่เกนิกว่า

หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมด และดาํเนินการแก้ไขสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนของบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัน้ันให้มีจาํนวนไม่เกนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน

รวมน้ันภายในสองเดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดาํเนินการเลิกกองทุนรวมน้ันทนัท ี ยกเว้นในกรณเีข้า

ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ว่าด้วยเร่ืองหลักเกณฑเ์กี่ยวกบัข้อจาํกดัการถอืหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ  

20.3  บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของ

บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังต่อไปน้ี 

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้น้ันต้องเป็นทรัพย์สนิที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกจิและต้องเกี่ยวกบับทบาทโดยตรง 

ของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 

(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เหน็ว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยคร้ังเกนิความจาํเป็นเพ่ือให้

กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
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ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้อง 

กระทาํด้วยความเป็นธรรมและคาํนึงถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนน้ันด้วย 

ให้บริษัทจัดการระบุเง่ือนไขและหลักเกณฑก์ารรับผลประโยชน์ตอบแทนตามวรรคหน่ึงไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 

หรือในสญัญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี 

20.4  เกณฑม์าตรฐานที่ใช้วัดผลการดาํเนินงานของกองทุน คือ SET High Dividend 30 Index  

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการพิจารณากาํหนดเกณฑม์าตรฐานหรือตัวช้ีวัดผลการดาํเนินงานของกองทุนใหม่ เพ่ือให้

สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวโดยได้รับความเหน็ชอบจากผู้ดูแล

ผลประโยชน์ของกองทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนการ

เปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาํหนด  

อย่างไรกด็ี กรณทีี่มีการเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดที่ใช้ในการเปรียบเทยีบผลการดาํเนินงานของกองทุน อนัเน่ืองมาจากปัจจัย

ภายนอก เช่น ผู้ให้บริการดัชนีมีการยกเลิกการคาํนวณดัชนีซ่ึงกองทุนมีการนาํดัชนีน้ันมาใช้เป็นตัวช้ีวัด หรือการ

เปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดตามที่หน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนด เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่แจ้งให้ผู้ถอืหน่วย

ลงทุนทราบล่วงหน้าถงึการเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดในการเปรียบเทยีบดังกล่าว แต่จะแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบ โดยจะ

ปิดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และ

ประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ  

20.5  บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนได้ไม่เกนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณเีข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ว่าด้วยเร่ืองหลักเกณฑ์

เกี่ยวกบัข้อจาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

20.6  ข้อกาํหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกนั  

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

จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาํหนดให้สถาบันการเงิน

ที่ไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกบั

บัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถงึบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติ

อเมริกนั ผู้ซ่ึงมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซ่ึงมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไว้กบั FFI น้ัน 

นอกจากน้ียังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกาํลังดาํเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาํหนดและ

หลักเกณฑใ์นลักษณะที่คล้ายคลึงกบั FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย

ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกาํหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกบัหน่วยงาน

สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกนั

และบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑท์ี่ FATCA กาํหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพ่ือหาความสมัพันธข์อง

ลูกค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถงึหน้าที่ในการกาํหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทาํเอกสารยืนยันตนตาม

หลักเกณฑข์อง FATCA เป็นต้น  

ภายใต้ข้อกาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพ่ือปฏบัิติตามหลักเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มี

สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ันจะได้รับผลกระทบที่สาํคัญ

ในสองกรณี คือ  

(1)  ต้องถูกหักเงิน ในอตัรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

ทรัพย์สนิทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเร่ิมต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สนิทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึง
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อาจรวมถงึเงินฝากและเงินลงทุนกบัสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเร่ิมต้นตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กาํหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วม

ผูกพันตนตามข้อกาํหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถงึธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝาก

ทรัพย์สนิ ผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดาํเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาํระ

ให้กบักองทุนรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สนิ 

และผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาํหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธ

หรือระงับการทาํธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพันธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจ

ทาํให้กองทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ ดาํเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสทิธภิาพ 

รวมถงึอาจทาํให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่สามารถทาํรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ได้อกีต่อไป  

เพ่ือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทั้งเพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถอื

หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏบัิติตามหลักเกณฑแ์ละ

ข้อกาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏบัิติตามภาระผูกพัน

ภายใต้ข้อกาํหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมทั้งผู้ที่

เกี่ยวข้องกบัการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือ

คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการดงัน้ี  

(1)  ร้องขอให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาํหนด) ให้คาํยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาํส่งข้อมูล (เช่น 

ช่ือ ที่อยู่ เลขประจาํตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา จาํนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จาํนวนเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนน้ันกบับริษัทจัดการ 

ให้กบัหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  

(2)  ร้องขอให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนนาํส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือ คาํยินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสจูน์ทราบ

ความเกี่ยวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมูล

ตามหัวข้อที่กาํหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุง

ข้อมูลเม่ือข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถงึนาํส่งหลักฐานเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA 

หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งน้ี เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละ

ข้อกาํหนดของกฎหมายดังกล่าว  

(3)  ดาํเนินการอื่นใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกดิต่อกองทุนหรือผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือให้กองทุนหรือผู้ถือ

หน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมขึ้นหากมีการดาํเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏเิสธการดาํเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาํหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปน้ีตามความจาํเป็นและความ

เหมาะสม โดยถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาํเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งน้ีแล้ว และ/หรือ                   

ได้ดาํเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคาํขอเปิดบัญชี  

(1)  ไม่รับคาํสั่งซ้ือ/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาํเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนดังกล่าว  



กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ--ดิวเิดนด ์พลสั ฟันด์ดิวเิดนด ์พลสั ฟันด์  4422  

(3)  ดาํเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผล และ/หรือ เงินที่ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ              

ผู้ถอืหน่วยลงทุนรายน้ันได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑแ์ละข้อกาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งน้ี ต้องไม่ขัดกบักฎหมายของประเทศไทย  

(4)  ดาํเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทาํให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ

ประโยชน์เพ่ิมขึ้น หากมีการดาํเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น  

การดาํเนินการดังกล่าวถือเป็นความจาํเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทาํ

เพ่ือหลีกเล่ียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดาํเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย

ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอนัจะทาํให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซ่ึง

ในทางปฏบัิติบริษัทจัดการจะเลือกดาํเนินการเฉพาะผู้ถอืหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 

(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาํหนด) เท่าน้ัน  

ทั้งน้ี ในกรณทีี่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกาํหนดเพ่ือรองรับการดาํเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสทิธไิว้ข้างต้น 

บริษัทจัดการ(รวมถงึผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดาํเนินการตามข้อกาํหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาํส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วย

ลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาํเนินการอื่นใดที่ราชการกาํหนด โดยไม่จาํเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  

2121. . ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : :   

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏบัิติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการ

กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสั่งที่ออกโดยอาศัยอาํนาจแห่ง

กฎหมายดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณทีี่ข้อกาํหนดในโครงการขัดหรือแย้งกบัหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั่งดังกล่าว 

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั่งน้ัน ให้ถอืว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม

ได้ปฏบัิติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์มีอาํนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี การลงนามในข้อผูกพันของ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถอืว่าผูกพันผู้ถอืหน่วยลงทุนทั้งปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวม

น้ี ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถอืว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาํหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อ

ผูกพันระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสาํนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น

ส่วนหน่ึงของข้อผูกพันระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการกองทุนรวม  


