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คาํจาํกัดความ คาํจาํกัดความ / / คาํนิยาม คาํนิยาม : :   

ในเอกสารฉบบันี ้ เว้นแตเ่นือ้ความจะแสดงให้เหน็เป็นความหมายอยา่งอ่ืน คําจํากดัความตา่ง ๆ ให้มีความหมายตามท่ีได้ให้ไว้
ดงัตอ่ไปนี ้ 

โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิดเอม็เอฟซี อินเตอร์เนชัน่แนล โกลด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ  

กองทนุหรือกองทนุรวมหรือกองทนุเปิด หมายถึง กองทนุเปิดเอม็เอฟซี อินเตอร์เนชัน่แนล โกลด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ  

บริษัทจดัการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน)  

ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถงึ ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ  

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน)  

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หมายถงึ บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณี ของกองทนุรวม  

ผู้จดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัจําหน่าย
หลกัทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการตัง้ให้เป็นผู้ ทําหน้าท่ีขายหน่วยลงทนุ  

ท่ีปรึกษาการลงทนุ หมายถงึ ท่ีปรึกษาการลงทนุท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้  

คณะท่ีปรึกษากองทนุ หมายถงึ คณะบคุคลผู้ทรงคณุวฒิุ ท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้  

สํานกังานบริการ หมายถงึ สํานกังานบริการด้านธุรกิจจดัการลงทนุของบริษัทจดัการ  

บริษัทยอ่ย หมายถงึ บริษัทจํากดัท่ีตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละเจ็ดสบิห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของบริษัทจํากดันัน้  

หน่วยลงทนุ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเอม็เอฟซี อินเตอร์เนชัน่แนล โกลด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หมายถงึ ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเอม็เอฟซี อินเตอร์เนชัน่แนล โกลด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ  

วนัทําการ หมายถงึ วนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัเปิดทําการของกองทนุรวมในตา่งประเทศท่ีกองทนุลงทนุและ
สามารถซือ้หน่วยลงทนุได้  

วนัทําการซือ้ขาย หมายถงึ วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึง่เป็นวนัท่ีตามปฏิทินท่ี
เป็นวนัทําการปกติของบริษัทจดัการและของกองทนุรวมในตา่งประเทศ  

คําเสนอซือ้ หมายถงึ คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ ทําคําเสนอซือ้ต้องปฏิบติัตามประกาศวา่ด้วยหลกัเกณฑ์
เง่ือนไข และ วิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ  

แก้ไขราคาย้อนหลงั หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แต่
วนัท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึปัจจบุนั  

การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หรือ ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง
หรือการจ่ายเงินซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องแทนการเพิ่มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทนุ  
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มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ีคํานวณ  

ราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายนัน้บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายนัน้หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี)  

กิจการ หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือ
บริษัทมหาชน จํากดั  

สถาบนัการเงิน หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงิน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ  

บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนญุาตให้ทําการซือ้ขายได้ในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์กรุงเทพ  

กองทนุรวมทองคํา หมายถงึ กองทนุรวมท่ีมีวตัถปุระสงค์หลกัในการสร้างผลตอบแทนจากการมีฐานะการลงทนุในทองคําแทง่ 
ทัง้นี ้ไมว่า่การได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในทองคําแทง่นัน้จะมีเง่ือนไขหรือไม ่ 

ฐานะการลงทนุในทองคําแทง่ หมายถงึ มลูคา่การลงทนุในทองคําแทง่ ไมว่า่จะเป็นการลงทนุโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมผ่าน
การลงทนุในตราสารหรือสญัญาท่ีให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบัราคาทองคําแท่ง อนัเป็นผลให้กองทนุรวมมีความเส่ียงในทองคํา
แทง่  
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11..  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : :   

1.1.  ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :   กองทนุเปิดเอม็เอฟซี อินเตอร์เนชัน่แนล โกลด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ  

1.2.  ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :   MFC International Gold Retirement Fund  

1.3.  ช่ือยอ่ :  I-GOLDRMF  

1.4.  ประเภทโครงการ :   กองทนุเปิด  

1.5.  ประเภทการขาย :   ขายหลายครัง้  

1.6.  การกําหนดอายโุครงการ :   ไมกํ่าหนด  

1.7.  อายโุครงการ :  -  ปี -  เดือน -  วนั  

1.8.  อายโุครงการถงึวนัท่ี (กรณีกําหนดอายเุป็นช่วงเวลา) : -  

1.9.  เง่ือนไข (อายโุครงการ) :   

1.10.  ลกัษณะโครงการ :   กองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป  

22..  จาํนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของจาํนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของ
หน่วยลงทนุทีเ่สนอขาย หน่วยลงทนุทีเ่สนอขาย : :   

2.1.  จํานวนเงินทนุของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท  

2.2.  เง่ือนไข (จํานวนเงินทนุของโครงการ) :  

ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจํานวนเงินทนุของ
โครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ  

2.3.  มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย :  10.0000 บาท  

2.4.  จํานวนหน่วยลงทนุ :  200,000,000 หน่วย  

2.5.  ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก :  10.0000 บาท  

2.6.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก :  2,000.00 บาท  

2.7.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  1,000.00 บาท  

2.8.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน :  ไมกํ่าหนด 

2.9.  จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน :  ไมกํ่าหนด 

2.10.  มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา :  ไมกํ่าหนด 

2.11.  จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา :  500 หน่วย  

2.12.  รายละเอียดเพิ่มเติม :   
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33..  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม                           
นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่

จะลงทนุ จะลงทนุ : :   

3.1.  วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  

เพ่ือสง่เสริมการลงทนุระยะยาวของประชาชน เพ่ือไว้ใช้เลีย้งชีพในวยัเกษียณ และเพ่ือเป็นทางเลือกทางการลงทนุของ               
ผู้ ท่ีต้องการลงทนุในทองคํา 

3.2.  ชนิดกองทนุรวม :   Feeder Fund  

3.3.  ประเภทกองทนุรวม :   พิเศษ  

3.4.  นโยบายการลงทนุ :   อ่ืน ๆ  

3.5.  นโยบายการกู้ ยืม (ถ้ามี) :   

3.6.  การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) :   ลงทนุ  

เพ่ือการลดความเส่ียง (Hedging)  

3.7.  การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) :   ไมล่งทนุ  

3.8.  ลกัษณะพิเศษ :  

-  กองทนุรวมทองคํา (Gold Fund) 

รูปแบบกองทนุรวมทองคํา : กองทนุรวมทองคําแบบทัว่ไป 

-  กองทนุรวมท่ีลงทนุในตา่งประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 

-  กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 

3.9.  รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

เน้นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ซึง่เป็นกองทนุท่ีลงทนุในทองคําแทง่ เพ่ือสร้างผลตอบแทน
ของกองทนุให้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของราคาทองคํา โดยบริหารและจดัการโดย World Gold Trust Services, LLC 
เพียงกองทนุเดียว นอกจากนีก้องทนุ ดงักลา่วได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ตลาดหลกัทรัพย์
สงิคโปร์ (SGX-ST) ตลาดหลกัทรัพย์แมก็ซิโก (BMV) ตลาดหลกัทรัพย์ญ่ีปุ่ น (TSE) และตลาดหลกัทรัพย์ฮ่องกง (SSKI) 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฮ่องกง และ
ใช้สกลุเงินดอลลาร์ฮ่องกงโดยมีอตัราสว่นการลงทนุในหน่วยลงทนุโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม สําหรับเงินสว่นท่ีเหลือจะลงทนุในตราสารแหง่หนี ้และ/หรือ เงินฝากในประเทศ ท่ีมี
อายขุองตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ํากวา่ 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสํารองเงินไว้
สําหรับการดําเนินงาน รอการลงทนุ หรือรักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ  

กองทนุมีนโยบายท่ีจะนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ ไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
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ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีการลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบติัหรือ
เหตกุารณ์ไมป่กติตา่งๆ และ/หรือ กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกบัวงเงินหรือการลงทนุในตา่งประเทศ  
และ/หรือ วงเงินลงทนุในตา่งประเทศเตม็เป็นการชัว่คราว และ/หรือ ในช่วงระหวา่งรอการลงทนุซึง่มีระยะเวลาประมาณ 
30 วนันบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม และ/หรือ 7 วนัทําการในช่วงก่อนและหลงัการขายและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีสดัสว่นของจํานวนเงินลงทนุมีนยัสําคญัตอ่ขนาดของกองทนุ  และ/หรือ  30 วนัสดุท้ายของ
กองทนุ บริษัทจดัการอาจไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุในสว่นท่ีเก่ียวกบัการลงทนุในตา่งประเทศไม่
ต่ํากวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไปลงทนุในหน่วย
ลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์อ่ืนๆ และใช้สกลุเงินตา่งประเทศอ่ืนๆ ในกรณีท่ี
บริษัทจดัการเห็นวา่เป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยถือว่าได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจะแจ้งให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบไมน้่อยกว่า 15 วนัทําการ  

กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตา่งประเทศ (Hedging) ท่ีอาจเกิดขึน้ได้จากการลงทนุในตา่งประเทศ ตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ 
โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจท่ีผู้จดัการกองทนุเหน็เหมาะสม กองทนุจึงยงัคงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอยู ่ ซึง่อาจทํา
ให้ผู้ลงทนุได้รับผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รับเงินคืนต่ํากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้ อีกทัง้การทําธุรกรรมป้องกนั
ความเส่ียงอาจมีต้นทนุ ซึง่ทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้  

นอกจากนี ้ กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต่ํากวา่ท่ี
สามารถลงทนุได้ (non-investment grade) ตราสารหนีท่ี้ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated securities) 
ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารทนุท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ (unlisted securities)  

กรณีท่ีบริษัทจดัการเหน็วา่การลงทนุในกองทนุ SPDR Gold Trust ไมเ่หมาะสมอีกตอ่ไป เช่น เม่ือผลตอบแทนของ
กองทนุตา่งประเทศต่ํากวา่ผลตอบแทนของกองทนุตา่งประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีนโยบายการบริหารจดัการใกล้เคียงกนัติดตอ่กนั
เป็นระยะเวลานาน หรือต่ํากวา่ผลตอบแทนของกองทนุตา่งประเทศอ่ืนอยา่งเหน็ได้ชดั  และ/หรือ เม่ือพบวา่การบริหาร
จดัการของกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วไมเ่ป็นไปตามท่ีระบหุรือสญัญาไว้กบัผู้ลงทนุ  และ/หรือ เม่ือกองทนุตา่งประเทศ
ดงักลา่วกระทําผิดร้ายแรงโดย หน่วยงานกํากบัดแูลในประเทศนัน้ๆ เป็นผู้ให้ความเหน็  และ/หรือ เม่ือเกิดเหตกุารณ์หรือ
คาดการณ์ได้วา่จะเกิดการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบตา่งๆ จนอาจสง่ผลให้การลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเป็นภาระตอ่          
ผู้ลงทนุโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจดัการสงวนสทิธิท่ีจะนําเงินลงทนุไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
ตา่งประเทศอ่ืนท่ีมีนโยบาย การลงทนุใกล้เคียงกนั โดยกองทนุจะดํารงอตัราสว่นการลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ
เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบบญัชีไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยถือวา่ได้รับความ
เหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัทําการ
เปล่ียนแปลง  
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ลกัษณะสําคญัของกองทนุเปิด SPDR Gold Trust มีดงัตอ่ไปนี ้ 

ช่ือกองทนุหลกั :  SPDR Gold Trust  

ประเภทกองทนุ :  กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป ประเภท Exchange Traded Fund (ETF) จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: NYSE) 
ตลาดหลกัทรัพย์สงิคโปร์ (Singapore Stock Exchange: SGX-ST) ตลาด
หลกัทรัพย์แมก็ซิโก (Bolsa Mexicana de Valores : BMV) ตลาด
หลกัทรัพย์ญ่ีปุ่ น (Tokyo Stock Exchange: TSE) และตลาดหลกัทรัพย์
ฮ่องกง (Stock Exchange of Hong Kong: SEHK) ซึง่ประเทศดงักลา่วเป็น
สมาชิกของสามญัของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) และตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศดงักลา่วเป็น
สมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ด้วย  

นโยบายการลงทนุ :  เน้นลงทนุในทองคําแทง่ เพ่ือสร้างผลตอบแทนของกองทนุให้ใกล้เคียงกบั
ผลตอบแทนของราคาทองคําหกัคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการจดัการ
ทัง้หมดของกองทนุ  

ลกัษณะทองคําแทง่ท่ีกองทนุลงทนุ :  

1.  ทองคําแทง่ท่ีกองทนุลงทนุเป็นทองคําแทง่ London Good Delivery Bar ท่ีได้รับการยอมรับในการซือ้ขายระหวา่ง
ผู้ ค้าทองคําในตลาด London ซึง่มีคณุภาพขัน้ต่ําของเนือ้ทองคํา (หรือความบริสทุธ์ิ) 995 สว่นต่อ 1,000 (99.5%) 
รวมถงึ ผา่นการตรวจสอบความบริสทุธ์ิของทองคําแทง่ตามมาตรฐานของสมาคมตลาดทองคําแหง่ลอนดอน 
London Bullion Market Association หรือ LBMA.  

2.  กองทนุ และ Custodianได้แตง่ตัง้ Inspectorate International Ltd ท่ีเป็นหน่วยงานอิสระเพ่ือออกใบรับรองในการ
ตรวจสอบนํา้หนกั และความบริสทุธ์ิของทองคําแทง่ เป็นประจํา ปีละ 2 ครัง้ ทัง้นี ้ ในวนัสิน้รอบบญัชีจะทําการ
ตรวจสอบทองคําแทง่ทัง้หมดและระหวา่งรอบปีบญัชีจะทําการตรวจสอบแบบสุม่  

3.  เน่ืองจาก กองทนุเป็น ETF ซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันัน้ ราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุจงึเป็นท่ี
ยอมรับอยา่งกว้างขวางและมีการเปิดเผยอยา่งแพร่หลาย  

อายโุครงการ :  ไมกํ่าหนด  

Trustee :  BNY Mellon Asset Servicing  

Custodian :  HSBC Bank USA, N.A.  

Marketing Agent :  State Street Global Market, LLC  

Sponsor :  World Gold Trust Services, LLC ท่ีถือหุ้นโดย World Gold Council 
(WGC) ซึง่เป็นองค์กรท่ีไมแ่สวงหากําไรท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์  
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คา่ธรรมเนียม :  ประมาณ 0.40% ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ใน 7 ปีแรก (นบัตัง้แตว่นัท่ี 
18 พฤศจิกายน 2547 ซึง่เป็นวนัเร่ิมกองทนุวนัแรก) หรือจนกวา่จะยกเลิก
สญัญากบั Marketing Agent โดยมีรายละเอียดของคา่ธรรมเนียมดงันี ้ 

-  คา่ Marketing Agent 0.15% ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิตอ่ปี  

-  คา่ Sponsor 0.15% ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิต่อปี  

-  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ประมาณ 0.10% ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่ปี  

กฎหมายท่ีใช้ในการจดัตัง้กองทนุ :  Trust Law  

Website : www.spdrgoldshares.com  

ทัง้นี ้ เน่ืองจากกองทนุดงักลา่วมีนโยบายการลงทนุในทองคําแทง่สกลุดอลลาร์อเมริกาเทา่นัน้ โดยจะไมล่งทนุในสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) หลกัทรัพย์ท่ีไมมี่การซือ้ขายในตลาด (unlisted) และหลกัทรัพย์ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ในระดบัท่ีต่ํากว่าอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทนุได้ (non-investment grade) รวมถงึตราสารหนีท่ี้ไมไ่ด้รับการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated securities)  

3.10.  การลงทนุในตา่งประเทศ :  FIF (ลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ)  

3.11.  รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ :  

3.12.  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ :  

3.12.1.  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอยา่ง
หนึง่หรือหลายอยา่งตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ดงัตอ่ไปนี ้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบหรือมีประกาศ
แก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน   

3.12.1.1  ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ  ได้แก่    

(1)  ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก  ได้แก่    

(1.1)   ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือ                    
ผู้ คํา้ประกนั  

(1.2)   ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการให้สนิเช่ือเพ่ือธุรกิจ
หลกัทรัพย์ เป็นผู้ออก ซึง่กําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวง
ถามหรือเม่ือได้เหน็  

(1.3)   ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน อายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ดงัตอ่ไปนี ้ 
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(ก)   อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัแรก ทัง้นี ้ ในกรณีท่ี
เป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการ
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย หรือ  

(ข)   อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั อยู่ในอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (investment grade) ทัง้นี ้ โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนั
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือ
สถาบนัอ่ืนท่ีสํานกังานกําหนดเพ่ิมเติม  

(2)  ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่  

(2.1)   ตราสารภาครัฐไทย  อนัได้แก่    

(ก)   ตัว๋เงินคลงั  

(ข)   พนัธบตัรรัฐบาล  หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย  

(ค)   พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ี
กระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย 
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั  

(2.2)   ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาล
ตา่งประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศ  
หรือองค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออก หรือผู้ คํา้ประกนั ทัง้นี ้ ตราสารดงักลา่วต้องมีลกัษณะตาม
เง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย  

(2.3)   ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้  ซึง่หมายถงึ  พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ท่ีไมร่วมถึงหุ้นกู้
แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ ท่ีสํานกังานอนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจํากดั  
หรือท่ีออกภายใต้ข้อผกูพนัท่ีกําหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั  หรือท่ีนิติบคุคลท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ออก หรือท่ีเป็นหลกัทรัพย์ท่ีออกใหมซ่ึง่ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์
ท่ีออกใหมน่ัน้ทัง้หมดตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเตม็มลูคา่ท่ีเสนอขายจากผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้ตราสาร
ท่ีเปล่ียนมือได้ต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย    

(2.4)   ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือ
หุ้นกู้ ท่ีไมใ่ช่หุ้นกู้อนพุนัธ์    

(2.5)    ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีเสนอขายในตา่งประเทศ
โดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้ หุ้นกู้ดงักลา่วไม่รวมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพ
และหุ้นกู้อนพุนัธ์   

(2.6)   หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้ หรือของ
กองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ี
สํานกังานกําหนดหรือให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น  
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ในกรณีท่ีตราสารแหง่หนี ้ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน  ผลตอบแทนนัน้
ต้องอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้   

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัของบคุคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับ 
อาวลัทัง้จํานวน  สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั  หรือ
คํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข    

เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตามข้อ (2.2) และตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ตามข้อ (2.3) ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)   เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย   

(2)   มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนตอ่บคุคลทัว่ไปวา่พร้อมจะ
เสนอราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ี
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายุ
ของตราสารนัน้ และ  

(3)   เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้   

(ก)   ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแตผู่้ออก
ตราสารดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เทา่นัน้  

(ข)   ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของ           
ตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)   

(ค)   ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หาก                
ตราสารดงักลา่วไมมี่อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้ต้องมีบริษัทจดัการไมต่ํ่ากวา่สามรายเป็นผู้ ซือ้ตราสาร
ดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ  

3.12.1.2  ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ได้แก่ 

(1)  หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศซึง่ต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทัง้นี ้ใน
กรณีท่ีกองทนุลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วในการเสนอขายครัง้แรก หุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ต้องมีลกัษณะ
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)   เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 
หรือ  

(ข)   เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีบริษัทจดัการไมต่ํ่ากวา่สามรายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิ
ของกองทนุภายใต้การจดัการ   

ในกรณีท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึง่มีการคํา้ประกนั การคํา้ประกนัดงักลา่วต้องเป็นการคํา้ประกนัต้นเงิน
และดอกเบีย้เต็มจํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข  

(2)   หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย       
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3.12.1.3 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย หรือตราสารท่ีเทียบเทา่เงินสด  

3.12.1.4  ใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.12.1.1 (3)  

3.12.1.5  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (hedging) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานกําหนด   

3.12.1.6  ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน  

3.12.2.  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ :  

3.12.2.1 หน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust เพียงกองทนุเดียว  โดยหน่วยลงทนุมีคณุสมบติั  

(1)   ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานกํากบัดแูลด้าน
หลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ท่ีเป็น สมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)  

(2)   ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีมีทรัพย์สนิท่ีลงทนุเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพย์สนิท่ี
กองทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ได้   

(3)   ในกรณีท่ีเป็นการลงทนุหรือมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) หน่วยลงทนุท่ี
จะลงทนุหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเช่นกนั  

(4)   ต้องไมใ่ช่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedged fund)  

3.12.2.2  ตราสารแหง่หนีต้า่งประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีออกโดยบคุคลตา่งประเทศและเสนอขายในตา่งประเทศ   

(1)   ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  อนัได้แก่    

(ก)   พนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนีท่ี้รัฐบาลตา่งประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ 
หรือองค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือ
ของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)    

(ข)   พนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนีท่ี้รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ซึง่มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  

3.12.2.3  เงินฝากระยะสัน้ในสถาบนัการเงิน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลงทนุ หรือตราสารท่ีเทียบเทา่เงินสด (near-cash) ระยะ
สัน้ท่ีสถาบนัการเงิน เป็นผู้ออก โดยสถาบนัการเงินดงักลา่วตัง้อยูใ่นประเทศท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิ
ตา่งประเทศ ทัง้นี ้ การมีไว้ซึง่ตราสารดงักลา่วต้องมีวตัถปุระสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวกหรือป้องกนัปัญหาในการ
ดําเนินงานในตา่งประเทศของกองทนุ เช่น เพ่ือรอการลงทนุ หรือเพ่ือชําระคา่ใช้จ่าย เป็นต้น   

3.13.  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม :  

3.13.1.  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัตอ่ไปนี ้ในกรณี
ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตาม
ประกาศท่ีแก้ไขด้วย  
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3.13.1.1  บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนีเ้พ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมโดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น  

(1)  ตราสารภาครัฐไทย  

(2)  ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตามข้อ 3.12.1.1 (2.2) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก หรือสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีสนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตามข้อ (2) เม่ือรวมกนัแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของ
มลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบุ
เวลาแน่นอน (auto redemption)  

3.13.1.2  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะ               
ผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ    

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรัพย์สินทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญา
รายดงักลา่ว เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิ
เหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย    

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่                
ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลา
แน่นอน (auto redemption)  

3.13.1.3  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารดงัตอ่ไปนี ้ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท
เงินทนุรายใด เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ
ได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา
รายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ    

(1)   ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ  

(2)   ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ  

(3)   เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย หรือตราสารท่ีเทียบเทา่เงินสด  

(4)   สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ตามข้อ 3.12.1.5  

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่  ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรัพย์สนิ ตามข้อ 3.13.1.4 (1)(2) ท่ีธนาคารหรือ
บริษัทเงินทนุดงักลา่ว เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุ
หรือมีไว้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว  โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์ หากธนาคารพาณิชย์นัน้เป็นสาขาของธนาคาร
ตา่งประเทศ ให้นบัทรัพย์สนิท่ีธนาคารตา่งประเทศดงักลา่ว เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั                   
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย ทัง้นี ้ไมว่า่ในกรณีใด มิให้
คํานวณเงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุเข้าในอตัราสว่นดงักลา่ว   

3.13.1.4  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัต่อไปนี ้ ท่ีบคุคลใด เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั          
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย   
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ    
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(1)      ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.12.1.1 ทัง้นี ้เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุ
ได้ (investment grade)     

(2)      ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ตามข้อ 3.12.1.2 ทัง้นี ้ เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้    
(investment grade)     

(3)      สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ตามข้อ 3.12.1.5 ท่ีคู่สญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (investment grade)  

ตราสารแหง่หนี ้ ตาม (1) มิให้หมายความรวมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีถกูจดัให้เป็นตราสารแหง่หนี ้ ตามข้อ 
3.12.1.1 (2.6)  

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่  ให้นบัทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่และทรัพย์สิน ตามข้อ 3.13.1.5 (1) ท่ีบคุคลดงักลา่ว 
เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมใน
อตัราสว่นดงักลา่วด้วย   

3.13.1.5  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีกลุม่กิจการใด เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั                 
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจการนัน้ ไมเ่กินอตัรา
อยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่  

(1)  ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ  

(2)  อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 
10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันีท่ีมีการ
เผยแพร่อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้  

3.13.1.6  การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใด เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ายหรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 
หากทรัพย์สินดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการอาจลงทนุ
หรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กิน
อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของทรัพย์สนิดงักลา่ว ในตวัชีว้ดัรวมกบัร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
ทัง้นี ้ เฉพาะในกรณีท่ีอตัราดงักลา่วสงูกวา่อตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่
กรณี  

3.13.1.7 บริษัทจดัการพิจารณาความเป็นกลุม่กิจการ ตามข้อ 3.13.1.5 และข้อ 3.13.1.6 ตามงบการเงินรวมท่ีมีการจดัทําและ
เปิดเผยลา่สดุ เว้นแตใ่นกรณีท่ีไมมี่การจดัทํางบการเงินรวม ให้พิจารณาตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือ         
ผู้ ถือหุ้นลา่สดุท่ีสง่ตอ่กระทรวงพาณิชย์  

หมายเหต ุ : “กลุ่มกิจการ” หมายความว่า บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีทีส่ภาวิชาชีพบญัชีกําหนด
เกีย่วกบัการจดัทํางบการเงิน  

3.13.1.8  ในกรณีของกองทนุรวม ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้
เงิน ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ออกหรือคูส่ญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูคา่รวมโดย
เฉล่ียในรอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม   
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อตัราสว่นตามวรรคหนึง่มิให้นํามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมท่ีมีการกําหนดอายโุครงการตัง้แตห่นึง่ปีขึน้ไป  ทัง้นี ้ เฉพาะใน
ระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม   

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหง่หนี ้ ท่ีมีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด
ตามวรรคหนึง่ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว ให้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ีย ไมเ่กินร้อยละ 45 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมภายในสามสบิวนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ ให้คํานวณอตัราสว่นการ
ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว โดยเฉล่ียตัง้แตว่นัแรกของรอบปีบญัชีนัน้จนถงึวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูคา่เป็นไปตาม
อตัราสว่นดงักลา่ว  

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบ
ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สนินัน้ มีมลูคา่รวมโดยเฉลี่ยไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ
รวม เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักลา่ว ทัง้นี ้ บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย  

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคสามได้ สํานกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลิกกองทนุรวมนัน้  

3.13.1.9  ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอผอ่นผนัตอ่
สํานกังานเพ่ือไมต้่องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ีเกิด
ความผนัผวนดงักลา่วมารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุ ตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบญัชีนัน้  

3.13.1.10  บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุเพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)   ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมท่ีบริษัท
จดัการอ่ืนเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของแตล่ะกองทนุรวมท่ี
บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ   

(2)   ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการ
อ่ืนเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของแตล่ะกองทนุรวมท่ีบริษัท
จดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ   

ทัง้นี ้การลงทนุดงักลา่วไมร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  

3.13.1.11  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) เพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู ่   

3.13.1.12 ในกรณีท่ีกองทนุเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าโดยมิได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) 
ให้บริษัทจดัการดําเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สนิของกองทนุท่ีมีคณุภาพซึง่มีสภาพคลอ่งในจํานวนท่ีเพียงพอ
ตอ่มลูคา่สทุธิท่ีกองทนุอาจมีภาระต้องชําระหนีห้รือชําระคา่สนิค้าเม่ือสิน้สดุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (fully covered) 
ไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานกําหนด  

3.13.1.13  ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย 
ใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ หรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1)   ในกรณีของใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิง
ของใบแสดงสทิธิดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นสําหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วท่ีกําหนดในประกาศนี ้ โดยถือ
เสมือนหนึง่วา่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้ บริษัทจดัการอาจไมน่บัมลูคา่
ของใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราสว่นท่ีคํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาท่ีกําหนด ตามข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ก็ได้  

มลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ให้มีมลูคา่เทา่กบัมลูค่าใบแสดง
สทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้  

(2)   ในกรณีของใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์หรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ให้บริษัทจดัการคํานวณ
อตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)   นบัมลูคา่ท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องชําระตามตราสารนัน้รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตรา
สารดงักลา่ว  

(ข)   นบัมลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงรวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึง่วา่
กองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้ มลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วให้ใช้มลูคา่
ตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์หรือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  แล้วแตก่รณี    

3.13.1.14  การคํานวณมลูคา่การลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตาม ข้อ 3.13.1.2 
ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นบัมลูคา่ท่ีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้องชําระตามสญัญาซือ้ขาย   ลว่งหน้า รวม
คํานวณในอตัราสว่นของบคุคลท่ีเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้
ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องคํานวณมลูคา่และอตัราสว่นตามท่ีกําหนดในข้อดงักลา่ว  

3.13.1.15  นอกจากการคํานวณ ตามข้อ 3.13.1.14 แล้วให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกสนิค้าของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนี ้ตามข้อผกูพนัของสนิค้า (limit of underlying issuer or third party)  โดยให้คํานวณ
อตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสนิค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้ เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
เป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงตอ่เครดิต (credit risks) ของผู้ออกสนิค้าหรือผู้ ท่ีต้องชําระหนี ้ ตามข้อ
ผกูพนัของสนิค้า โดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูคา่ท่ีใช้ในการ
คํานวณ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นสญัญาออปชนั ให้บริษัทจดัการใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional 
amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั  

3.13.1.16 ในการคํานวณอตัราสว่น ตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เง่ือนไข ตามข้อ 3.13.1.17 ด้วย   

(1)   ในกรณีท่ีทรัพย์สนิดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณ
อตัราสว่นท่ีผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ ท่ีเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือคํานวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั                   
ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้   

(2)   ในกรณีท่ีทรัพย์สนิมีบคุคลมากกวา่หนึง่รายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการ
จะเลือกคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้  
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3.13.1.17 การคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั ตามข้อ 3.13.1.16 จะทําได้ตอ่เม่ือบคุคล
ดงักลา่วได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือ
จํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข   

3.13.1.18  ในกรณีท่ีตราสารแหง่หนี ้ ในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นท่ี
กําหนดในข้างต้น หากตอ่มาตราสารแหง่หนีน้ัน้ มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยเหตดุงัตอ่ไปนี ้ ให้บริษัทดําเนินการ
แก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีมีการประกาศให้ทราบถงึเหตดุงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีท่ี
มีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากสํานกังาน   

(1)  ตราสารแหง่หนีถ้กูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ    

3.13.1.19  ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดใน
ข้างต้น หากต่อมามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่
ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ี
ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุ และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม ทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนา
รายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้    

3.13.1.20  ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใด เป็นผู้ออก เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของ
กองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการตามประกาศ ท่ี สน. 24/2552 เร่ือง การลงทนุและ
การมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 ดงันีคื้อ   

(1)   ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้  

(2)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแตก่รณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและ
สมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน และ  

(3)  กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถงึหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้  บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการ
ยกเว้นการทําคําเสนอซือ้โดยการลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผอ่นผนัการ
ทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้ การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่วให้บริษัท
จดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีแต่ละกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วย
ทรัพย์สนิอ่ืน  

3.13.1.21  ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดใน
ข้างต้น  หากต่อมามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไมเ่ข้าลกัษณะ ตามข้อ 3.13.1.8 ข้อ 3.13.1.18 ข้อ 3.13.1.19 
และ ข้อ 3.13.1.20  และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมาเพ่ิมเติม  บริษัทจดัการจะ
ยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมี
ไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุ และสง่รายงาน
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ดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกิน
อตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้  

3.13.1.22  ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไมนํ่ามาบงัคบัใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” 
และบริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลกิกองทนุรวม”  

สรุปอตัราสว่นการลงทนุ :  

1.  Total non-investment grade :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15 

2.  Non-investment grade company limit :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 5 

3.  Investment grade company limit :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15 

4.  Financial institution company limit :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20 

5.  Individual fund limit :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 10 

6.  Total fund limit :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20 

3.13.2.  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในตา่งประเทศ :  

สําหรับกองทนุท่ีมีการลงทนุหรือเข้าเป็นคูส่ญัญาในตา่งประเทศ ให้บริษัทจดัการลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติมด้วย  ทัง้นี ้อตัราสว่นท่ีคํานวณตามประเภท
ทรัพย์สนิ ข้อกําหนดในการคํานวณอตัราสว่น และการดําเนินการเม่ือมีเหตท่ีุทําให้ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่น ให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.1 โดยอนโุลม  

3.13.2.1  เน่ืองจากกองทนุเป็นกองทนุรวมท่ีลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ  SPDR Gold Trust  เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบญัชีไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะแจกจ่ายเอกสารแสดงข้อมลูท่ีเป็นสาระสําคญัของกองทนุรวมตา่งประเทศซึง่เป็นกองทนุหลกั ช่ือ 
SPDR Gold Trust (คําแปลเอกสารแสดงข้อมลูท่ีเป็นสาระสําคญั: เน่ืองจากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกัได้จดัทําเป็น
ภาษาตา่งประเทศ) ซึง่ผู้ลงทนุควรทราบให้แก่ผู้ลงทนุพร้อมกบัหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัของกองทนุ  

3.13.2.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น  

(1)  เงินฝากระยะสัน้หรือตราสารระยะสัน้ท่ีเทียบเทา่เงินสด (near-cash) ในตา่งประเทศ ตามข้อ 3.12.2.3  

(2)  ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตามข้อ 3.12.2.2 (1) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอนัดบัแรก   

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตามข้อ (2) เม่ือรวมกนัแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของ
มลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบุ
เวลาแน่นอน (auto redemption)  

3.13.2.3  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของ
กองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ    
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การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่  ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรัพย์สินทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญา
รายดงักลา่ว เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิ
เหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย    

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ตรา
สารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลา
แน่นอน (auto redemption)  

44..  การแบ่งชนิดหน่วการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ยลงทุน ((CCllaassss  ooff  UUnniitt))  ::    

4.1.  การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ :  ไมมี่  

4.2.  ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ :  ไมมี่  

4.3.  รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) :  

55..  การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : :   

5.1.  ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

-  Internet 

-  บริษัทจดัการ 

-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

5.2.  รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

เน่ืองจากกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพมีวตัถปุระสงค์ และมีลกัษณะพิเศษแตกตา่งจากกองทนุรวมอ่ืนโดยผู้ลงทนุจะมี
สทิธิและหน้าท่ีเก่ียวกบัภาษีอากรซึง่เป็นสิทธิประโยชน์ท่ีผู้ลงทนุจะได้รับด้วย ทัง้นี ้ สทิธิและหน้าท่ีเก่ียวกบัภาษีของผู้
ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ผู้ลงทนุสามารถศกึษารายละเอียดได้จากคูมื่อภาษีเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ  

(ก)  กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวนัท่ี 9 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2544  

(ข)  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 90) เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข เพ่ือ
การยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เทา่ท่ีได้จ่ายเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ และการ
ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ลงวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2544  

(ค)  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 91) เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข 
สําหรับกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทนุรวม
เพ่ือการเลีย้งชีพเพราะเหตสุงูอาย ุทพุพลภาพ หรือตายลงวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2544  
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(ง)  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 93) เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือ
การยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เทา่ท่ีได้จ่ายเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ และการ
ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ลงวนัท่ี 19 มิถนุายน พ.ศ. 2544  

บริษัทจดัการจะดําเนินการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้ 

5.2.1  วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

บริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะเสนอขายหน่วยลงทนุ 
ครัง้แรก เป็นจํานวนเงินทนุ 2,000 ล้านบาท ในกรณีท่ีมีการจองซือ้เกินจํานวนเงินทนุของโครงการ บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุเกินเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของเงินทนุของโครงการ   

5.2.2  ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกในราคาหน่วยละ 10 บาทบวกคา่ธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทนุ         
ครัง้แรก (ถ้ามี)  

5.2.3.  วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน คูมื่อภาษีเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ คู่มือผู้ลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชี
กองทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :   

บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะจดัสง่หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัท่ีผู้ลงทนุควรทราบพร้อม
กบัคูมื่อภาษีเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ คูมื่อผู้ลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุให้ผู้ ท่ีสนใจลงทนุ และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของ
บริษัทจดัการและ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชี ้
ชวนสว่นข้อมลูโครงการ คูมื่อผู้ลงทนุ คูมื่อภาษีเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
และใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้ท่ี ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน ทกุวนั ในเวลาทําการ โดยช่วงระยะเวลาในการเสนอขายครัง้แรกจะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขาย
หน่วยลงทนุ   

5.2.4.  วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :   

ผู้สัง่ซือ้แต่ละรายจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ไมต่ํ่ากวา่ 5,000 บาท ในราคาจองซือ้หน่วยละ 10 บาท บวกคา่ธรรมเนียม
การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดตา่งๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ (กรณีท่ีผู้ลงทนุไมเ่คย
เปิดบญัชีกบับริษัท)  

และคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ครบถ้วนชดัเจน แล้วนําใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีกรอก
รายละเอียดครบถ้วนแล้ว และแนบเอกสารหลกัฐานประกอบท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง เช่น สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 
(สําหรับบคุคลธรรมดา) หรือหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และหนงัสือมอบอํานาจพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือผู้ มีอํานาจ
ลงนาม (สําหรับนิติบคุคล) เป็นต้น พร้อมทัง้เงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวนไปท่ีบริษัทจดัการผู้จดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี) และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือสง่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึบริษัทจดัการภายใน
ระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก   

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้ตัง้แต ่ 2 คนขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 4 คน สัง่ซือ้หน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือบคุคลเหลา่นัน้
เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและในหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ (Statement of 
Holding) และถือเอาบคุคลเหลา่นัน้หรือบคุคลใดๆ ท่ีมีช่ือในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วย
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ลงทนุท่ีได้จดแจ้งไว้กบับริษัทจดัการเป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุและเป็นผู้ได้รับเงินจากการขายคืนหน่วย
ลงทนุ   

นอกจากนี ้หากผู้ลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงินภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท เพ่ือซือ้กองทนุนี ้ 
ผู้ลงทนุสามารถสง่คําสัง่ซือ้ได้จนถงึวนัสดุท้ายของช่วงเวลาเสนอขายครัง้แรก  

5.2.5.  การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ :   

ผู้สัง่ซือ้สามารถชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการภายในระยะเวลา
เสนอขายครัง้แรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่หกับญัชีธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ใน
เขตหกับญัชีเดียวกนักบัสํานกังานท่ีรับการสัง่ซือ้ภายในวนัท่ีสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยเช็ค ดราฟท์ หรือเช็คธนาคารดงักลา่ว
จะต้องลงวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน)"   
ซึง่เป็นบญัชีประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวนั หลงัจากท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการได้รับ
ชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้วผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการจะออกหลกัฐานการรับเงิน 
และคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน   

การจองซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค 
ดราฟท์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่หกับญัชีธนาคาร และได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเตม็ตามจํานวนแล้ว สทิธิของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ              
ลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้   

นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัสง่ใบยืนยนัการสัง่ซือ้พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกํากบัภาษีสําหรับคา่ธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ภายใน 15 วนัทํา
การนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก   

ผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้   

บริษัทจดัการจะต้องนําเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้รับจากผู้สัง่ซือ้เข้า “บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จํากดั 
(มหาชน)" ซึง่เป็นบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัซึง่บริษัทจดัการได้เปิดไว้กบัธนาคารภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้
แรกหรือไมเ่กินกวา่ 3 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัปิดการเสนอขายครัง้แรก  

5.2.6.  การจดัสรรหน่วยลงทนุ :  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามท่ีสัง่ซือ้หลงัจากท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระคา่หน่วยลงทนุเตม็
จํานวนแล้ว  โดยบริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุในแตล่ะวนัแก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้
ก่อน” (First Come, First Serve) ตามวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ี
จะเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจํานวนเงินทนุของโครงการ โดยจะเสนอขายเพิ่มไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของ
โครงการในกรณีท่ีมีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเกินจํานวนเงินทนุของโครงการ   

ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเหน็วา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ บริษัทจดัการสงวนสทิธิท่ีจะ
จดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตเ่พียงบางสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
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5.2.7. การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรก
ไมไ่ด้รับการจดัสรรไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นหรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการยติุโครงการ หากหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอ
ขายครัง้แรกแล้วปรากฎวา่โครงการไมส่ามารถขายหน่วยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถงึ 35 ราย เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะ
ได้รับอนญุาตจากสํานกัคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอยา่งอ่ืน หรือ ในกรณีท่ีมีการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  บริษัทจดัการจะแจ้งให้
สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวดัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว และคืน
เงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุให้ผู้จองซือ้หน่วย
ลงทนุภายใน 1 เดือน นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุดงักลา่วตามสดัสว่นของเงินคา่
จองซือ้หน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานัน้ได้อนัเน่ืองจากความ
ผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะชําระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละเจ็ดคร่ึงตอ่ปีนบัตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัท่ีครบกําหนดเวลานัน้จนถงึวนัท่ีบริษัทจดัการชําระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วน   

ในการคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะชําระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและ
สง่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุเปิด หรือโอนเงินเข้าบญัชีของผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุตามท่ีระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุเปิด   

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศท่ีสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) สํานกังานใหญ่และ
สํานกังานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง  

66..  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : :   

6.1.  ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

-  Internet 

-  บริษัทจดัการ 

-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

6.2.  รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.2.1.  วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ และจํานวนเงินท่ีลงทนุ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้สนใจสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนท่ีเป็นปัจจบุนั คูมื่อผู้ลงทนุ คูมื่อภาษีเก่ียวกบัการลงทนุใน
กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ หรือข้อมลูสําคญัต่างๆ ของกองทนุ ได้ทกุวนัทําการ และทําการซือ้หน่วยลงทนุ ได้ท่ีบริษัท
จดัการหรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยท่ีกองทนุรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพประสงค์ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุออมเงินระยะยาว และได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้อง
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจํานวนเงินลงทนุรวมทัง้สิน้ ต้องไมน้่อยกวา่ 5,000 บาท หรือไมน้่อยกวา่ร้อย
ละ 3 ของเงินได้แตล่ะปีตอ่หนึง่ปีปฏิทินแล้วแตอ่ยา่งใดจะต่ํากวา่ “เงินได้” ตามข้อ 6.2.4 นี ้หมายถงึ เงินได้พงึประเมิน
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ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 40 (1) (2) (6) (7) (8) และเงินได้พงึประเมินประเภทคา่แหง่ลขิสทิธ์ิท่ีมิได้รับโอนเงินมาโดย
ทางมรดก  

บริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะทําการขายหน่วยลงทนุ
ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลา 08.30 น. ถงึเวลา 15.30 น.  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนวนัและเวลาทําการในการขายหน่วยลงทนุเพ่ือความเหมาะสม โดยถือวา่ได้รับ
ความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบถงึการ
เปล่ียนแปลงวนัและเวลาทําการลว่งหน้าอยา่งน้อย 15 วนั โดยจะติดประกาศท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังาน
บริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และลง
ประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่
วนัท่ีเปล่ียนแปลง บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะหยดุเสนอขายหน่วยลงทนุในกรณีท่ีกองทนุหลกั (master fund) หยดุ
รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือมีเหตอุนัควรให้หยดุเสนอขายหน่วยลงทนุเพ่ือประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้บริษัทจะดําเนินการเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุอีกครัง้ หากกองทนุหลกัแจ้งยกเลิกการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

6.2.2.  ราคาขายหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขาย
และจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับ ทัง้นีใ้ห้ถือวา่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุคือวนัท่ีผู้ ซือ้ชําระเงิน (ในกรณีเป็นเงิน
สด) หรือวนัท่ีธนาคารสามารถผา่นเงินเข้ามายงั “บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน)"  ได้ (ใน
กรณีท่ีผู้ ซือ้ชําระด้วย เช็ค ดราฟท์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่หกับญัชีธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชี
เดียวกบัสํานกังานท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีสัง่ซือ้เท่านัน้)  

ราคาขาย = มลูคา่หน่วยลงทนุ (ใช้เพ่ือการคํานวณราคาขาย) + คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

จํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้แตล่ะรายจะได้ = จํานวนเงินท่ีซือ้ / ราคาขาย  

มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ต้องเป็นมลูคา่และราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

ทัง้นี ้ ในการคํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตา่งประเทศตามท่ีระบใุนข้อ 16.2.4 

6.2.3.  วิธีการขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.2.3.1  วิธีการขายหน่วยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1)  บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะจดัสง่หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัท่ีผู้ลงทนุควร
ทราบพร้อมกบัคู่มือผู้ลงทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ผู้ ท่ีสนใจลงทนุและบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วน
สว่นข้อมลูโครงการ และคูมื่อผู้ลงทนุไว้ ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ คูมื่อภาษี
เก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ คูมื่อผู้ลงทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและใบคําขอเปิดบญัชี
กองทนุได้ท่ีท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน ทกุวนัในเวลาทําการ ทัง้นี ้ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการหรือสํานกังานบริการของ
บริษัทจดัการ (ถ้ามี) จะเร่ิมเปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัปิดการเสนอขาย
ครัง้แรก  
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(2)  ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนเงินตามความประสงค์ของผู้ลงทนุผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้ไมต่ํ่ากวา่ 2,000.00 
บาท สําหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก และไมต่ํ่ากวา่ 1,000.00 บาท สําหรับการซือ้ครัง้ตอ่ไป ผู้สัง่ซือ้ต้องกรอก
รายละเอียดตา่งๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ (สําหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก) และคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้
ครบถ้วนชดัเจน และนําใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ (ถ้ามี) คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และสําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชน (สําหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก) พร้อมทัง้เงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนไปย่ืนท่ีผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือบริษัทจดัการหรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี)  

(3)  ผู้สัง่ซือ้สามารถชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ เป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่หกับญัชีธนาคารท่ี
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดย
เช็ค ดราฟท์หรือเช็คธนาคารดงักลา่วจะต้องลงวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน)"   ซึง่เป็นบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนั  

(4)  ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ เป็นเช็ค ดราฟท์ หรือเช็คธนาคารภายหลงักําหนดเวลารับฝากเชค็
เพ่ือเรียกเก็บเงินภายในวนัเดียวกนัของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และบริษัทจดัการและสํานกังาน
บริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) ท่ีสัง่ซือ้ หรือในกรณีท่ีเช็ค ดราฟท์ หรือเช็คธนาคารดงักลา่วไมส่ามารถเรียก
เก็บเงินได้ในวนัท่ีสัง่ซือ้ไมว่า่ด้วยเหตใุด บริษัทจดัการจะถือว่าผู้สัง่ซือ้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการท่ี
เรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการท่ีเรียกเก็บเงินได้นัน้  

(5) ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมส่ามารถมาทําการซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือ
บริษัทจดัการหรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสง่ใบคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุท่ีกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วพร้อมตัว๋แลกเงินหรือดราฟท์ธนาคาร (ท่ีระบวุา่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ทกุสาขาในเขตกรุงเทพฯ) เช็คหรือเช็คธนาคาร (ในเขตหกับญัชีเดียวกนั) ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน)"  โดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึบริษัทจดัการ ในกรณี
ท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอยูต่า่งจงัหวดัให้ใช้ตัว๋แลกเงินหรือดราฟท์ธนาคารท่ีระบวุา่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทกุ
สาขาในเขตกรุงเทพฯ เทา่นัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะถือเอาวนัท่ีได้รับเอกสารดงักลา่วข้างต้นครบถ้วน และได้รับ
เงินจากการเรียกเก็บเงินตามตัว๋แลกเงิน ดราฟท์ธนาคาร เช็คหรือเช็คธนาคารท่ีสง่มาเรียบร้อยแล้ว เป็นวนัท่ีทํา
การขายหน่วยลงทนุนัน้  

(6)  ในการชําระคา่หน่วยลงทนุ ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุต้องชําระราคาซือ้หน่วยลงทนุทัง้จํานวนด้วยเงิน ในกรณีท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึง่ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ ซึง่อยูภ่ายใต้การ
ดําเนินการของบริษัทจดัการเดียวกนั บริษัทจดัการอาจดําเนินการหกักลบลบกนัก็ได้  

(7)  หลงัจากท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการหรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) 
ได้รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
หรือบริษัทจดัการหรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) จะสง่มอบหลกัฐานการรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
และการรับเงินให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  

(8)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัสง่ใบยืนยนัคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมหนงัสือรับรองสทิธิใน
หน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนัทํา
การซือ้ขายหน่วยลงทนุ  



กองทุนเปิดเอม็เอฟซี อนิเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเล้ียงชีพกองทุนเปิดเอม็เอฟซี อนิเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเล้ียงชีพ  2233  

(9)  สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

(10)  ผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ
ไมไ่ด้  

(11)  การเพิ่มหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วจะทําในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้  

(12)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะรับหรือปฏิเสธคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ โดยไมต้่องให้
เหตผุลใด ๆ  

1)  กรณีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่กองทนุเปิด หรือไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเดิม หรือมีวตัถปุระสงค์ของการลงทนุแตกตา่งจากวตัถปุระสงค์ของกองทนุเปิด  

2)  กรณีเอกสารหรือข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้ไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง  

6.2.3.2  วิธีการขายหน่วยลงทนุผา่นระบบ MFC Smart Trade ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ทาง 
www.mfcfund.com 

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีความประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบ MFC Smart Trade Online ผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ต (Internet Trading) กรอกข้อมลูใน "ใบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต" โดยระบรุหสัผู้ใช้ 
(USER ID) และรหสัผา่น (PASSWORD) ด้วยตนเอง  และ ขอใช้บริการหกับญัชีเงินฝากกบัธนาคาร (Direct 
Debit) เพ่ือชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยกรอกข้อมลูใน "หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก" และเซน็ช่ือตาม
แบบท่ีให้ไว้กบัธนาคารให้เรียบร้อย พร้อมแนบสําเนาหน้าสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีมีช่ือบญัชีตรงกบัผู้ ถือ
หน่วยและเลขท่ีบญัชีท่ีขอใช้บริการ Direct Debit นัน้ สง่เอกสารทัง้หมดมายงับริษัทจดัการ 

(2)   เม่ือบริษัทจดัการได้รับทัง้หมด และได้รับผลการตอบรับจากธนาคารเจ้าของบญัชีแล้ว  บริษัทจดัการจะแจ้งผล
การสมคัรใช้บริการทาง E-mail Address ท่ีผู้ ถือหน่วยได้ให้ไว้  

(3)  รหสัผู้ใช้ (USER ID) และรหสัผา่น (PASSWORD) ซึง่ผู้ ถือหน่วยเป็นผู้ระบเุอง ผู้ ถือหน่วยจะต้องเก็บรักษาไว้
เป็นความลบั และดําเนินการทํารายการด้วยตนเองทกุครัง้ ทัง้นี ้  บริษัทจดัการไมต้่องรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
บคุคลอ่ืนท่ีไมใ่ช่ผู้ใช้บริการทํารายการโดยใช้ User ID และ Password ของผู้ใช้บริการ อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุสามารถเปล่ียนแปลงรหสัประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองผา่นระบบ MFC Smart Trade 
Online ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading)  ของบริษัทจดัการได้ 

(4)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจํานวนหน่วย หรือจํานวนบาท โดยต้องมีมลูคา่การสัง่ซือ้
มากกวา่หรือเทา่กบัมลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และมลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไปตามท่ีกองทนุ
กําหนด 

(5)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง มี 3 กรณีคือ 

1.  หากคําสัง่ซือ้ดงักลา่ว สง่ถงึบริษัทจดัการ ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัทําการ จะถือวา่การสัง่ซือ้
ดงักลา่วเป็นรายการของวนัทําการซือ้หน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณ
ได้เม่ือสิน้วนัทําการเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ 
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2.  หากคําสัง่ซือ้ดงักลา่ว สง่ถงึบริษัทจดัการ หลงัจากเวลา 15.30 น. ของวนัทําการ จะถือวา่การสัง่ซือ้
ดงักลา่วเป็นรายการของวนัทําการถดัไป  

3.  หากคําสัง่ซือ้ดงักลา่ว สง่ถงึบริษัทจดัการ ในวนัหยดุราชการจะถือวา่คําสัง่ซือ้ดงักลา่วเป็นรายการ
ของวนัทําการถดัไป  

โดยกรณี 2 และ 3 บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการถดัไปเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมลูเวลาการทํารายการของผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุภายใต้หลกัฐานท่ี
ปรากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้  

เง่ือนไขการใช้บริการ ผา่นระบบ MFC Smart Trade  

(1)  ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบ MFC Smart Trade ผู้สัง่ซือ้จะต้องอา่นคําแนะนําของบริษัทจดัการและ
ปฏิบติัจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

(2)  เม่ือผู้สัง่สง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทํารายการเสร็จสมบรูณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(3)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัที โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
ลว่งหน้า หากระบบเกิดความขดัข้อง ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดดําเนินการใหมภ่ายใน 30 วนั นบัตัง้แตท่ี่
หยดุดําเนินการ 

(4)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิ ท่ีจะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนปิดการให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัท
จดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ 

1)  บริษัทจดัการอาจเปิดบญัชีเงินฝากเพ่ือรับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเพิ่มเติมจาก “บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน)"   โดยผู้สัง่ซือ้สามารถชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยสัง่จ่ายในนามบญัชีเงินฝากท่ี
บริษัทจดัการเปิดเพิ่มเติมดงักลา่วได้ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้ เม่ือบริษัทจดัการจะอนญุาต              
ให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินผ่านบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดเพิ่มเติมดงักลา่ว บริษัทจดัการจะประกาศ
ให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนเร่ิมให้บริการ โดยติดประกาศดงักลา่วท่ีสํานกังานของบริษัท
จดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

2) บริษัทจดัการอาจเปิดให้บริการขายหน่วยลงทนุด้วยวิธีการขายแบบอ่ืนๆ เพิ่มเติม ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
ท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เช่น  

(2.1)  วิธีการขายหน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอ (Saving Plan) 

(2.2)  วิธีการขายหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

(2.3)  วิธีการขายหน่วยลงทนุอ่ืนๆ ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาต หรือเหน็ชอบให้ดําเนินการได้ 
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ทัง้นี ้เม่ือบริษัทจดัการจะเปิดให้บริการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 
วนัก่อนเร่ิมให้บริการ โดยติดประกาศดงักลา่วท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ 
(ถ้ามี) และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ  

3)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยไมถื่อ
วา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศท่ีสํานกังานบริการของบริษัท (ถ้ามี) สํานกังานใหญ่
และสํานกังานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง 

6.2.4  การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอ :  

(1)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีต้องการซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอสามารถติดตอ่ขอใช้บริการได้ท่ีบริษัทจดัการหรือ
สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยสง่คําสัง่ดําเนินการ
เก่ียวกบัการซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอและเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามรายละเอียดในข้อ (2)  

(2)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอได้ โดยกรอกรายละเอียดตา่งๆ ในใบคําขอเปิด
บญัชีกองทนุพร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน (สําหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก) คําสัง่ดําเนินการเก่ียวกบัการซือ้
หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอและหนงัสือขอให้ธนาคารหกับญัชีเงินฝาก หรือหนงัสือขอให้บริษัทนายจ้างของ               
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนําสง่เงินให้ครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจนและนําสง่เอกสารดงักลา่วข้างต้นท่ีผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการหรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะสง่หนงัสือ
ขอให้ธนาคารหกับญัชีเงินฝากให้ธนาคาร และบริษัทจะสง่หนงัสือขอให้บริษัทนายจ้างของผู้สัง่ซือ้นําสง่เงินให้
บริษัทนายจ้างของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ (แล้วแต่กรณี) เม่ือบริษัทจดัการได้รับคําสัง่ดําเนินการเก่ียวกบัการซือ้
หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอและเอกสารตา่ง ๆ ครบถ้วนและธนาคารอนมุติัการหกัเงินจากบญัชีเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้วหรือบริษัทนายจ้างของผู้สัง่ซือ้มีหนงัสือยินยอมการนําสง่เงินแล้ว บริษัทจดัการจะเร่ิมดําเนินการตามท่ี             
ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในคําสัง่ดําเนินการเก่ียวกบัการซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอ  

(3)  ในกรณีท่ีหนงัสือขอให้ธนาคารหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมผ่า่นการอนมุติัจากธนาคาร หรือ
บริษัทนายจ้างของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุปฏิเสธการนําสง่เงิน บริษัทจดัการจะแจ้งผลให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบ
ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัท่ีธนาคารหรือบริษัทนายจ้างของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแจ้งผลการตรวจสอบให้
บริษัทจดัการทราบ  

(4)  กรณีหกัเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากบญัชีธนาคาร ธนาคารจะดําเนินการหกับญัชีตามจํานวนเงินท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุกําหนดในหนงัสือขอให้ธนาคารหกับญัชีเงินฝากและโอนเงินเข้าบญัชีท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือรับเงิน         
คา่ซือ้หน่วยลงทนุ ณ. วนัทําการ ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบใุนคําสัง่ดําเนินการเก่ียวกบัการซือ้หน่วยลงทนุ
แบบสม่ําเสมอ กรณีหกัเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากเงินเดือนของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทนายจ้างของผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุจะดําเนินการหกัเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากเงินเดือนของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนเงินท่ีผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุกําหนดในหนงัสือขอให้บริษัทนายจ้างของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและโอนเงินเข้าบญัชีท่ีบริษัท
จดัการเปิดไว้เพ่ือรับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ตามวนัท่ีบริษัทนายจ้างได้มีการตกลงกบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

(5)  หากงวดใดท่ีธนาคารไมส่ามารถหกัเงินคา่สัง่ดําเนินการเก่ียวกบัการซือ้หน่วยลงทนุจากบญัชีเงินฝากของ             
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตามจํานวนท่ีกําหนดไว้ในคําสัง่ดําเนินการเก่ียวกบัการซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอ 
และหนงัสือขอให้ธนาคารหกับญัชีเงินฝากหรือบริษัทนายจ้างของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมส่ามารถหกัเงินเดือน
ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและแจ้งให้บริษัทจดัการทราบ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมต้่องการลงทนุ
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ในงวดนัน้ หากธนาคารหรือบริษัทนายจ้างของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมส่ามารถหกัเงินคา่สัง่ดําเนินการเก่ียวกบั
การซือ้หน่วยลงทนุได้ครบ 2 ครัง้ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการยกเลกิคําสัง่ดําเนินการ
เก่ียวกบัการซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอ โดยบริษัทจดัการจะสง่หนงัสือแจ้งยกเลิกการซือ้หน่วยลงทนุแบบ
สม่ําเสมอให้ผู้ ถือหน่วยทราบทางไปรษณีย์ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทําการขายหน่วยลงทนุ
แบบสม่ําเสมอ  

(6)  กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการเปล่ียนแปลงจํานวนเงินลงทนุหรือเลขท่ีบญัชีในหนงัสือขอให้ธนาคารหกับญัชี
เงินฝากหรือหนงัสือขอให้บริษัทนายจ้างของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนําสง่เงิน ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถกรอก
รายละเอียดตา่งๆ ใหมไ่ด้ท่ีบริษัทจดัการหรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน ภายในวนัท่ี 5 ของเดือน เม่ือธนาคารอนมุติัการเปล่ียนแปลงการหกัเงินจากบญัชีเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้วหรือบริษัทนายจ้างของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุมีหนงัสือรับการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว หรือเม่ือบริษัทจดัการ
ได้รับข้อมลูครบถ้วน บริษัทจดัการจะถือปฏิบติั ตามข้อมลูใหม่สําหรับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไปของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการเปล่ียนแปลงธนาคารท่ีจะหกับญัชี ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้อง
ดําเนินการตัง้แตข่ัน้ตอนในข้อ (2) ใหม ่ 

(7)  กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการยกเลิกการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถกรอก
รายละเอียดในใบคําสัง่ดําเนินการเก่ียวกบัการซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอในสวนของการยกเลกิและสง่ให้
บริษัทจดัการหรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(8)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัสง่หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุและใบเสร็จรับเงินให้กบั  
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทําการขายหน่วยลงทนุแบบ
สม่ําเสมอ  

(9)  สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

(10)  การเพิ่มหน่วยลงทนุสําหรับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอจะทําในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้ เม่ือบริษัทจดัการเร่ิมให้บริการซือ้ขายหน่วยลง่ทนุแบบสม่ําเสมอนีเ้ม่ือใด บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) สํานกังาน
ใหญ่และสํานกังานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั 1 ฉบบั 

77..  การรับซ้ือคืนหน่การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน วยลงทุน : :   

7.1.  ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

-  Internet 

-  บริษัทจดัการ 

-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
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7.2.  รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

7.3.  วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 

7.4.  รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

7.5.  ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :   ทกุวนัทําการ  

7.6.  รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  

โดยท่ีกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ประสงค์ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุออมเงินระยะยาว และได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษี             
ซึง่ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนดนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษี ในกรณีท่ีถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไมน้่อยกวา่ 5 ปีนบัตัง้แตว่นัลงทนุครัง้แรก และขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่บริษัทจดัการ             
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีอายคุรบ 55 ปีบริบรูณ์ขึน้ไป เว้นแตผู่้ ถือหน่วยลงทนุนัน้ตกเป็นคนทพุพลภาพหรือถงึแก่ความตาย  

อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการตระหนกัถงึความต้องการสภาพคลอ่งของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่อาจมีขึน้ได้ในอนาคต บริษัท
จดัการจงึกําหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่บริษัทจดัการ ได้ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลา 08.30 
น. ถงึ เวลา 12.00 น.  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนวนัและเวลาทําการในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ือความเหมาะสม โดยถือวา่ได้รับ
ความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบถงึการ
เปล่ียนแปลงวนัและเวลาทําการลว่งหน้าอยา่งน้อย 15 วนั โดยจะติดประกาศท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังาน
บริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และลง
ประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วนันบัแต่
วนัท่ีเปล่ียนแปลง  

7.7.  การขายคืนหน่วยลงทนุ : ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  

7.8.  รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

7.8.1  วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุ ได้ทกุวนัทําการ ตัง้แต ่ 08.30 น. ถงึ เวลา 12.00 น. ท่ีบริษัท
จดัการ หรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ในราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขาย ซึง่จะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการซือ้
ขายหน่วยลงทนุวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ทัง้นี ้ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการหรือ
สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) จะเร่ิมเปิดรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดั
จากวนัปิดการเสนอขายครัง้แรก  

(2)  สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูการซือ้
หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
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(3)  ในการขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้
ครบถ้วน โดยระบจํุานวนหน่วยลงทนุหรือจํานวนเงินมีหน่วยเป็นบาทท่ีจะขายคืนในคําสัง่ขายคืน ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการหรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) จะสง่มอบหลกัฐานการ
รับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  

(4)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุท่ีจะขายคืนมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่น
รายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

(5)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถมาทําการขายคืนหน่วยลงทนุด้วยตนเอง ท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน หรือบริษัทจดัการ หรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสง่ใบคําสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุท่ีกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมทัง้สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง โดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึบริษัทจดัการ ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะถือเอาวนัท่ี
ได้รับเอกสารดงักลา่วข้างต้นครบถ้วนเป็นวนัท่ีทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้  

(6)  บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจํานวนทัง้หมดท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้มีคําสัง่ขายคืนในวนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะสง่ใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากบั
ภาษีสําหรับคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ และชําระเงินคา่ขาย
คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดย
การนําเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคาร ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายใน
นามของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(7)  สําหรับการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร 
บริษัทจดัการจะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจาก
วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ สําหรับการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยเช็ค บริษัท       
จดัการจะออกเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ พร้อมกบัใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หนงัสือ
รับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ใบเสร็จรับเงินและใบกํากบัภาษีสําหรับคา่ธรรมเนียมการ      
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ ภายใต้เง่ือนไขท่ีระบใุนข้อ 10 "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืน
หน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ"  ทัง้นี ้ การดําเนินการนําสง่เงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามวิธีการดงักลา่ว
ข้างต้นนี ้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เป็นผู้ ดําเนินการแทนได้  

นอกจากนี ้ หากผู้ลงทนุแสดงความจํานงจะให้บริษัทจดัการนําเงินท่ีได้จากการขายคืนไปแลกซือ้ทองคําแทง่  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะนําเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุไปดําเนินการสง่คําสัง่ซือ้ทองคําแทง่ จากบริษัท 
ออสสริิส จํากดั  ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้มอบอํานาจให้บริษัทจดัการดําเนินการแทนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และเง่ือนไขท่ีได้ตกลงกนั โดยบริษัทจดัการจะเป็นผู้ประสานงานเพ่ืออํานวยความสะดวกในการแลกซือ้ทองคํา
แทง่  ระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและ บริษัท ออสสริิส จํากดั เทา่นัน้ ซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถไปรับมอบ
ทองคําแทง่ตามสถานท่ีท่ีได้ตกลงกนัไว้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการไมไ่ด้มีสว่นเก่ียวข้องในการเก็บรักษาทองคําแทง่ 



กองทุนเปิดเอม็เอฟซี อนิเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเล้ียงชีพกองทุนเปิดเอม็เอฟซี อนิเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเล้ียงชีพ  2299  

(8)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตอ่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัท
จดัการหรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) และบริษัทจดัการยงัไม่สามารถชําระเงินคา่ขายคืนหน่วย
ลงทนุหรือไมส่ามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว โดยอยู่ในระหวา่งการ
ดําเนินการของบริษัทจดัการ ตามข้อ 10. หรือ ข้อ 11. แล้วแตก่รณี ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจยกเลกิคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ในระหวา่งวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใด ท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน หรือบริษัทจดัการหรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การยกเลิกคําสัง่ขายคืนจะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือได้รับการอนมุติัจากบริษัทจดัการก่อน  

(9)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ และผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตกลงท่ีจะรับชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน 
บริษัทจดัการอาจชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนได้ โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสมาคมกําหนด  

(10)  การลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนจะทําในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้  

7.8.2  วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นระบบ MFC Smart Trade ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ทาง 
www.mfcfund.com 

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีความประสงค์จะสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นระบบ MFC Smart Trade Online ผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ต (Internet Trading) กรอกข้อมลูใน "ใบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต" โดยระบรุหสัผู้ใช้ 
(USER ID) และรหสัผา่น (PASSWORD) ด้วยตนเอง  และ ขอใช้บริการหกับญัชีเงินฝากกบัธนาคาร (Direct 
debit) เพ่ือชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยกรอกข้อมลูใน "หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก" และเซน็ช่ือตาม
แบบท่ีให้ไว้กบัธนาคารให้เรียบร้อย พร้อมแนบสําเนาหน้าสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีมีช่ือบญัชีตรงกบัผู้ ถือ
หน่วยและเลขท่ีบญัชีท่ีขอใช้บริการ Direct Debit นัน้ สง่เอกสารทัง้หมดมายงับริษัทจดัการ 

(2)   เม่ือบริษัทจดัการได้รับทัง้หมด และได้รับผลการตอบรับจากธนาคารเจ้าของบญัชีแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งผล
การสมคัรใช้บริการทาง E-mail Address ท่ีผู้ ถือหน่วยได้ให้ไว้  

(3)  รหสัผู้ใช้ (USER ID) และรหสัผา่น (PASSWORD) ซึง่ผู้ ถือหน่วยเป็นผู้ระบเุอง ผู้ ถือหน่วยจะต้องเก็บรักษาไว้
เป็นความลบั และดําเนินการทํารายการด้วยตนเองทกุครัง้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการไมต้่องรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
บคุคลอ่ืนท่ีไมใ่ช่ผู้ใช้บริการทํารายการโดยใช้ User ID และ Password ของผู้ใช้บริการ อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุสามารถเปล่ียนแปลงรหสัประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองผา่นระบบ MFC Smart Trade 
Online ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ของบริษัทจดัการได้  

(4)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนหน่วย หรือจํานวนบาทโดยต้อง มีมลูคา่ขัน้ต่ําของ
การสัง่ขายคืนมากกวา่หรือเทา่กบัมลูคา่ขัน้ต่ําของการรับซือ้คืนตามท่ีกองทนุกําหนด  

(5)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุ หรือจํานวนเงินท่ีต้องการขายคืนมากกวา่จํานวนหน่วย
ลงทนุหรือจํานวนเงินท่ีปรากฏในบญัชีกองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ี
บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 
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(6)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง มี 3 กรณีคือ 

1.  หากคําสัง่ขายคืนดงักลา่ว สง่ถงึบริษัทจดัการ ภายในเวลา 12.00 น. ของวนัทําการรับซือ้คืน จะถือ
วา่การขายคืนดงักลา่วเป็นรายการของวนัทําการขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่
หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

2.  หากคําสัง่ขายคืนดงักลา่ว สง่ถงึบริษัทจดัการ หลงัจากเวลา 12.00 น. ของวนัทําการ จะถือวา่การสัง่
ขายคืนดงักลา่วเป็นรายการของวนัทําการถดัไป  

3.  หากคําสัง่ขายคืนดงักลา่ว สง่ถงึบริษัทจดัการ ในวนัหยดุราชการ จะถือวา่คําสัง่ซือ้ดงักลา่วเป็น
รายการของวนัทําการถดัไป  

โดยกรณี 2 และ 3 บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการถดัไปเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมลูเวลาการทํารายการของผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุภายใต้หลกัฐานท่ี
ปรากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้  

เง่ือนไขการใช้บริการ ผา่นระบบ MFC Smart Trade  

(1)  ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบ MFC Smart Trade ผู้สัง่ซือ้จะต้องอา่นคําแนะนําของบริษัทจดัการและ
ปฏิบติัจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

(2)  เม่ือผู้สัง่สง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทํารายการเสร็จสมบรูณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(3)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัที โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
ลว่งหน้า หากระบบเกิดความขดัข้อง ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดดําเนินการใหมภ่ายใน 30 วนั นบัตัง้แตท่ี่
หยดุดําเนินการ 

(4)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิ ท่ีจะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนปิดการให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัท
จดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  

เง่ือนไขการใช้บริหาร ผา่นระบบ MFC Smart Trade  

(1)  ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นระบบ MFC Smart Trade ผู้สัง่ขายคืนจะต้องอา่นคําแนะนําของบริษัท
จดัการและปฏิบติัจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ  

(2)  เม่ือผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทํารายการเสร็จสมบรูณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่
กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(3)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัที โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
ลว่งหน้า ในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการหรือกรณีอ่ืนใด ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะดําเนินการ
แก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์
ดงักลา่ว แล้วแตก่รณี  
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(4)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิ ท่ีจะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนปิดการให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัท
จดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  

เง่ือนไขอ่ืนๆ :  

1)  บริษัทจดัการอาจเปิดให้บริการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการแบบอ่ืนๆ เพิ่มเติม ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
ท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เช่น 

(1.1)  วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

(1.2)  วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอ่ืนๆ ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาต หรือเหน็ชอบให้
ดําเนินการได้ ทัง้นี ้ เม่ือบริษัทจดัการจะเปิดให้บริการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุ
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนเร่ิมให้บริการ โดยติดประกาศดงักลา่วท่ีสํานกังานของบริษัท
จดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยไมถื่อวา่
เป็นการแก้ไขโครงการ 

2)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชําระเงินคา่ซือ้หรือขายคืนหน่วย
ลงทนุ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศท่ีสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ 
(ถ้ามี) สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปล่ียนแปลง  

7.9.  รายละเอียดเพิ่มเติม :  

7.9.1.  การโอนย้ายหน่วยลงทนุ :  

การโอนย้ายหน่วยลงทนุ หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ (กองทนุต้นทาง) ของบริษัท
จดัการหนึง่ (บริษัทจดัการต้นทาง) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ (กองทนุปลายทาง) ของบริษัทจดัการ
อีกแหง่หนึง่ (บริษัทจดัการปลายทาง) ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการต้นทางจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุจากกองทนุเพ่ือการเลีย้งชีพของบริษัทจดัการต้นทางไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ 
ของบริษัทจดัการปลายทาง  

ทัง้นี ้ เม่ือบริษัทจดัการเร่ิมให้บริการโอนย้ายหน่วยลงทนุนีเ้ม่ือใด บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่ 3 วนั โดยจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) 
สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั 1 
ฉบบั   

7.9.2 เง่ือนไขในการโอนย้ายหน่วยลงทนุ  

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายในกลุม่ “กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ” สามารถโอนย้ายหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุนี ้กบั
กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพอ่ืน ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอ่ืน ได้ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาเร่ิมทําการ
ถงึเวลา 12.00 น. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนวนัและเวลาทําการในการโอนย้ายหน่วยลงทนุเพ่ือ
ความเหมาะสม โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบถงึการเปล่ียนแปลงวนัและเวลาทําการลว่งหน้าอย่างน้อย 15 วนั โดยจะติด
ประกาศท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) สํานกังานใหญ่และสํานกังาน
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สาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และลงประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั และ
แจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีเปล่ียนแปลง  

(2)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะหยดุการใช้สทิธิในการโอนย้ายหน่วยลงทนุชัว่คราว ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเหน็
วา่ไมเ่ป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางลบตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 1 วนั ก่อนวนัหยดุรับคําสัง่การโอนย้ายหน่วยลงทนุ   

7.9.3  การรับโอนย้ายหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการอ่ืน (MFC เป็นบริษัทจดัการปลายทาง)  

ราคาขายกรณีการรับโอนย้ายหน่วยลงทนุ  

ในการรับโอนย้ายหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการอ่ืนนัน้ บริษัทจดัการปลายทางจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุ
ปลายทาง ณ วนัทําการรับโอนหน่วยลงทนุซึง่เป็นวนัท่ีบริษัทจดัการปลายทางได้รับเอกสารครบถ้วนและได้รับโอนเงิน
จากบริษัทจดัการต้นทางเตม็จํานวนแล้วเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ โดยได้รับยกเว้นคา่ธรรมเนียมการขายตามปกติ
สําหรับการรับโอนย้ายแตล่ะครัง้ ดงันี ้ 

ราคาขายกรณีการรับโอนย้ายหน่วยลงทนุ = มลูคา่หน่วยลงทนุ  

โดยจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง จะคํานวณได้ดงันี ้ 

จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง = จํานวนเงินทัง้หมดท่ีได้รับโอนย้ายมาจากกองทนุต้นทาง / ราคาขาย  

กรณีการรับโอนย้ายหน่วยลงทนุ   

มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายกรณีการรับโอนย้ายจะต้องเป็นมลูคา่และราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว   

วธีิการรับโอนย้ายหน่วยลงทนุ   

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุในกลุม่ “กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ” สามารถสัง่โอนย้ายหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการ
ทกุแหง่ของบริษัทจดัการหรือ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทํา
การ ตัง้แตเ่วลาเร่ิมทําการ ถงึ 12.00 น.  

(2)  ในการโอนย้ายหน่วยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ซือ้เพ่ือการโอนย้ายหน่วย
ลงทนุและใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ (สําหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก) และนําใบคําสัง่ซือ้เพ่ือการโอนย้ายหน่วย
ลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนไปย่ืนท่ีบริษัทจดัการปลายทางหรือ
ตวัแทนของบริษัทจดัการปลายทาง (ถ้ามี) หรือสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึบริษัทจดัการปลายทาง  

(3)  หลงัจากท่ีบริษัทจดัการปลายทางหรือตวัแทนของบริษัทจดัการปลายทาง (ถ้ามี) ได้รับคําสัง่ซือ้เพ่ือการ
โอนย้ายหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการปลายทางหรือตวัแทนของบริษัทจดัการปลายทาง (ถ้ามี) จะสง่มอบ
สําเนาคําสัง่ซือ้เพ่ือการโอนย้ายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพ่ือนําไปให้แก่บริษัทจดัการต้นทางเพ่ือ
ดําเนินการตอ่ไป  

(4)  เม่ือบริษัทจดัการปลายทางได้รับการติดตอ่จากบริษัทต้นทางและได้รับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เช็ค 
ดราฟท์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่หกับญัชีธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้เขตหกับญัชีเดียวกบักองทนุต้นทาง 
เข้าบญัชีจองซือ้กองทนุเพ่ือการเลีย้งชีพตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบใุนคําสัง่ซือ้เพ่ือการโอนย้ายหน่วยลงทนุ
จากบริษัทจดัการต้นทางแล้ว บริษัทจดัการปลายทางจะดําเนินการซือ้หน่วยลงทนุเพ่ือการรับโอนหน่วยลงทนุ 
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โดยจะถือวา่วนัท่ีทําการเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนเตม็จํานวน เป็นวนัทําการรับโอนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ บริษัท
จดัการต้นทางจะต้องโอนเงินหรือจ่ายเช็คเพ่ือการโอนหน่วยลงทนุให้บริษัทจดัการปลายทางภายใน 4 วนัทํา
การนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการต้นทางรับคําสัง่ขายคืนเพ่ือการโอนย้ายจากลกูค้าภายในเวลา 12.00 
น.  

(5)  บริษัทจดัการปลายทางหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Statement of 
Holding) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทําการรับโอนหน่วย
ลงทนุ  

(6)  สทิธิในหน่วยลงทนุใหมข่องผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการ
รับโอนย้ายหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วนัน้  

(7)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้สง่คําสัง่ซือ้เพ่ือการโอนย้ายหน่วยลงทนุ จะเพิกถอนคําสัง่ได้ท่ีต่อเม่ือบริษัทจดัการ
ปลายทางยงัไมไ่ด้รับการชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการต้นทางเทา่นัน้  

(8)  การเพิ่มหน่วยลงทนุท่ีเกิดจากการรับโอนย้ายจะทําในวนัทําการถดัจากวนัทําการรับโอนหน่วยลงทนุจํานวนนัน้  

7.9.4  การโอนย้ายหน่วยลงทนุไปบริษัทจดัการอ่ืน (MFC เป็นบริษัทจดัการต้นทาง)  

ราคารับซือ้คืนกรณีการโอนย้ายหน่วยลงทนุ   

ในการโอนย้ายหน่วยลงทนุไปบริษัทจดัการอ่ืนนัน้ บริษัทจดัการต้นทางจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง ณ  
วนัทําการโอนย้ายหน่วยลงทนุ หกัคา่ธรรมเนียมการโอนย้าย (ถ้ามี) ซึง่ระบไุว้ในหวัข้อคา่ธรรมเนียมเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไมเ่สียคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามปกติของกองทนุต้นทาง สําหรับการ
โอนย้ายแตล่ะครัง้ดงันี ้  

ราคารับซือ้คืนกรณีการโอนย้ายหน่วยลงทนุ = มลูคา่หน่วยลงทนุ - คา่ธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีประเด็นเก่ียวกบัภาษีท่ีเก่ียวข้อง คา่ธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นสทิธิประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการต้นทางอาจเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการโอนย้ายแยกตา่งหาก โดยไมนํ่ามาคํานวณรวม
ในราคารับซือ้คืน ดงันัน้ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะเป็นดงันี ้ 

ราคารับซือ้คืนกรณีการรับโอนย้ายหน่วยลงทนุ = มลูคา่หน่วยลงทนุ  

โดยจํานวนเงินทัง้หมดท่ีจะโอนย้ายไปซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทางจะคํานวณได้ดงันี ้  

จํานวนเงินทัง้หมดท่ีจะโอนย้ายไปซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทาง = จํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนโดยการโอนย้ายของ
ของกองทนุต้นทาง x ราคารับซือ้คืนกรณีการรับโอนย้ายหน่วยลงทนุ  

มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนกรณีการโอนย้ายและคา่ธรรมเนียมการโอนย้าย (กรณีท่ีแยกจากราคารับซือ้คืน) 
จะต้องเป็นมลูค่าและราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

วิธีการโอนย้ายหน่วยลงทนุไปบริษัทจดัการอ่ืน   

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุในกลุม่ “กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ” สามารถสัง่โอนย้ายหน่วยลงทนุได้ ณ          
ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการหรือ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)           
ได้ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาเร่ิมทําการ ถงึ 12.00 น.  
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(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุในกลุม่กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ จะสัง่โอนย้ายหน่วยลงทนุจากบริษัทไปบริษัท
จดัการอ่ืน สามารถทําได้โดยกรอกใบคําสัง่ซือ้เพ่ือการโอนย้ายหน่วยลงทนุเข้ากองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ซึง่
เป็นแบบฟอร์มของบริษัทจดัการปลายทาง และสง่ใบคําสัง่ซือ้ดงักลา่วให้บริษัทจดัการปลายทางตามวิธีการท่ี
ระบใุนหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพของบริษัทจดัการปลายทาง  

(3)  ในการขายคืนเพ่ือโอนย้ายหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ให้ครบถ้วนโดยระบจํุานวนหน่วยลงทนุท่ีจะขายคืนเพ่ือการโอนย้ายหน่วยลงทนุ พร้อมทัง้แนบสําเนาคําสัง่ซือ้
เพ่ือการโอนย้ายหน่วยลงทนุ (เอกสารจากข้อ 2) และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
และชําระคา่ธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี ตามอตัราท่ีระบใุนหวัข้อ “คา่ธรรมเนียม
และคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ” ท่ีบริษัทจดัการต้นทางหรือตวัแทนของบริษัทจดัการ
ต้นทาง (ถ้ามี) หรือสง่เอกสารดงักลา่วข้างต้น พร้อมแนบเช็คธนาคารสัง่จ่ายบริษัทจดัการต้นทางเพ่ือเป็น
คา่ธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) แล้วแตก่รณี ตามอตัราท่ีได้ระบใุนหวัข้อ “คา่ธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ” ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึบริษัทจดัการต้นทาง โดย
บริษัทจดัการต้นทางจะถือวา่วนัท่ีได้รับคําสัง่ขายคืนเพ่ือการโอนย้ายพร้อมเอกสารตา่งๆ และค่าธรรมเนียมการ
โอนย้ายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ครบถ้วนเป็นวนัทําการโอนย้ายหน่วยลงทนุ  

(4)  สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนเพ่ือการโอนย้ายหน่วยลงทนุจะสามารถทําได้หลงัจากท่ีนายทะเบียน
หน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว
เทา่นัน้  

(5)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุหรือมีคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในวนัเดียวกบัท่ีมีคําสัง่
ขายคืนเพ่ือการโอนย้ายหน่วยลงทนุหรือมีคําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ค้างอยู ่ บริษัทจดัการต้นทางจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามหวัข้อการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ
ดําเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามหวัข้อการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุก่อน หลงัจากนัน้บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการโอนย้ายหน่วยลงทนุต่อไป  

(6)  บริษัทจดัการต้นทาง (MFC) จะตรวจสอบข้อมลูตา่งๆ เก่ียวกบัการโอนย้ายกบับริษัทจดัการปลายทางเพ่ือ
ความถกูต้อง และดําเนินการสง่หนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุในกองทนุต้นทางพร้อมเช็คสัง่จ่ายบญัชีจอง
ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทางหรือสําเนาการโอนเงินเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทางถงึบริษัท
จดัการปลายทางตามสําเนาคําสัง่ซือ้เพ่ือการโอนย้ายหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมอบไว้ ภายใน 5 วนัทํา
การ นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทําการโอนย้ายหน่วยลงทนุ  

(7)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางในคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุมากกวา่
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการต้นทางจะถือวา่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะทําการโอนย้ายหน่วยลงทนุทัง้หมดของกองทนุต้นทางเทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ี
บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุปลายทาง  

(8)  บริษัทจดัการต้นทาง หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางจะสง่หนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุ
ในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพและหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) สําหรับหน่วย
ลงทนุท่ีเหลืออยู่พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากบัภาษีสําหรับคา่ธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทําการโอนย้ายหน่วยลงทนุ  
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(9)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเพ่ือโอนย้ายหน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการต้นทางยงั
ไมส่ามารถชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุไปให้บริษัทจดัการปลายทางได้ โดยอยูใ่นระหวา่งการดําเนินการ
ของบริษัทจดัการต้นทาง ตามข้อ 10 หรือข้อ 11 แล้วแตก่รณี ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจยกเลิกคําสัง่ขายคืนเพ่ือการ
โอนย้ายหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ ในระหวา่งวนัทําการโอนย้ายหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการต้นทาง
หรือตวัแทนของบริษัทจดัการต้นทาง (ถ้ามี) ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทัง้นี ้ การ
ยกเลิกคําสัง่ขายคืนจะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือได้รัยบอนมุติัจากบริษัทจดัการก่อน  

(10)  การลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนเพ่ือการโอนย้ายนี ้ จะทําในวนัทําการถดัจากวนัทําการโอนย้ายหน่วย
ลงทนุจํานวนนัน้  

88..  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน : :   

8.1.  ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  

-  บริษัทจดัการ 

8.2.  รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

8.2.1  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ   

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมกองหนึง่ (กองทนุต้นทาง) เพ่ือซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมอีกกองหนึ่ง (กองทนุปลายทาง) ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินคา่
ขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุต้นทางซึง่ได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) แล้ว เพ่ือนําไปชําระคา่
ซือ้หน่วยลงทนุปลายทาง  

ทัง้นี ้ เม่ือบริษัทจดัการเร่ิมให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุนีเ้ม่ือใด บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั โดยจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) 
สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั 1 
ฉบบั  

8.2.2  เง่ือนไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ   

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายในกลุม่ “กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ” ซึง่อยูภ่ายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ สามารถ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุนี ้กบักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพอ่ืน ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 
ได้ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาเร่ิมทําการ ถงึเวลา 12.00 น. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนวนัและเวลาทํา
การในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพ่ือความเหมาะสม โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบถงึการเปล่ียนแปลงวนัและเวลาทําการ
ลว่งหน้าอยา่งน้อย 15 วนั โดยจะติดประกาศท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ 
(ถ้ามี) สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และลงประกาศ
หนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่
วนัท่ีเปล่ียนแปลง  

  



กองทุนเปิดเอม็เอฟซี อนิเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเล้ียงชีพกองทุนเปิดเอม็เอฟซี อนิเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเล้ียงชีพ  3366  

(2)  ในกรณีท่ีวนัทําการรับคําสัง่การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เป็นวนัเดียวกบัวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือ
ยงัคงมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุค้างอยู่ บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ตามหวัข้อการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุก่อน หลงัจากนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม
วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุต่อไป  

(3)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะหยดุการใช้สทิธิในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุชัว่คราว ในกรณีท่ีบริษัท
จดัการเหน็วา่ไม่เป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางลบตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 1 วนั ก่อนวนัหยดุรับคําสัง่การสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ   

8.2.3  ราคาขายและราคารับซือ้คืนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือวนัสิน้วนัทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
จะกําหนดราคาขายและราคารับซือ้คืน ดงันี ้ 

(1)  ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซือ้คืนท่ีคํานวณจากมลูคา่หน่วย
ลงทนุของกองทนุท่ีรับซือ้คืนนัน้ เม่ือสิน้วนัทําการรับการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ หกัคา่ธรรมเนียมในการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ซึง่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไม่
เสียคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามปกติของกองทนุต้นทางสําหรับการสบัเปล่ียนแต่ละครัง้ดงันี ้ 

ราคารับซือ้คืนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ = มลูคา่หน่วยลงทนุ - คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีประเด็นเก่ียวกบัภาษีท่ีเก่ียวข้องกบัคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ซึง่เป็น
สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ตา่งหาก โดยไม่นํามาคํานวณรวมในราคารับซือ้คืน ดงันัน้ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะเป็นดงันี ้  

ราคารับซือ้คืนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ = มลูคา่หน่วยลงทนุ   

โดยจํานวนเงินทัง้หมดท่ีจะนําไปซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทางจะคํานวณได้ดงันี ้ 

จํานวนเงินทัง้หมดท่ีนําไปซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทาง = จํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนของกองทนุต้นทาง 
x ราคารับซือ้คืนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ   

(2)  จํานวนเงินทัง้หมดท่ีได้จากการดําเนินการ ตามหวัข้อ 8.2.3 ข้างต้น จะนําไปซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ
ปลายทาง ให้ใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง เม่ือสิน้วนัทําการท่ีรับคําสัง่การสบัเปล่ียนการถือ
หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ โดยได้รับยกเว้นคา่ธรรมเนียมการขายตามปกติ สําหรับการสบัเปล่ียน
แตล่ะครัง้ดงันี ้ 

ราคาขายกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ = มลูคา่หน่วยลงทนุ  

โดยจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง จะคํานวณได้ดงันี ้ 

จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง = จํานวนเงินทัง้หมดท่ีนําไปซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง / 
ราคาขายกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง และราคาขายกรณีสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางต้องเป็นมลูคา่และราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
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8.2.4  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุในกลุม่ “กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ” สามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ท่ี ณ           
ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการหรือ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน                  
ได้ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาเร่ิมทําการ ถงึ 12.00 น.  

(2)  ในการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่สบัเปล่ียนให้ครบถ้วน 
โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จํานวนหน่วยลงทนุหรือจํานวนเงินจากหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางท่ีต้องการ
สบัเปล่ียน และช่ือกองทนุปลายทาง โดยมีจํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําในการสบัเปล่ียนครัง้ละ 200 หน่วย หรือมี
มลูคา่ขัน้ต่ําในการสบัเปล่ียนครัง้ละ 2,000.00 บาท โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องสง่ใบคําสัง่สบัเปล่ียนท่ีกรอก
รายระเอียดครบถ้วนแล้วให้แก่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือสง่ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนถงึบริษัทจดัการ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะสง่มอบหลกัฐานการรับ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน และจะถือเอาวนัท่ีได้รับใบคําสัง่สบัเปล่ียน
เป็นวนัทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(3)  หากผู้ ถือหน่วยลงทนุสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหลายๆ รายการในวนัทําการเดียวกนั บริษัทจดัการจะจดั
เรียงลําดบัทีละรายการ (1 ตอ่ 1) ตามลําดบัก่อนหลงัของการทํารายการ  

(4)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางเป็นจํานวนหน่วยลงทนุหรือเป็นจํานวน
เงินมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุหรือมลูคา่หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมด
เทา่ท่ีมีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  

(5)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัสง่หนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและ
หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ของกองทนุต้นทางและกองทนุปลายทางให้แก่              
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(6)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตอ่บริษัทจดัการและบริษัทจดัการยงัไมส่ามารถ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้โดยอยูใ่นระหวา่งการดําเนินการของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุอาจขอยกเลกิคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ในระหวา่งวนัและเวลาทําการท่ีบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การยกเลกิ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือได้รับการอนมุติัจากบริษัทจดัการก่อน  

(7)  บริษัทจดัการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางและเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุ
ปลายทางในวนัทําการถดัจากวนัทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(8)  สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึ
ข้อมลูการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางและการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
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99..  การชําระค่ารับซ้ือคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ การชําระค่ารับซ้ือคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ : :   

กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ
อ่ืนแทน บริษัทจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการตอ่ไป โดยต้องได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานก่อน และไมถื่อวา่เป็นการ
แก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนท่ีกําหนดดงักลา่วต้องสามารถปฏิบติัได้จริง และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย 
และบริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 60 วนั  

1100..  การเล่ือนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน การเล่ือนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : :   

10.1  บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  บริษัทจดัการโดยความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็วา่มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(2)  มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แตใ่นช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการยงัไมไ่ด้ชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบวา่ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วไมถ่กูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไปและคิด
เป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3)  มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป 
และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

10.2  การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามข้อ 10.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจ
เล่ือนได้ไมเ่กิน 10 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัทําการถดัจากวนัท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้ การผอ่นผนัดงักลา่วไม่รวมกรณี ตาม 10.1 (1) และบริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ี
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2)  แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดง
เหตผุลและหลกัฐานการได้รับความเหน็ชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคาจากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัท
จดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  
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(3)  ในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้หากถงึวนัทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุวนัอ่ืน และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ 
ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะต้องชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัค้างอยูใ่ห้เสร็จสิน้ก่อน แล้ว
จงึชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ ๆ ตอ่ไป   

1111..  การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทนุตามส่ัง การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทนุตามส่ัง : :   

11.1.  บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ในกรณีท่ีปรากฏ
เหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2)  เม่ือบริษัทจดัการโดยความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็วา่มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย 
โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล ไมส่ามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สนิของ
กองทนุเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะไมข่าย ไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไมเ่กิน 1 วนัทําการ เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

บริษัทจดัการจะประกาศการไม่ขาย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ณ 
ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีใช้ในการซือ้ขายหรือ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทราบ
โดยพลนั และบริษัทจดัการจะรายงานการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขาย
คืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุเปิดนัน้ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบโดยพลนั  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม (1) 
หรือ (2) เกินหนึง่วนัทําการบริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเปิด ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ รวมทัง้แจ้งการเปิดรับคําสัง่
ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบในทนัทีท่ีสามารถกระทําได้ด้วย  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
อาจหยดุคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได้  
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11.2.  บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือหยดุรับคํา
สัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วย
ลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 
ของราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทนุ หยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน ท่ีใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ท่ีได้มีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทราบโดย
พลนั  

1122..  การหยุการหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : :   

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยดุรับคํา
สัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเหน็สมควร แตร่วมแล้ว
ต้องไมเ่กิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแตจ่ะได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ 
คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

1133..  เงื่เงื่อนไขและข้อจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ อนไขและข้อจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ : :   

- 

1144..  การจ่ายเงนิปันผล การจ่ายเงนิปันผล : :   

14.1.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  ไมจ่่าย  

14.2.  หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

14.3.  กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  

โครงการไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แตจ่ะนําผลกําไรไปลงทนุตอ่เพ่ือให้เกิดรายได้เพิ่มขึน้ 

1155..  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : :   

15.1.  คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ไมเ่กินร้อยละ 3.145 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายจากกองทนุรวมท่ีสามารถประมาณการได้ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 
3.145 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมทกุกรณี  



กองทุนเปิดเอม็เอฟซี อนิเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเล้ียงชีพกองทุนเปิดเอม็เอฟซี อนิเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเล้ียงชีพ  4411  

15.2.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม :  

15.2.1.  คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.75 ตอ่ปีของมลูค่าทรัพย์สนิ*ของกองทนุท่ีคํานวณได้เป็น
รายวนั โดยใช้เงินบาทเป็นฐานในการคํานวณ โดยคา่ธรรมเนียมนี ้จะตดัจ่ายจากกองทนุเป็นรายเดือน  

15.2.2.  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.07 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิ*ของกองทนุท่ีคํานวณได้เป็น
รายวนั โดยใช้เงินบาทเป็นฐานในการคํานวณ โดยคา่ธรรมเนียมนี ้จะตดัจ่ายจากกองทนุเป็นรายเดือน 

คา่ธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศ รายปี (ถ้ามี) : 

คา่ธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.10 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุในสว่น
ของหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ เน่ืองจากผู้ รับฝากทรัพย์สินในตา่งประเทศคิดคา่ธรรมเนียมเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ตาม
แนวปฏิบติัทัว่ไปของธนาคารตา่งประเทศโดยคํานวณเป็นวนัโดยใช้เงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นฐานในการคํานวณโดย
คา่ธรรมเนียมนีจ้ะตดัจ่ายจากกองทนุเป็นรายเดือน ทัง้นีค้า่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการมีบญัชี 

และการโอนหลกัทรัพย์ของกองทนุ และคา่ธรรมเนียมพิเศษอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหลกัทรัพย์ของกองทนุ จะคิดตามท่ีจ่าย
จริง 

15.2.3.  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

คา่ใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.125 ตอ่ปีของมลูค่าทรัพย์สนิ*ของกองทนุท่ี
คํานวณได้เป็นรายวนั โดยใช้เงินบาทเป็นฐานในการคํานวณ โดยคา่ธรรมเนียมนีจ้ะตดัจ่ายจากกองทนุเป็นรายเดือน  

15.2.4.  คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : ไมมี่ 

คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ (ถ้ามี) ไม่เรียกเก็บจากกองทนุรวม 

15.2.5.  คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : ไมมี่ 

คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย (ถ้ามี) ไมเ่รียกเก็บจากกองทนุรวม 

15.2.6.  คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

(1)  คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการจดัตัง้กองทนุรวม และคา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 
1.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิ ณ วนัจดทะเบียนกองทนุ  
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(2)  คา่อากรแสตมป์ คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนของกองทนุและคา่นายหน้าซือ้
ขายหลกัทรัพย์ท่ีซือ้หรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม (ถ้ามี) ตามท่ีจ่ายจริง  

(3)  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการให้บริการทดรองจ่ายคา่ซือ้ขายหลกัทรัพย์เพ่ือประโยชน์ในการจดัการ
กองทนุ (ถ้ามี) ตามท่ีจ่ายจริง  

(4)  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการมีบญัชีและการโอนหลกัทรัพย์ของกองทนุของธนาคารทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ เช่น คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีธนาคารเรียกเก็บ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์  
คา่โทรสาร คา่สมดุเช็ค เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง 

(5)  คา่ตอบแทนผู้ ชําระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ในระหวา่งการชําระบญัชีกองทนุรวมจนถงึการจดทะเบียนเลิก
กองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามท่ีจ่ายจริง  

(6)  คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขายกองทนุ คา่ใช้จ่ายในการจดัทําโฆษณาและประชาสมัพนัธ์กองทนุ และคา่ส่ือ
โฆษณาและประชาสมัพนัธ์กองทนุ ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะนํากองทนุตามท่ีจ่ายจริงแตจ่ะไมเ่กินร้อยละ 
0.10 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

(7)  คา่จดัทํารายงานหนงัสือบอกกลา่ว ประกาศ และรายงานตา่ง ๆ รวมถงึการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั
และหรือข่าวสารถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมโดยตรง ท่ีบริษัทจดัการจดัทําหรือมี
หน้าท่ีจดัทําขึน้ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกําหนดตามท่ี
จ่ายจริง  

(8)  คา่เตรียมการ ค่าจดัทํา คา่แปล คา่พิมพ์ และคา่จดัสง่หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ รายงานประจําปี ใบ
คําขอเปิดบญัชีกองทนุ แบบฟอร์มคําสัง่ซือ้และขายหน่วยลงทนุ ใบยืนยนัคําสัง่ซือ้และขายหน่วยลงทนุ ใบ
หน่วยลงทนุ (Investment Unit Certificate) หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) 
รายงานตา่งๆ และแบบฟอร์มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบักองทนุรวม ตามท่ีจ่ายจริง   

(9)  คา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ี หรือเรียก
คา่สนิไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือได้รับคําสัง่จาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามท่ีจ่ายจริง   

(10)  คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ดๆ ของกองทนุรวม              
ตามท่ีจ่ายจริง  

(11)  คา่ใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวมโดยตรงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เช่น คา่ท่ีปรึกษา
กฎหมาย คา่เดินทางและท่ีพกัของคณะกรรมการการลงทนุ ผู้จดัการกองทนุร่วม และผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนของบริษัทจดัการในการประชมุตา่งๆ คา่จดัประชมุท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบักองทนุ คา่ใช้จ่ายในการลง
นามในสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ ค่าจดัพิมพ์ คา่จดัทํา และคา่จดัสง่เอกสารตา่งๆ ของกองทนุ 
คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ อนัเก่ียวเน่ืองจากการดําเนินการตามท่ีกฎหมายหรือสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง  

ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนัอนัเน่ืองมาจากคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย ตาม 15.2 
ข้างต้นจะถือเป็นภาระของกองทนุรวม  



กองทุนเปิดเอม็เอฟซี อนิเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเล้ียงชีพกองทุนเปิดเอม็เอฟซี อนิเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเล้ียงชีพ  4433  

คา่ใช้จ่าย ตาม (1) ถงึ (11) จะเรียกเก็บจากกองทนุตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยในทางบญัชี บริษัทจดัการจะพิจารณาตดั
จ่ายทัง้จํานวน หรือทยอยตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุเฉล่ียเทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาท่ีจะได้รับประโยชน์จาก
คา่ใช้จ่ายนัน้ๆ ทัง้นี ้ การตดัคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนกับญัชี และ                
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย  

15.3.  คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  

15.3.1.  คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) :    

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

คา่ธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก:   ไมมี่ 

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก: 

บริษัทจดัการจะคิดคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  

15.3.2.  คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) :    

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

บริษัทจดัการจะคิดคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืน 
โดยในช่วงแรก บริษัทจดัการจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน ทัง้นี ้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลง
คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยปฏิบติั ตามข้อ 15.5 ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้           
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั โดยจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานบริการ
ของบริษัทจดัการ  (ถ้ามี) สํานกังานใหญ่ และสํานกังานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนและลง
ประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีเปล่ียนแปลง   

15.3.3.  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

กรณีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ   

บริษัทจดัการจะคิดคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.25 ของมลูคา่หน่วยลงทนุของ
กองทนุต้นทางของวนัทําการก่อนหน้าวนัสง่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการ
เปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยปฏิบติั ตามข้อ 15.5 ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั โดยจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ 
สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) สํานกังานใหญ่ และสํานกังานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนและลงประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีเปล่ียนแปลง   
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กรณีการโอนย้ายหน่วยลงทนุ   

บริษัทจดัการจะคิดคา่ธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทนุกองทนุเปิดนีไ้ปยงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพอ่ืน ภายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการอ่ืน ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนของกองทนุเปิดนีข้องวนัทําการ
ก่อนหน้าวนัสง่คําสัง่โอนย้ายหน่วยลงทนุ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากปัจจบุนักรมสรรพากรถือวา่การหกัคา่ธรรมเนียมการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือคา่ธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทนุออกจากเงินท่ีสง่มอบกนัจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไถ่
ถอนบางสว่นเป็นการผิดเง่ือนไขการลงทนุตามเกณฑ์ท่ีกรมสรรพากรกําหนด ดงันัน้ บริษัทจงึใช้วิธีเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุตา่งหากตัง้แตเ่ม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุย่ืนคําสัง่สบัเปล่ียนหรือคําสัง่ขายคืน และเพ่ือความสะดวกและ
ชดัเจนสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการในการคิดคา่ธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทนุสทุธิ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิท่ีจะคิดคา่ธรรมเนียมในอตัราเดิมเม่ือบริษัทจดัการเหน็สมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบไมน้่อย
กวา่ 60 วนั โดยปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) สํานกังานใหญ่ 
และสํานกังานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และลงประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 
เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีเปล่ียนแปลง  

นอกจากนี ้หากบริษัทจดัการจะเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียม ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืน
ของกองทนุเปิดนีข้องวนัทําการก่อนหน้าวนัสง่คําสัง่โอนย้ายหน่วยลงทนุ บริษัทจะปฏิบติั ตามข้อ 15.5 โดยไมถื่อเป็น
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 60 วนั โดยปิดประกาศ
ไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) สํานกังานใหญ่ และสํานกังานสาขา (ถ้ามี) 
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และลงประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และ
แจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีเปล่ียนแปลง  

15.3.4.  คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ :    

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : ไมมี่ 

15.3.5.  คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ :   

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการออกหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุฉบบัใหมแ่ทนฉบบัเดิมท่ีสญูหาย บริษัท
จดัการจะคิดคา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาทตอ่ 1 ฉบบั  

15.3.6.  คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) :    

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : ไมมี่ 

15.3.7.  คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

คา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์เม่ือสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหน่วยลงทนุกองทนุ จะยกเว้นไมเ่รียกเก็บจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก การสัง่ซือ้หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุหลงัจากการเสนอขายครัง้แรก กองทนุ           
จะเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายนี ้ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.75 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หรือขายคืน เพ่ือนํา
เงินดงักลา่วไปชําระเป็นคา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ เช่น คา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ภาษีมลูคา่เพิ่ม
ท่ีเก่ียวข้อง หรืออ่ืนๆ 
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ตามท่ีกองทนุจะถกูเรียกเก็บเม่ือสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ บริษัทขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงอตัราคา่ใช้จ่าย
ดงักลา่วเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราคา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือภาษีมลูคา่เพิ่ม 
หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีเกิดขึน้จริง 

คา่ธรรมเนียมการโอนเงินคา่ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะถกูเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุและค่าธรรมเนียมการออกเช็คคา่ขายคืน
หน่วยลงทนุหรือคา่ธรรมเนียมการโอนเงินคา่ขายคืนเข้าบญัชีให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามจริง (ถ้ามี) ตามท่ีธนาคารพาณิชย์
หรือสถาบนัการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเพ่ือเข้าบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือโอน
เงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

15.4.  วิธีการคํานวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  

15.5.  การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

บริษัทจดัการสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย ตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้  

(1)  กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 
60 วนั โดยจะติดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) สํานกังาน
ใหญ่และสํานกังานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั ทัง้นีก้ารเพิ่มเติมอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะต้อง
ไมเ่กินร้อยละ 25 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

(2)  กรณีท่ีบริษัทจดัการจะลดอตัราคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย บริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของ
บริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขา (ถ้ามี) ของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ การเปล่ียนแปลง ตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจะต้องแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีเปล่ียนแปลง 

15.6.  หมายเหต ุ:  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทัง้หมดเป็นอตัราทีย่งัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย หรือภาษี
อืน่ใดทํานองเดียวกนั ทัง้ทีก่องทนุเป็นผูร้บัภาระ หรือเป็นผูร้บัภาระแทนผูร้บัเงินตามสญัญา  

1166..  วธีิการคาํนวณ กําหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยวธีิการคาํนวณ กําหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวธีิการดาํเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทนุไม่ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวธีิการดาํเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทนุไม่
ถูกต้อง ถูกต้อง : :   

16.1.  วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วย
ลงทนุ :  ตา่งประเทศ  

16.2.  เง่ือนไขพิเศษ :  

16.2.1.  บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ตามระยะเวลาดงันี ้เว้นแตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน  
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(1)  บริษัทจดัการจะคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุรวม ทกุสิน้วนัทําการภายใน 2 
วนัทําการถดัไป หรือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด โดยมลูค่าทรัพย์สนิของ
กองทนุจะคํานวณจากมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุในตา่งประเทศ  และ/หรือ  หลกัทรัพย์ท่ีไปลงทนุไว้ โดย          
ผู้ลงทนุไม่สามารถมีโอกาสทราบหรือรับรู้ถงึข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุในตา่งประเทศท่ีไปลงทนุไว้ 
ก่อนการสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุในระหวา่งวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (forward pricing) รวมกบัมลูคา่
ทรัพย์สนิของกองทนุในประเทศไทย ณ วนัทําการเดียวกนั  

ในกรณีท่ีกองทนุในตา่งประเทศท่ีไปลงทนุไว้นัน้มีตลาดซือ้ขายคลอ่งรองรับ มลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุจะ
คํานวณจาก ราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุ(Close Price) ของวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ด้วยราคาท่ียงัต้อง
เป็นไปตามหลกั forward pricing รวมกบัมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุในประเทศไทย ณ วนัทําการเดียวกนั  

อยา่งไรก็ดี หากเกิดเหตสุดุวิสยัท่ีกองตา่งประเทศไมส่ามารถคํานวณราคาปิดได้ เช่น เกิดภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติอยา่งร้ายแรง ทําให้บริษัทจดัการไม่ได้รับราคาของกองทนุตา่งประเทศท่ีเหมาะสมมาคํานวณมลูคา่
ทรัพย์สนิของกองทนุ บริษัทจดัการจะคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุตามหลกัการ forward pricing เสมอ
และบริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะหยดุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามกองตา่งประเทศโดยไมต้่องแจ้ง
ลว่งหน้า  

(2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายใน 2 
วนัทําการถดัไป ทัง้นี ้จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาดงักลา่ว  

(3)  ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  วนัทําการก่อนวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวนัทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุลา่สดุ ทัง้นี ้ ไมร่วมกองทนุรวมเปิดท่ีซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทกุวนัทําการ และกองทนุรวมเพ่ือ           
ผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  

(ข)  วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป  

(ค)  วนัทําการสดุท้ายของแตล่ะเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป ทัง้นี ้ เฉพาะในกรณีท่ี
กองทนุรวมกําหนดวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดือน  

(ง)  วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 3 วนัทํา
การถดัไป  

(4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะ
ประกาศภายใน 3วนัทําการถดัไป  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการประกาศ ตามข้อ (3) และข้อ (4) โดย  

(ก)  ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบั และ  

(ข)  ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) และจดัให้
มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
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มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีประกาศดงักลา่วข้างต้น 
ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย  

เม่ือปรากฏเหตท่ีุบริษัทจดัการจะประกาศการหยดุคํานวณมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ 
และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และบริษัทจดัการจะรายงานการหยดุคํานวณมลูคา่ดงักลา่วพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และ
รายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมให้สํานกังานทราบโดยพลนั  

16.2.2.  บริษัทจดัการจะคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานประกาศกําหนด  

16.2.3.  ในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืน หน่วยลงทนุ หรือจํานวนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะดําเนินการดงันี ้เว้นแตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน  

(1)  คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล  

(2)  คํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมห้าตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
สําหรับมลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ ให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ีส่ีขึน้ สว่น
มลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ให้ตดัทศนิยมตําแหน่งท่ีห้าทิง้  

(3)  ประกาศมลูคา่หน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ในข้อ (2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมส่ีตําแหน่งโดยตดัทศนิยม
ตําแหน่งท่ีห้าทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ในข้อ (2)  

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมห้าตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
แตใ่ห้ใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียงส่ีตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ีห้าทิง้  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สนิ
ของกองทนุรวม  

ในกรณีท่ีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ จํานวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมไมถ่กูต้อง บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานประกาศกําหนด  

16.2.4.  บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ จากแหลง่ข้อมลูของ Bloomberg แบบ BFIX ณ เวลา 16.00 น. 
ของวนัทําการท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
หรือตามอตัราแลกเปล่ียนแบบ BFIX ณ ช่วงเวลาถดัไป ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไมส่ามารถใช้อตัราแลกเปล่ียนดงักลา่วได้ บริษัท
จะใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากแหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 2(ก) ถงึ (ง) แหง่ประกาศ
สมาคมท่ี สจก.ร. 2/2554 ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2554 หรือประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง หากได้รับการรับรองจากผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม  

16.3.  แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

16.4.  หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง :  

16.4.1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกวา่หนึง่สตางค์ หรือตา่งจากราคาหน่วย
ลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่งึร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัทําและสง่
รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถงึความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 
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และจดัให้มีสําเนารายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้  

(1)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(2)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง   

(4)  มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  

ในกรณีท่ีเหตขุองความผิดพลาดซึง่ทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามวรรคหนึง่ มีผลตอ่เน่ืองตอ่การคํานวณราคา
หน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้อง
นบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย   

16.4.2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง ตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแตว่นัท่ีพบราคา
หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่
ถกูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(1)  จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ี
พบวา่ราคาหน่วยลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจาก
วนัท่ีคํานวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัทํา
การถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้ รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(ข)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(ค)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะจดัให้มีสําเนารายงาน ตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ เพ่ือให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกุต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3)  ประกาศช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขราคา ตาม (2) และ วนั เดือน ปี ท่ีมีการแก้ไขราคา ตาม (2) ใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานดงักลา่ว   
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(4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้ซือ้หรือขายคืน
หน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถงึการแก้ไขราคา ตาม (2) และการชดเชย
ราคา ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  

(5)  จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้สําเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทํา ตาม (1) ให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่
อาจควบคมุได้ บริษัทจดัการจะไมส่ง่รายงานมาตรการป้องกนัให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่
สําเนาเอกสารท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ี
ไมอ่าจควบคมุได้แทน   

16.4.3.  ในการชดเชยราคา ตามข้อ 16.4.2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็น
จํานวนซึง่มีมลูค่าเทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏวา่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวา่จํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของ
ราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การท่ีราคา
หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตาม
ราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 
และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วย
ลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขาย
คืนหน่วยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่ บริษัทจดัการจะ
จ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทนุ  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็น
จํานวนซึง่มีมลูค่าเทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือ
จ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ  

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ
เป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
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หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวา่จํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู่ 
หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา
ท่ีขาดอยู ่ แล้วแตก่รณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ารท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุา
จากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไม่ถงึหนึง่
ร้อยบาท บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แตถ้่าบคุคล
ดงักลา่วไมมี่สถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ี
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ ตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ ตาม 2(ก) 
บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้   

16.4.4.  บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง เช่น คา่ใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคา ตามข้อ 16.4.2(3) ในหนงัสือพิมพ์ คา่ออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ
และผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจ
ควบคมุได้   

1177..  ช่ือผู้เก่ียวข้อง ช่ือผู้เก่ียวข้อง : :   

17.1.  ช่ือบริษัทจดัการ :  

ช่ือ :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน)  

17.2.  ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ช่ือ :  ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ.  

17.3.  ช่ือผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  ไมมี่ 

17.4.  ช่ือของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) :  ไมมี่ 

17.5.  ท่ีปรึกษา :  

17.5.1.  ช่ือท่ีปรึกษาการลงทนุ :  ไมมี่ 

17.5.2.  ช่ือท่ีปรึกษากองทนุ :  ไมมี่ 

17.6.  ผู้สอบบญัชี :  

ช่ือ :  นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์  

ช่ือ :  นาย ไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ  

ช่ือ :  นาย บรรจง พิชญประสาธน์  
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ช่ือ :  นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ช่ือ :  นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต้  

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) :  

17.7.  การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :   ไมมี่  

1188..  รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม : :   

18.1.  วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี :  วนัท่ี 30 เดือน เมษายน 

18.2.  วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก :  วนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2554 

18.3.  รายละเอียดเพิ่มเติม :  

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี: ประมาณไมเ่กิน 1 ปี นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีสํานกังานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : ประมาณไมเ่กิน 1 ปี นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีสํานกังานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็น
กองทนุรวม 

1199..  การขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน และวธีิการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขการขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน และวธีิการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธีการจัดการ วิธีการจัดการ : :   

19.1  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว ไมเ่กินร้อยละ           
ห้าสบิห้าของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่เอกสารหลกัฐาน
เก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้  

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิด
ตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุ 
จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

ในกรณีท่ีมติดงักลา่วเก่ียวข้องกบัสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในสว่นของข้อผกูพนั ข้อ "สทิธิ หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีปรึกษา (ถ้ามี)" และ
คา่ธรรมเนียมในสว่นข้อมลูโครงการ ข้อ 15 "คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและ
กองทนุรวม" ของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือผู้ อ่ืนท่ีให้บริการแก่กองทนุ จะต้องได้รับ
ความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือผู้ อ่ืนท่ีให้บริการแก่กองทนุ แล้วแต่
กรณีในการดําเนินการตามมตินัน้ ๆ หรือขอความเหน็ชอบจากสํานกังานในการดําเนินการด้วย ทัง้นี ้การดําเนินการตาม
มติความเหน็ชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องไม่ขดัตอ่ประกาศหรือกฎหมายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง   

19.2  ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการได้กระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ
กองทนุหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายและจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัภายใน 
15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี   
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19.3  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจดัการท่ีมีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจดัการอาจขอรับ
ความเหน็ชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดงักลา่วจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยการย่ืนคําขอเป็นหนงัสือ 
พร้อมทัง้รายละเอียดของโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติมแล้วและคํารับรองของผู้ดแูลผลประโยชน์  

เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถ้วนถกูต้องตามวรรคหนึง่ ให้ถือวา่สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้  

19.4  บริษัทจดัการอาจจะดําเนินการเพ่ิมเงินทนุของกองทนุ โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไป ตามข้อกําหนดใน
ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้ การขอมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ี
กําหนดไว้ในมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

2200..  ข้อกาํหนดอ่ืน ๆ ข้อกาํหนดอ่ืน ๆ : :   

20.1   บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ ตามท่ีบริษัทจดัการ
เหน็สมควร ในกรณีท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทย คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสว่นราชการ
อ่ืนท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเพิ่มเติม หรือผอ่นผนัในประเดน็ตา่งๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับ
อนญุาตหรือวงเงินคงเหลือของกองทนุรวม โดยถือวา่บริษัทจดัการได้รับความเหน็ชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทกุรายแล้ว  

20.2  ผู้ลงทนุไม่สามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไปโอน หรือ จํานําได้ ทัง้นี ้สทิธิในการโอน หน่วยลงทนุ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุและข้อจํากดัการโอน ต้องเป็นไปตามประกาศหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด และท่ีจะมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลง  

20.3  ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องไมน่บัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ใน
สามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด และดําเนินการแก้ไขสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ให้มีจํานวนไมเ่กินหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้
ภายในสองเดือนนบัแตว่นัท่ีปรากฏกรณีดงักลา่ว หรือดําเนินการเลกิกองทนุรวมนัน้ทนัที ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ วา่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม
และหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

20.4  บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุจากบคุคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของ
บคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)   ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรง
ของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ  

(2)   ต้องไมมี่พฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นวา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้
กองทนุได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning)  
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ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ให้แก่กองทนุท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ  บริษัทต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย  

20.5  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุ ตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่
ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 
บริษัทจดัการจะเปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเหน็ชอบจากสํานกังาน 
หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วย
ลงทนุรวมจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถงึการไม่สามารถ
ดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้ หากมีเหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้สํานกังาน
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหมจ่ะคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยเป็น
สําคญั และในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 
หากบริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลิกกองทนุรวมต่อไป  

20.6   ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะมอบหมายการจดัการในสว่นท่ีเก่ียวกบัการลงทนุให้บคุคลอ่ืนกระทําแทนการมอบหมายต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  บคุคลท่ีได้รับมอบหมายการจดัการดงักลา่วต้องเป็นบคุคลท่ีสามารถประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการ
จดัการกองทนุสว่นบคุคล หรือธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าประเภทการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า  แล้วแตก่รณี  ทัง้นี ้หากเป็นการจดัการลงทนุในตา่งประเทศ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายต้องเป็นบคุคล
ท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจประเภทดงักลา่วจากจากหน่วยงานกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกของ International Organization of  Securities Commission (IOSCO)  และบคุคล
ดงักลา่วต้องได้รับการยอมรับจากสํานกังาน โดยบริษัทจดัการจะแจ้งช่ือให้สํานกังานทราบเม่ือได้มีการ
มอบหมายแล้ว รวมถงึเม่ือมีการเปล่ียนแปลงด้วย  

(2)  ได้รับความยินยอมจากลกูค้า โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ลกูค้าทราบเม่ือได้มีการมอบหมายแล้ว รวมถงึเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงด้วย    

20.7   ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุกบัดชันีราคาทองคํา London PM Fixในสกลุเงินดอลลาร์
สหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน  

20.8  บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ วา่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

20.9  ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไปจะ
เรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วกําหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไมใ่ช่
สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของ
บคุคลท่ีอยูใ่นบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถงึบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มี
ถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งั
ปรากฎด้วยวา่ในปัจจบุนัมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ใน
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ลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ี
เก่ียวข้อง”)  

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนั
และบคุคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของ
ลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถงึหน้าท่ีในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสําคญั
ในสองกรณี คือ  

(1)  ต้องถกูหกัเงิน ในอตัรา 30% ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สนิทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สนิทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจ
รวมถงึเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตน 
ตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ 
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบั
กองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ 
และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนั ตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ
หรือระงบัการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจทํา
ให้กองทนุรวมไมส่ามารถดําเนินการลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือ ดําเนินการลงทนุได้อยา่งไมมี่ประสทิธิภาพ 
รวมถงึอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถทํารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ได้อีกตอ่ไป  

เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จงึเข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนั
ภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการปฎิบติังานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงันี ้ 

(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมาย
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ 
ท่ีอยู ่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินคา่ขายคืน
หน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ 
ให้กบัหน่วยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง  
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(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนําสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือ คํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสทิธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตาม
หวัข้อท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลู
เม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถงึนําสง่หลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว  

(3)  ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง  

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนีต้ามความจําเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือ ได้
ดําเนินการ ตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี  

(1)  ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว  

(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว  

(3)  ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผล และ/หรือ เงินท่ีชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้
ต้องไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย  

(4)  ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น  

การดําเนินการดงักลา่วถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทํา
เพ่ือหลีกเล่ียงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมาย
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกลา่วแล้วข้างต้น      
ซึง่ในทางปฏิบติับริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสทิธิไว้ข้างต้น 
บริษัทจดัการ (รวมถงึผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการ ตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ข้อมลูของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

2211..  ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม ::    

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าท่ีปฏิบติัตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุ
รวม และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมาย
ดงักลา่ว ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีข้อกําหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่ดงักลา่ว หากบริษัท
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จดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่นัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัให้
เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม โดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้ การลงนามในข้อผกูพนัของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้
ไมว่า่ในทอดใด ๆ ให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับท่ีจะผกูพนั ตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนั
ระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 

โครงการจดัการกองทนุรวมท่ีผา่นการอนมุติัจากสํานกังาน หรือผา่นการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญติั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่น
หนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม  


