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คาํจาํกัดความ คาํจาํกัดความ / / คาํนิยาม คาํนิยาม ::  

ในเอกสารฉบบันี ้เว้นแตเ่นือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอยา่งอ่ืน คําจํากดัความตา่งๆ ให้มีความหมายตามท่ีได้ให้ไว้ดงั 

ตอ่ไปนี ้

โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิดเอม็เอฟซี อินเตอร์เนชัน่แนล สมาร์ท ฟันด์ 

กองทนุหรือกองทนุรวม หมายถึง กองทนุเปิดเอม็เอฟซี อินเตอร์เนชัน่แนล สมาร์ท ฟันด์ 

บริษัทจดัการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน) 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถงึ ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน) 

สํานกังานบริการ หมายถงึ สํานกังานบริการด้านธุรกิจจดัการลงทนุของบริษัทจดัการ 

หน่วยลงทนุ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเอม็เอฟซี อินเตอร์เนชัน่แนล สมาร์ท ฟันด์ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หมายถงึ ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเอม็เอฟซี อินเตอร์เนชัน่แนล สมาร์ท ฟันด์ 

ผู้ ติดตอ่กบัผู้ลงทนุ หมายถงึ บคุคลธรรมดาท่ีได้รับความเหน็ชอบให้เป็นผู้ ติดต่อกบัผู้ลงทนุตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการให้ความเหน็ชอบผู้ ติดตอ่กบัผู้ลงทนุ และ มาตรฐานการปฏิบติังาน 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หมายถงึ บคุคลท่ีบริษัทจดัการมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณี 
ของกองทนุรวม 

วนัทําการ หมายถงึ วนัเปิดทําการตามปกติของบริษัทจดัการ 

วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึง่เป็นวนัท่ี
ตามปฎิทินท่ีเป็นวนัทําการปกติของบริษัทจดัการและของกองทนุรวมในตา่งประเทศ รวมถึงวนัทําการของผู้ ติดตอ่ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ีคํานวณ
นัน้ 

ราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายนัน้ บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายนัน้ หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี) 

การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีราคาหน่วยลงทนุ
ไมถ่กูต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง แทนการเพิ่ม
หรือลดหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

กลุม่กิจการ หมายถงึ บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกําหนดเก่ียวกบัการจดัทํางบการเงิน
ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานกังาน หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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11..  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม ::  

1.1.  ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิดเอม็เอฟซี อินเตอร์เนชัน่แนล สมาร์ท ฟันด์ 

1.2.  ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  MFC International Smart Fund 

1.3.  ช่ือยอ่ : I-SMART 

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
หน่วยลงทนุที่หน่วยลงทนุที่เสนอขาย เสนอขาย ::  

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

2.2.  เง่ือนไข (จํานวนเงินทนุของโครงการ) : 

(1)  ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจํานวน
เงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ 

(2)  หากบริษัทจดัการนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศแล้วเกินกวา่ร้อยละ 75 ของวงเงินท่ีได้รับการจดัสรรให้สามารถ
นําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิขอวงเงินเพิ่มเติม และเสนอหน่วยงานท่ีมีอํานาจตาม
กฎหมายอ่ืนใด ตลอดจนสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนโครงการได้ โดยไมต้่องขอมติความ
เหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

อนึง่ การเพิ่มหรือลด และ/หรือการโอนหรือรับโอนวงเงินรับอนญุาตให้สามารถไปลงทนุในตา่งประเทศตามเง่ือนไขตา่งๆ 
ดงักลา่วข้างต้น จะสง่ผลกระทบถงึจํานวนเงินทนุของโครงการ ซึง่บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการโดยไมข่อมติ
ความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

2.3.  มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย :  10.0000 บาท 

2.4.  จํานวนหน่วยลงทนุ :  500,000,000.0000 หน่วย 

2.5.  ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก :  10.0000 บาท 

2.6.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก :  10,000.00 บาท 

2.7.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  1,000.00 บาท 
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2.8.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน :  ไมกํ่าหนด 

2.9.  จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน :  ไมกํ่าหนด 

2.10.  มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา :  ไมกํ่าหนด 

2.11.  จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา :  ไมกํ่าหนด 

2.12.  รายละเอียดเพิ่มเติม : 

33..  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม                               
นโยบายการลงทุนลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า นโยบายการลงทุนลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่พย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่

จะลงทนุ จะลงทนุ ::  

3.1.  วตัถปุระสงค์ของโครงการ : 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ลงทนุไทยท่ีต้องการผลตอบแทนท่ีดี และต้องการกระจายความเส่ียงในการลงทนุ โดย
นําเงินลงทนุท่ีระดมได้ไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ทัง้นี ้ ผู้ลงทนุควรลงทนุระยะยาวและสามารถ
รับความเส่ียงจากการลงทนุในต่างประเทศได้ รวมทัง้มีความรู้ความเข้าใจถงึปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่เศรษฐกิจและ
การลงทนุในตา่งประเทศ 

3.2.  ชนิดกองทนุรวม :  Feeder Fund 

3.3.  ประเภทกองทนุรวม :  พิเศษ 

3.4.  นโยบายการลงทนุ :  ผสมแบบไมกํ่าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ 

3.5.  นโยบายการกู้ ยืม (ถ้ามี) : 

3.6.  การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) :  ลงทนุ 

เพ่ือการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) 

3.7.  การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) :  ไมล่งทนุ 

3.8.  ลกัษณะพิเศษ : 

-  กองทนุรวมท่ีลงทนุในตา่งประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 

3.9.  รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ : 

กองทนุเปิดเอม็เอฟซี อินเตอร์เนชัน่แนล สมาร์ท ฟันด์ มีนโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ เพียง
กองทนุเดียว (Feeder Fund) คือ Amundi Funds Bond Global Aggregate (กองทนุหลกั) ในชนิดหน่วยลงทนุ (share 
class) “AU share class” ในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ ซึง่เป็นกองทนุท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ UCITS IV 
(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ท่ีเสนอขายให้กบัผู้ลงทนุทัว่ไป และ                       
จดทะเบียนในประเทศ Luxembourg โดยมีนโยบายลงทนุในตราสารหนีท่ี้ออกหรือคํา้ประกนัโดยรัฐบาลในกลุม่องค์การ
เพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic Co-operation and Development: 
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OECD) หรือออกโดยภาคเอกชน รวมถงึ Asset Backed Securities/Mortgage-Backed Securities ท่ีมีการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ โดยกองทนุจะลงทนุในกองทนุหลกั โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมน้่อยกว่า          
ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

สําหรับเงินสว่นท่ีเหลือกองทนุอาจจะลงทนุในตราสารแหง่หนี ้ และ/หรือ เงินฝาก และ/หรือ บตัรเงินฝากในประเทศ           
และ/หรือ ตา่งประเทศ ท่ีมีอายขุองตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแตก่รณี ต่ํากวา่หนึง่ปี รวมถงึอาจ
มีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ่ืนหรือสนิทรัพย์อ่ืน และ/หรือ หาดอกผลโดยวิธีการอ่ืนอย่างใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง ตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเหน็ชอบให้กองทนุลงทนุได้ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือสํารองเงินไว้สําหรับการดําเนินงานของกองทนุ เพ่ือรอการลงทนุ เพ่ือบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุเพ่ือ
ชําระคา่ใช้จ่าย หรือสําหรับการอ่ืนใดอนัมีลกัษณะทํานองเดียวกนั 

ข้อมลูสําคญัของกองทนุ Amundi Funds Bond Global Aggregate 

ช่ือกองทนุรวมต่างประเทศ Amundi Funds Bond Global Aggregate 
โดยกองทนุ I-SMART จะลงทนุใน AU share class ซึง่เป็นหน่วยลงทนุ
สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไป 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องในการจดัการกองทนุ
ในตา่งประเทศ 

Management Company 
Amundi Luxembourg S.A (“Amundi Luxembourg”) 5, allée Scheffer 
L-2520 Luxembourg 
Investment Manager 
Amundi (London Branch) 
41, Lothbury, London EC2R 7HF, United Kingdom 

โครงสร้างกองทนุ  เป็นกองทนุยอ่ยกองทนุหนึง่ภายใต้ Umbrella Fund ช่ือ Amundi Funds 
(ตามหนงัสือชีช้วนของ Amundi Funds จะเรียกลกัษณะของกองทนุยอ่ย
แตะ่ละกองทนุย่อยวา่ “sub-funds”) 
ทัง้นี ้ กองทนุ Amundi Funds จดัตัง้ในลกัษณะของ “Société 
d'Investissement à Capital Variable” หรือ “SICAV” ภายใต้กฎหมายท่ี
เก่ียวข้องของประเทศ Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg และ 
Part I of the law of December 17, 2010 on Undertakings for 
Collective Investment) โดยภายใต้กองทนุ Amundi Funds จะ
ประกอบด้วยกองทนุยอ่ยหลายๆ กองทนุ 

นโยบายการลงทนุ  กองทนุมีเป้าหมายในการบริหารการลงทนุเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนท่ีดีกวา่ 
Barclays Global Aggregate USD Hedged โดยการปรับเปล่ียน
สถานะการลงทนุตามกลยทุธ์ระยะยาวและตามสภาวะตลาดในขณะนัน้ๆ 
รวมถงึการทํากําไร (arbitrage) จาก credit ของตราสารหนี ้อตัราดอกเบีย้ 
และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  และมีการลงทนุเชิงรุกในตราสาร
หนีท่ี้ออกในประเทศตลาดเกิดใหม ่(emerging bond markets) 

โดยกองทนุจะลงทนุไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพย์สนิ (assets) ใน
หลกัทรัพย์ดงัตอ่ไปนี ้
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1.) ตราสารหนีท่ี้ออกหรือคํา้ประกนัโดยรัฐบาลในกลุม่องค์การเพ่ือความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for economic 
Co-operation and Development: OECD) หรือออกโดยภาคเอกชน 

2.) Asset Backed Securities/Mortgage-Backed Securities ท่ีมีการ
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใน
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ในอตัราสว่นไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิ 

ในสว่นท่ีเหลือ กองทนุจะลงทนุในตราสารหนีท่ี้นอกจากท่ีได้กลา่วมา
ข้างต้น นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ดงัตอ่ไปนี ้

- หุ้นกู้แปลงสภาพในอตัราสว่นไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิ  

- ตราสารทนุและตราสารท่ีจ่ายผลตอบแทนเช่ือมโยงกบัตราสารทนุ 
(equity-linked instruments) 

- หน่วยลงทนุของกองทนุรวม UCITs ในอตัราสว่นไมเ่กินร้อยละ 
10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิ 

- เงินสด และ/หรือ เงินฝาก  
- ตราสารอ่ืนๆ ท่ีเปล่ียนมือได้ และตราสารตลาดเงิน  

นอกจากนี ้ กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) เพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงและเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient 
portfolio management) โดยกองทนุอาจลงทนุใน futures, options, 
contract for difference, forwards, warrants on exchange rates, 
swaps, และ credit derivatives (single issuer and Indices Credit 
Default Swap)  

ดชันีอ้างอิง 
(Reference Indicator) 

Barclays Global Aggregate USD Hedged  

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไมมี่ 
วนัท่ีจดัตัง้กองทนุ 30 ตลุาคม 2550  
อายกุองทนุ  ไมกํ่าหนด  
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
(Management Fee) 

0.80% ตอ่ปี 

คา่ธรรมเนียมเกียวกบัการปฏิบติัการ
กองทนุ (Administrative Fee) 

0.35% ตอ่ปี 

คา่ธรรมเนียมการบริหารการลงทนุ
ตามผลการดําเนินงาน  
(Performance Fee)  

20% ของผลตอบแทนสะสมท่ีเหนือกวา่ดชันีอ้างอิง  
ในรอบปีระหวา่ง วนัท่ี 1 ธนัวาคม ถงึ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน ของปีถดัไป 

ผู้ รับฝากทรัพย์สิน CACEIS Bank Luxembourg S.A. 
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 
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กองทนุ Amundi Funds Bond Global Aggregate (กองทนุหลกั) อาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) 
เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient portfolio management) ได้ เช่น การทําสญัญาสวอป และ/หรือ 
สญัญาออปชัน่ และ/หรือ สญัญาฟอร์เวิร์ดท่ีอ้างอิงกบัหลกัทรัพย์/ตวัแปรอ้างอิงท่ีกองทนุลงทนุ ทัง้นี ้ กองทนุหลกัไมไ่ด้
เป็นกองทนุประเภท hedge fund 

1.  กองทนุ Amundi Funds Bond Global Aggregate มีกรอบการลงทนุในตราสารหนีท่ี้ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ (unrated securities) ตราสารท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากวา่อนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (noninvestment grade) และตราสารทนุท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (unlisted 
securities) ในสดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ซึง่กรอบดงักลา่วสงูกวา่เกณฑ์ท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดงันัน้ บริษัทจดัการจะติดตามสดัสว่นการลงทนุใน unrated 
securities, non-investment grade และ unlisted securities ของกองทนุ Amundi Funds Bond Global 
Aggregate และจะปรับสดัสว่นการลงทนุใน Amundi Funds Bond Global Aggregate และถือครองเงินสด
หรือตราสารท่ีมีคณุภาพดีทัง้ในหรือตา่งประเทศเพิ่มมากขึน้ เพ่ือไมใ่ห้สดัสว่นการลงทนุในสว่นของ unrated 
securities, non-investment grade และ unlisted securities ของกองทนุเกินกวา่เกณฑ์ท่ีสํานกังานกําหนด 
ดงันี ้บริษัทจดัการจะปรับลดสดัสว่นการลงทนุในกองทนุ Amundi Funds Bond Global Aggregate ภายใน 
15 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีรับทราบข้อมลูการลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัต่ํากวา่
อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทนุได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารทนุท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ (unlisted securities)เกินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุตา่งประเทศ ยกเว้นกรณี
ท่ีเกิดจากปัจจยัท่ีควบคมุไมไ่ด้ หรือกรณีท่ีจําเป็นและสมควรท่ีทําให้ไมส่ามารถดําเนินการได้ ภายในระยะเวลา
ข้างต้น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เสร็จสิน้โดยไมช่กัช้า 

2.  หากการดําเนินการปรับสดัสว่นการลงทนุในกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วข้างต้น มีผลทําให้การลงทนุหรือมีไว้
ซึง่ทรัพย์สนิในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีน้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
บริษัทจดัการจะดําเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทนุตา่งประเทศกองใหมแ่ทนกองทนุเดิม โดยกองทนุ
ตา่งประเทศดงักลา่วจะมีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทนุของ
กองทนุเปิดเอม็เอฟซี อินเตอร์เนชัน่แนล สมาร์ท ฟันด์ และมีคณุสมบติัตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เสร็จสิน้โดยไมช่กัช้า และจะแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบตอ่ไป 

3.  หากเกิดกรณีใดๆ ท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการคดัเลือกกองทนุรวมในต่างประเทศกองทนุใหมแ่ทนกอง
ทนุเดิมได้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิ จะดําเนินการเลิกกองทนุ โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิท่ีเหลืออยูข่องกองทนุ เพ่ือคืนเงินตามจํานวนท่ีรวบรวมได้หลงัหกัคา่ใช้จ่ายและสํารองคา่ใช้จ่ายท่ี
เก่ียวข้องของกองทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีถือตอ่จํานวนหน่วยลงทนุ
ท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมด 

กองทนุเปิดเอม็เอฟซี อินเตอร์เนชัน่แนล สมาร์ท ฟันด์ อาจจะเข้าทําสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือ
เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient portfolio management) รวมถงึ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ี
อาจเกิดขึน้ได้จากการลงทนุในต่างประเทศ เช่น การทําสํญญาสวอป และ/หรือ สญัญาฟอร์เวิร์ดท่ีอ้างอิงกบั
อตัราแลกเปล่ียน / ราคาตราสาร / อตัราดอกเบีย้ ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือ
ให้ความเหน็ชอบ เช่น กรณีกองทนุได้ลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลตา่งประเทศ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ท่ีอาจทําให้
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พนัธบตัรท่ีลงทนุมีความเส่ียงสงูขึน้ซึง่จะสง่ผลให้พนัธบตัรมีมลูคา่ลดลง กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซีดีเอส 
(single-name credit default swap) ท่ีอ้างอิงพนัธบตัรรัฐบาลนัน้ๆ เพ่ือลดความเส่ียงดงักลา่ว หรือกรณีเม่ือ
อตัราดอกเบีย้ตลาดมีแนวโน้มแกวง่ตวัในทิศทางขาขึน้ ผู้จดัการกองทนุอาจเลือกท่ีจะปรับลด Duration ด้วย
สญัญา Interest Rate Swap เป็นต้น นอกจากนี ้กองทนุอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการ
ซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
ทัง้นี ้กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต่ํากวา่ท่ี
สามารถลงทนุได้ (non-investment grade) ตราสารท่ีไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated 
securities) หรือตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 

นอกจากนี ้ กองทนุเปิดเอม็เอฟซี อินเตอร์เนชัน่แนล สมาร์ท ฟันด์ จะเข้าทําสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีอาจเกิดขึน้ได้จากการลงทนุใน
ตา่งประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึง่ ในอตัราสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน
ตา่งประเทศ ดงันัน้ กองทนุจงึยงัคงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอยูเ่ฉพาะในสว่นของหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิในสกลุเงินตา่งประเทศท่ีไมไ่ด้ทําการป้องกนัความเส่ียงดงักลา่ว ซึง่อาจทําให้ผู้ลงทนุได้รับผลขาดทนุ
จากอตัราแลกเปล่ียน อีกทัง้การทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทนุ ซึง่ทําให้ผลตอบแทนของกองทนุ
โดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

ในกรณีท่ีการลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบติั หรือ
เหตกุารณ์ไมป่กติตา่งๆ และ/หรือ กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกบัวงเงินหรือการลงทนุใน
ตา่งประเทศ และ/หรือ วงเงินลงทนุในตา่งประเทศเตม็เป็นการชัว่คราว และ/หรือในช่วงระหวา่งรอการลงทนุซึง่
มีระยะเวลาประมาณ 30 วนันบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม และ/หรือ 5 วนัทําการในช่วง
ก่อนและหลงัการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในกรณีท่ีสดัสว่นของจํานวนเงินลงทนุมีนยัสําคญัตอ่ขนาดของ
กองทนุ และ/หรือ 30 วนัสดุท้ายของกองทนุ และ/หรือในช่วงการปรับลดสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลกัเพ่ือ
ลดสดัสว่นการลงทนุใน unrated securities, non-investment grade และ unlisted securities ของกองทนุ
ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน และ/หรือในช่วงท่ีบริษัทจดัการอยูร่ะหว่างการดําเนินการเปล่ียน/โอนย้าย
กองทนุรวมตา่งประเทศ (กองทนุหลกั) 

บริษัทจดัการอาจไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุในสว่นท่ีเก่ียวกบัการลงทนุในตา่งประเทศ
โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมได้ ทัง้นี ้ บริษัทจดัการ            
จะรายงานการไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุท่ีกําหนดไว้ ในโครงการตามประกาศตอ่
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุ (share class) ทัง้นี ้ โดยคํานงึถงึ
และรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั กรณีท่ีบริษัทจดัการเหน็วา่การลงทนุในกองทนุ 
Amundi Funds Bond Global Aggregate (Master Fund) ไมเ่หมาะสมอีกต่อไป เช่น เม่ือผลตอบแทนของ
กองทนุตา่งประเทศต่ํากวา่ผลตอบแทนของกองทนุตา่งประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีนโยบายการบริหารจดัการใกล้เคียงกนั
ติดตอ่กนัเป็นระยะเวลานาน หรือต่ํากวา่ผลตอบแทนของกองทนุตา่งประเทศอ่ืนอยา่งเหน็ได้ชดั และ/หรือ               
เม่ือพบวา่การบริหารจดัการของกองทนุตา่งประเทศดงักลา่ว ไมเ่ป็นไปตามท่ีระบหุรือสญัญาไว้กบัผู้ลงทนุ  
และ/หรือ เม่ือกองทนุตา่งประเทศดงักลา่ว กระทําผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากบัดแูลในประเทศนัน้ๆ เป็นผู้ให้
ความเหน็ และ/หรือ เม่ือเกิดเหตกุารณ์หรือคาดการณ์ได้วา่จะเกิดการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบตา่งๆ จนอาจ
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สง่ผลให้การลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเป็นภาระตอ่ผู้ลงทนุโดยเกินจําเป็น และ/หรือ ในกรณีท่ีได้ทําการปรับ
ลดสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลกัเพ่ือลดสดัสว่นการลงทนุใน unrated securities, non-investment grade 
และ unlisted securities ของกองทนุตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน และบริษัทจดัการพิจารณาแล้ว เหน็วา่การ
ปรับลดสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลกัไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และ/หรือ ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยรวม เป็นต้น บริษัทจดัการสงวนสทิธิท่ีจะนําเงินลงทนุไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
ตา่งประเทศอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทนุใกล้เคียงกนั โดยกองทนุจะดํารงอตัราสว่นการลงทนุของกองทนุรวม
ตา่งประเทศ เพียงกองทนุเดียว โดยเฉล่ียในรอบบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุ โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ทัง้นี ้ ในการโอนย้ายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุอ่ืนข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการ
พิจารณาดําเนินการครัง้เดียวหรือหลายครัง้ก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทนุ จงึอาจสง่ผลให้ในช่วง
ระยะเวลาดงักลา่วกองทนุอาจลงทนุหรือมีไวซ่ึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ มากกวา่ 1 กองทนุ 
ตามท่ีระบไุว้ในโครงการข้างต้น 

ในกรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุในกองทนุหลกั ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั  
และ ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ บริษัทจดัการ              
จะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(1)  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ
หลกั 

(2)  ยอดรวมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวนัทําการใดติดตอ่กนัคิด
เป็นจํานวนเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั 

ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลา่วบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  แจ้งเหตท่ีุกองทนุหลกัมีมลูคา่ทรัพย์สนิลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานงึถงึประโยชน์ท่ีดี
ท่ีสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้สํานกังานและผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายในสามวนัทําการนบั
แตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ

(2)  ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการ ตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ

(3)  รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 

(4)  เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการของกองทนุรวม ตาม (1) ตอ่ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุเพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจ
จะลงทนุรับรู้และเข้าใจเก่ียวกบัสถานะของกองทนุรวม ทัง้นี ้ บริษัทจดัการกองทนุจะดําเนินการให้
บคุลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการดงักลา่วด้วย 

ทัง้นี ้ ระยะเวลาในการดําเนินการ ตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผอ่นผนัตอ่สํานกังานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในกรณีท่ีมีการดําเนินการเปล่ียน/โอนย้าย กองทนุจะยกเว้นไมนํ่าเร่ืองการ
ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิในตา่งประเทศ (offshore investment) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 
80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ มาบงัคบัใช้ในช่วงดําเนินการคดัเลือกและเตรียมการลงทนุ 
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3.10.  การลงทนุในตา่งประเทศ :  FIF (ลงทนุโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 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 ้ เว้นแต ่ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบหรือมีประกาศ
แก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภท หรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 

3.12.1.1  ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ได้แก่ 

(1)  ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 

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

(1.2)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการให้สนิเช่ือเพ่ือธุรกิจ
หลกัทรัพย์เป็นผู้ออกซึง่กําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวง
ถามหรือเม่ือได้เหน็ 

(1.3)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน อายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ดงัตอ่ไปนี ้

(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  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้                   
ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน เป็นผู้ออก                
ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั 
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(2.2)  ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาล
ตา่งประเทศ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ 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
เฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก 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 

(2.7)  ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ทัง้นี ้ บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2.8)  ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแหง่หนี ้ตาม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) 
(2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทัง้นี ้ บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีตราสารแหง่หนี ้ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ 
ต้องอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัของบคุคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลั
ทัง้จํานวน 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 
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(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 

3.12.1.3  เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

3.12.1.4  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือลดความเส่ียง (hedging) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานกําหนด สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ี
กองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมีสนิค้าหรือตวัแปรอยา่งใดอย่างหนึง่หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี ้

(1)  อตัราแลกเปล่ียนเงิน 

3.12.1.5  ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั 3.12.1.1 - 3.12.1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 

3.12.2.  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ : 

บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศอยา่งหนึง่อยา่งใดหรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี ้
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยกรอบประเทศท่ีลงทนุต้องมีคณุสมบติั ดงันี ้

(1)  มีการเสนอขายในประเทศท่ีมีหน่วยงานกํากบัดแูลเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือประเทศท่ีมีตลาด
หลกัทรัพย์เป็นสมาชิกของ WFE 
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(2)  การลงทนุนัน้ต้องไมทํ่าให้การจดัการกองทนุเบ่ียงเบนไปจากวตัถปุระสงค์ หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุ
และไมทํ่าให้กองทนุขาดทนุเป็นมลูคา่สงูกวา่มลูคา่ลงทนุ 

(3)  บริษัทจดัการต้องสามารถเข้าถงึข้อมลูเก่ียวกบัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบ
อินเตอร์เน็ตได้ 

(4)  มีข้อมลูทางด้านราคาท่ีสะท้อนมลูคา่ยติุธรรม โดยเป็นราคาท่ีน่าเช่ือถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลกั
วิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

(5)  มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทนุ (investor protection) ท่ีถือได้วา่เทียบเทา่กบัการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิท่ีมีลกัษณะคล้ายกนัในประเทศไทย 

(6)  มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีสํานกังานอาจกําหนดเพิ่มเติม 

3.12.2.1  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ท่ีมีนโยบายลงทนุในตราสารหนีเ้ทา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานกํากบัดแูลด้าน
หลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

(2)  ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีมีทรัพย์สนิท่ีลงทนุเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพย์สนิท่ี
กองทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ได้ เว้นแตเ่ป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีมีนโยบายการลงทนุใน
ทองคําโดยตรง 

(3)  ในกรณีท่ีเป็นการลงทนุหรือมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) หน่วยลงทนุท่ี
จะลงทนุหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเช่นกนั 

(4)  ต้องไมใ่ช่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 

3.12.2.2  ตราสารแหง่หนีต้า่งประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีออกโดยบคุคลตา่งประเทศและเสนอขายในตา่งประเทศ 

(1)  ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัได้แก่ 

(ก)  พนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนีท่ี้รัฐบาลตา่งประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ 
หรือองค์การระหวา่งประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือ
ของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 

(ข)  พนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนีท่ี้รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ซึง่มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 

(2)  ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชน ได้แก่ 

(ก)  ตราสารแหง่หนีท่ี้ออกโดยนิติบคุคลตา่งประเทศซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้และได้รับการคดัเลือกให้ใช้ในการคํานวณดชันีตราสารแหง่หนีท่ี้ได้รับการยอมรับ
จากสํานกังาน ทัง้นี ้ ผู้ลงทนุต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัตราสารแหง่หนีด้งักลา่วเป็น
ภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 
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(ข)  ตราสารแหง่หนีท่ี้ออกโดยนิติบคุคลตา่งประเทศท่ีมีอายตุราสารคงเหลือไมเ่กินหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ ซึง่นิติบคุคลดงักลา่วมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก ทัง้นี ้ ผู้ลงทนุต้องสามารถ
เข้าถงึข้อมลูเก่ียวกบัตราสารแห่งหนีด้งักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 

(3)  ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน โดนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(4)  ตราสารแหง่หนีอ่ื้น อนัได้แก่ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีเป็นกองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้หรือของ
กองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานกังาน
กําหนดหรือให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขในข้อ 3.12.2.1 

3.12.2.3  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีเสนอขายในตา่งประเทศ โดยมีผู้ออกเป็นนิติ
บคุคลท่ีจดัตัง้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมหู้นกู้แปลงสภาพและหู้นกู้อนพุนัธ์ 

ในกรณีท่ีตราสารหนีต้ามข้อ 3.12.2.3 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้อง
อยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัของบคุคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.12.2.3 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลั
ทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้
ประกนัเงินต้นละดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 

3.12.2.4  เงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศ ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลงทนุ 

3.12.2.5  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือการเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management) ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานกําหนด ทัง้นีส้ญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีกองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมีสนิค้าตวัแปรอยา่งใด
อยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี ้

(1)  หลกัทรัพย์ 

(2)  อตัราดอกเบีย้ 

(3)  อตัราแลกเปล่ียนเงิน 

(4)  อนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบตอ่การชําระหนีข้องตราสารแหง่หนี ้ หรือสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า หรือของผู้ออกตราสารหรือสญัญาดงักลา่ว 

(5)  ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปร ตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (6) 

(6)  สนิค้าหรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีท่ีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอ้างอิงกบัราคาสินค้าหรือตวัแปรตามวรรคหนึง่ ราคาท่ีอ้างอิงดงักลา่วต้องเป็นราคา
ปัจจบุนัหรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเทา่นัน้ ทัง้นี ้ ราคาของสนิค้า ตวัแปรอ่ืนท่ีไมใ่ช่ดชันี หรือสนิค้า หรือตวัแปรท่ี
เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลา่วต้องเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 

บริษัทจดัการต้องดําเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สนิของกองทนุท่ีมีคณุภาพซึง่มีสภาพคลอ่งในจํานวนท่ีเพียงพอ
ตอ่มลูคา่การใช้สทิธิตามตราสารดงักลา่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารนัน้ ทัง้นี ้ ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานกําหนด 
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3.12.2.6  ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัข้อ 3.12.2.1 – 3.12.2.5 โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน รวมถงึประเภท
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในตา่งประเทศท่ีกองทนุสามารถลงทนุ เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้เทียบเทา่กบัประเภท
ทรัพย์สนิในประเทศ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในประกาศ ท่ี กลต. น. (ว) 31/2550 ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 
2550 เร่ือง การผอ่นคลายหลกัเกณฑ์การลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ 

3.13.  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม : 

3.13.1.  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในประเทศ : 

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม
ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัตอ่ไปนี ้ ในกรณีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
แก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย 

3.13.1.1  บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

(1)  ตราสารภาครัฐไทย 
(2)  ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตามข้อ 3.12.1.1 (2.2) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก หรือสญัญา

ซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีสนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว 

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

3.13.1.2  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของ
กองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรัพย์สินทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญา
รายดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิ
เหลา่นัน้รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 

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

3.13.1.3  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารดงัตอ่ไปนี ้ ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือ 
บริษัทเงินทนุรายใดท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั                 
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก 
ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุ 

(1)  ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ 
(2)  ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ 
(3)  เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
(4)  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 
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การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรัพย์สนิ ตามข้อ 3.13.1.5 (1) 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 ้ ท่ีบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั                
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย             
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(1)  ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศตามข้อ 3.12.1.1 ทัง้นี ้ เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุ
ได้ (investment grade) ทัง้นีไ้มร่วมถงึตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตามข้อ 3.12.1.1 (2.2) 

(2)  ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุตามข้อ 3.12.1.2 ทัง้นี ้ เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(investment grade) 

(3)  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ท่ีคูส่ญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (investment grade) 

ตราสารแหง่หนี ้ ตาม (1) มิให้หมายความรวมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีถกูจดัให้เป็นตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 
3.12.1.1 (2.6) 

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

3.13.1.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ                     
ข้อ 3.13.1.4 เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1)  การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั                    
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั             
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

(2)  การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สิน ตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทกุบคุคลท่ีเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุ 

3.13.1.6 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั                     
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจการนัน้ ไมเ่กินอตัรา
อยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)  ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 
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(2)  อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 
10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการ
เผยแพร่อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

3.13.1.7  การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก 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 ข้อ 3.13.1.4 และ                    
ข้อ 3.13.1.5 แล้วแตก่รณี 

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

3.13.1.9  ในกรณีของกองทนุรวม ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือ ตัว๋สญัญา              
ใช้เงิน ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ออกหรือคูส่ญัญา รวมถงึ เงินฝากในสถาบนั
การเงินในตา่งประเทศโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลงทนุ เป็นจํานวนท่ีมีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 
45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่หนึง่ปี แล้วแต่
กรณี 

อตัราสว่นตามวรรคหนึง่ มิให้นํามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมท่ีมีการกําหนดอายโุครงการตัง้แตห่นึง่ปีขึน้ไป ทัง้นี ้ เฉพาะ            
ในระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม 

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหง่หนี ้ ท่ีมีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด
ตามวรรคหนึง่ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมภายในสามสบิวนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ ให้คํานวณอตัราสว่นการ
ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยเฉล่ียตัง้แตว่นัแรกของรอบปีบญัชีนัน้จนถงึวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตาม
อตัราสว่นดงักลา่ว 

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคสามแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม
ทราบภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุรวม เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย 

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคสามได้ สํานกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลิกกองทนุรวมนัน้ 

3.13.1.10  ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอผอ่นผนัตอ่
สํานกังาน เพ่ือไมต้่องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ี
เกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.13.1.9 ได้สําหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
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3.13.1.11  บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุเพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ไมเ่กินอตัราสว่นดงัต่อไปนี ้

(1)  ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมท่ีบริษัท
จดัการอ่ืนเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของแตล่ะกองทนุรวมท่ี
บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 

(2)  ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการ
อ่ืนเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของแตล่ะกองทนุรวมท่ีบริษัท
จดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 

ทัง้นี ้การลงทนุดงักลา่วไมร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

3.13.1.12  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) เพ่ือ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู่ 

3.13.1.13  ในกรณีท่ีกองทนุเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า โดยมิได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง(hedging) 
ให้บริษัทจดัการดําเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สนิของกองทนุท่ีมีคณุภาพซึง่มีสภาพคลอ่งในจํานวนท่ีเพียงพอ
ตอ่มลูคา่สทุธิท่ีกองทนุอาจมีภาระต้องชําระหนีห้รือชําระคา่สนิค้าเม่ือสิน้สดุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (fully covered) 
ไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานกําหนด 

3.13.1.14  บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่ธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 25 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้ การคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการคํานวณโดยใช้มลูคา่
หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม รวมผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทนุเข้าทําธุรกรรม มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดในวรรคหนึง่ 
หากตอ่มาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม 
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 

บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบวุนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุ และ
สง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้
สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 

3.13.1.15  บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย 
หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ในกรณีของใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิง
ของใบแสดงสทิธิดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นสําหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วท่ีกําหนดในประกาศนี ้โดยถือ
เสมือนหนึง่วา่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้ บริษัทจดัการอาจไมน่บัมลูคา่
ของใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราสว่นท่ีคํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาท่ีกําหนด ตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 ก็ได้ 

มลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ให้มีมลูคา่เทา่กบัมลูค่าใบแสดง
สทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 
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(2)  ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุใน หรือมีไว้ซึง่
การให้ยืมหลกัทรัพย์ โดยให้นบัมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีให้ยืมรวมในอตัราสว่นสําหรับหลกัทรัพย์ท่ีกําหนดไว้
ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และ ข้อ 3.13.1.5 โดยถือเสมือนหนึง่วา่กองทนุได้ลงทนุ
หรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์นัน้อยู่ ทัง้นี ้ บริษัทจดัการอาจไมน่บัรวมในอตัราสว่นท่ีคํานวณตามคูส่ญัญาท่ี
กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และ ข้อ 3.13.1.5 ก็ได้ 

3.13.1.16  การคํานวณมลูคา่การลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุ ตามข้อ 3.13.1.2 
ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 (1) ให้นบัมลูคา่ท่ีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่มีหน้าท่ีต้องชําระตามสญัญาซือ้
ขาย ลว่งหน้า รวมคํานวณในอตัราสว่นของบคุคลท่ีเป็นคู่สญัญาดงักลา่ว เว้นแตก่รณีท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่
สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องคํานวณมลูคา่และอตัราสว่นตามท่ีกําหนดใน
ข้อดงักลา่ว 

3.13.1.17  นอกจากการคํานวณ ตามข้อ 3.13.1.16 แล้ว บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกสนิค้าของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสนิค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คํานวณ
อตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสนิค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
เป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงตอ่เครดิต (credit risks) ของผู้ออกสนิค้าหรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อ
ผกูพนัของสนิค้า โดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็น มลูคา่ท่ีใช้ในการ
คํานวณ เว้นแตใ่นกรณีท่ีเป็นสญัญาออปชนั ให้บริษัทจดัการใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(notional amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั 

3.13.1.18  ในการคํานวณอตัราสว่น ตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และ ข้อ 3.13.1.5 (1) บริษัทจดัการจะปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เง่ือนไขตามข้อ 3.13.1.19 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 บริษัท
จดัการจะเลือกคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึ่งก็ได้ 

3.13.1.19  การคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามข้อ 3.13.1.18 จะทําได้ตอ่เม่ือบคุคล
ดงักลา่วได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อกําหนดลบล้าง
หรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 

3.13.1.20  ในกรณีท่ีตราสารแหง่หนีใ้นขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูค่าไมเ่กินอตัราสว่นท่ี
กําหนดในข้างต้น หากตอ่มาตราสารแหง่หนีน้ัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยสาเหต ุ ถกูปรับลดอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ 

บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีมีการประกาศให้ทราบถงึ
เหตดุงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากสํานกังาน 
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3.13.1.21  ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดใน
ข้างต้น หากต่อมามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่
ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 

บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ี
ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม ทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนา
รายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 

3.13.1.22  ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็นทรัพย์สนิ
ของกองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจํานวน
หุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการตามประกาศท่ี สน. 24/2552 เร่ือง การลงทนุ
และการมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 ดงันีคื้อ 

(1)  ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 

(2)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแตก่รณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและ
สมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน และ 

(3)  กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือ
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถงึหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับ
การยกเว้นการทําคําเสนอซือ้โดยการลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผอ่น
ผนัการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว ให้
บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนี ้
ด้วยทรัพย์สนิอ่ืน 

3.13.1.23 ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดใน
ข้างต้น หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไมเ่ข้าลกัษณะตามข้อ 3.13.1.9 ข้อ 3.13.1.20 ข้อ 3.13.1.21 
และ ข้อ 3.13.1.22 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการ
จะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 

บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ี
ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุ และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
รวม ทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนา
รายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 

3.13.1.24  ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไมนํ่ามาบงัคบัใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” 
และบริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลกิกองทนุรวม” 
สรุปอตัราสว่นการลงทนุ: 
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1.  Total non-investment grade :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15.00 

2.  Non-investment grade company limit :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ  5.00 

3.  Investment grade company limit :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ  15.00 

4.  Financial institution company limit :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ  20.00 

5.  Individual fund limit :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ  10.00 

6.  Total fund limit :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ  20.00 

3.13.2.  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในตา่งประเทศ : 

สําหรับกองทนุท่ีมีการลงทนุหรือเข้าเป็นคูส่ญัญาในตา่งประเทศ บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติมด้วย ทัง้นี ้อตัราสว่นท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สนิ ข้อกําหนดในการคํานวณอตัราสว่น และ
การดําเนินการเม่ือมีเหตท่ีุทําให้ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่น ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.1 โดยอนโุลม 

3.13.2.1  กองทนุมีนโยบายลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งปรเทศเพียงกองทนุเดียว (feeder fund) โดยเฉล่ีย
ในรอบปีบญัชีตัง้แตร้่อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

3.13.2.2  บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก หรือ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีสนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

(1)  ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) (ก) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร
อยูใ่นสองอนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีสนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว 

(2)  ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) (ข) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นสองอนัดบัแรก 
หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักลา่ว 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึ่ง เม่ือรวมกนัแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 20 
ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่
ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 

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

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรัพย์สินทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญา
รายดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิ
เหลา่นัน้รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ตรา
สารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลา
แน่นอน (auto redemption) 
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3.13.2.4  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัต่อไปนี ้ ท่ีบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั               
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุไ ด้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย 
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(1)  ตราสารแหง่หนีต้า่งประเทศตามข้อ 3.12.2.2 

(2)  เงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศตามข้อ 3.12.2.4 

(3)  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามข้อ 3.12.2.5 ท่ีคูส่ญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(Investment Grade) 

3.13.2.5  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.3 และ ข้อ 3.13.2.4 เพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1)  การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั                   
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั            
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

(2)  การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สิน ตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทกุบคุคลท่ีเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุ 

3.13.2.6  ในกรณีของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝากในสถาบนัการเงินในตา่งประเทศ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการลงทนุ รวมถงึเงินฝากในประเทศเป็นจํานวนท่ีมีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 45 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่หนึง่ปี แล้วแต่
กรณี 

อตัราสว่นตามวรรคหนึง่ มิให้นํามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมท่ีมีการกําหนดอายโุครงการตัง้แตห่นึง่ปีขึน้ไป ทัง้นี ้ เฉพาะ                
ในระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม 

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหง่หนี ้ ท่ีมีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด
ตามวรรคหนึง่ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ ให้คํานวณอตัราสว่นการ
ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยเฉล่ียตัง้แตว่นัแรกของรอบปีบญัชีนัน้จนถงึวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตาม
อตัราสว่นดงักลา่ว 

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคสามแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม
ทราบภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุรวม เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย 

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคสามได้ สํานกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลิกกองทนุรวมนัน้ 
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3.13.2.7  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก 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 ้ ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการ
เผยแพร่อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

3.13.2.8  การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใด เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ายหรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 
หากทรัพย์สินดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการอาจลงทนุ
หรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กิน
อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชีว้ดัรวมกบัร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
ทัง้นี ้ เฉพาะในกรณีท่ีอตัราดงักลา่วสงูกวา่อตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.3 และข้อ 3.13.2.4 แล้วแต่
กรณี 

3.13.2.9  บริษัทจดัการพิจารณาความเป็นกลุม่กิจการ ตามข้อ 3.13.2.7 และข้อ 3.13.2.8 ตามงบการเงินรวมท่ีมีการจดัทําและ
เปิดเผยลา่สดุ เว้นแตใ่นกรณีท่ีไมมี่การจดัทํางบการเงินรวม ให้พิจารณาตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือ  
ผู้ ถือหุ้นลา่สดุท่ีสง่ตอ่กระทรวงพาณิชย์ 

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

4.1.  การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ :  ไมมี่ 

4.2.  ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ :  ไมมี่ 

4.3.  รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) : ไมมี่ 

55..  การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ::  

5.1.  ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 

-  Internet 

-  บริษัทจดัการ 

-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

5.2.  รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 

5.2.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ผู้สนใจท่ีจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุและคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนหรือบริษัทจดัการ โดยช่วงระยะเวลาในการเสนอขายครัง้แรกจะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขาย
หน่วยลงทนุ 
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5.2.2  วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้แต่ละรายจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ไม่ต่ํากวา่ 10,000 บาท ในราคาจองซือ้หน่วยละ 10 บาท โดยกรอก
รายละเอียดตา่งๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ (กรณีท่ีผู้ลงทนุไมเ่คยเปิดบญัชีกบับริษัท) และคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้
ครบถ้วนชดัเจน แล้วนําใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ (ถ้ามี) และคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วและ
เอกสารหลกัฐาน เช่น สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน (สําหรับบคุคลธรรมดา) หรือ หนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และ
หนงัสือมอบอํานาจพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือผู้ มีอํานาจลงนาม (สําหรับนิติบคุคล) เป็นต้น พร้อมทัง้เงินคา่ซือ้หน่วย
ลงทนุเตม็จํานวนไปท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือบริษัทจดัการ หรือสง่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึบริษัท
จดัการ ภายในระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก หรือสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางโทรสารได้สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมี
บญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการแล้ว 

นอกจากนี ้หากผู้ลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท เพ่ือซือ้กองทนุ
นี ้ผู้ลงทนุสามารถสง่คําสัง่ซือ้ได้จนถงึวนัสดุท้ายของช่วงเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้ตัง้แต ่ 2 คนขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 4 คน สัง่ซือ้หน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือบคุคลเหลา่นัน้
เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และในหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ และถือเอาบคุคล
เหลา่นัน้เป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุและเป็นผู้ได้รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุ 

5.2.3  การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้สามารถชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ได้ท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการ ภายในระยะเวลา
เสนอขายครัง้แรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่หกับญัชีธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ใน
เขตหกับญัชีเดียวกนักบัสํานกังานท่ีรับการสัง่ซือ้ภายในวนัท่ีสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยเช็ค ดราฟท์ หรือเช็คธนาคารดงักลา่ว 
จะต้องลงวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน)" ซึง่
เป็นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคาร
ทหารไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) หรือ ธนาคารออมสนิ หรือบญัชีจองซือ้ของธนาคาร
พาณิชย์อ่ืนท่ีบริษัทจดัการเปิดเพิ่มเติม 

หลงัจากท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการได้รับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการจะออกหลกัฐานการรับเงิน และคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน ยกเว้นการสัง่ซือ้ทางโทรสาร 

การจองซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค 
ดราฟท์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่หกับญัชีธนาคาร และได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเตม็ตามจํานวนแล้ว สทิธิของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุลงใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัสง่ใบยืนยนัการสัง่ซือ้พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกํากบัภาษี สําหรับคา่ธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือสมดุบนัทกึการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วนัทําการนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 

ผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้ 
  



กองทุนเปิดเอม็เอฟซี อนิเตอร์เนช่ันแนล สมาร์ท ฟันด์กองทุนเปิดเอม็เอฟซี อนิเตอร์เนช่ันแนล สมาร์ท ฟันด์  2244  

5.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามท่ีสัง่ซือ้หลงัจากท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระคา่หน่วยลงทนุเตม็
จํานวนแล้ว ในกรณีท่ีมีการจองซือ้หน่วยลงทนุเกินกวา่มลูคา่โครงการ การจดัสรรหน่วยลงทนุให้อยูใ่นดลุยพินิจของ
บริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีท่ีได้รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีสัง่ซือ้พร้อมกนัและมี
หน่วยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรรจะพิจารณาจดัสรรตามจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้โดยจํานวนท่ีจดัสรรจะเป็น
ทวีคณูของร้อยหน่วยตามจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู ่ ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเหน็วา่เพ่ือเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตเ่พียงบางสว่นหรือทัง้หมดก็
ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

5.2.5  การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในการเสนอขายครัง้แรก
ไมไ่ด้รับการจดัสรรไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นหรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการยติุโครงการ ภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอ
ขายครัง้แรก แล้วปรากฎวา่โครงการไมส่ามารถขายหน่วยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถงึ 35 ราย เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะ
ได้รับอนญุาตจากสํานกัคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอยา่งอ่ืน ในกรณีท่ีมีการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่
บคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังาน 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวดัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว และคืนเงินคา่จอง
ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุให้ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุภายใน 
1 เดือน นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุดงักลา่วตามสดัสว่นของเงินคา่จองซือ้หน่วย
ลงทนุ หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานัน้ได้อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของ
บริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะชําระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละเจ็ดคร่ึงตอ่ปีนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบ
กําหนดเวลานัน้จนถงึวนัท่ีบริษัทจดัการชําระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วน 

ในการคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะชําระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและ
สง่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุเปิด 

5.2.6  การยติุการเสนอขายหน่วยลงทนุในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิยตุิการเสนอขายหน่วยลงทนุในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยคํานงึถงึ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั โดยบริษัทจดัการอาจยติุการเสนอขายหน่วยลงทนุในระหวา่งการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก ในกรณีท่ีพิจารณาเหน็วา่ไมส่ามารถลงทนุเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม หรือกองทนุมีมลูคา่เงิน
ลงทนุจากการเสนอขายหน่วยลงทนุน้อยกวา่มลูคา่เงินลงทนุขัน้ต่ําท่ีกองทนุจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิได้ หรือสภาวะ
ตลาดมีการเปล่ียนแปลง โดยบริษัทจดัการจะรายงานให้สํานกังานทราบถงึการยติุการขายหน่วยลงทนุดงักลา่วภายใน 7 
วนันบัแตว่นัท่ียติุการขายหน่วยลงทนุนัน้ และให้การอนมุติัให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวนัท่ีแจ้งให้สํานกังานทราบ 

กรณียติุการเสนอขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ามี) ท่ี
เกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุตามสดัสว่นของเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุภายใน 
15 วนันบัแตว่นัท่ีการอนมุติัให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักลา่วได้อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะชําระ
ดอกเบีย้ในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละเจ็ดคร่ึงตอ่ปีนบัแตว่นัท่ีครบกําหนดเวลานัน้จนถงึวนัท่ีบริษัทจดัการชําระเงินคา่ซือ้
หน่วยลงทนุจนครบถ้วน 
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เง่ือนไขอ่ืนๆ : 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยไม่ถือวา่เป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศท่ีสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขา (ถ้ามี) 
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัเปล่ียนแปลง 

66..  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก ::  

6.1.  ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

-  Internet 

-  บริษัทจดัการ 

-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

6.2.  รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

6.2.1  วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ 

ผู้สนใจสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนท่ีเป็นปัจจบุนัหรือข้อมลูสําคญัตา่งๆ ของกองทนุ ได้ทกุวนั ในเวลาทําการ และทําการ
ซือ้หน่วยลงทนุ ได้ท่ีบริษัทจดัการหรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. ถงึ เวลา 15.30 น. โดยจะเร่ิมเปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายใน 15 วนัหลงัจาก
วนัปิดการเสนอขายครัง้แรก ทัง้นี ้ บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุเพ่ือความ
สะดวกของผู้ ถือหน่วยลงทนุและ/หรือประโยชน์ในการบริหารกองทนุ โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัทําการเปล่ียนแปลง 

6.2.2  ราคาขายหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขาย
และจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับ 

ราคาขาย = มลูคา่หน่วยลงทนุ (ใช้เพ่ือการคํานวณราคาขาย) + คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

จํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้แตล่ะรายจะได้ = จํานวนเงินท่ีซือ้ / ราคาขาย 

จํานวนหน่วยลงทนุขึน้อยูก่บัการจดัสรรหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการในกรณีท่ีมีการลงทนุเกินจํานวนเงินท่ีสํานกังาน 
ก.ล.ต. กําหนด 

ทัง้นี ้ ในการคํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตา่งประเทศตามท่ีระบใุนข้อ 24.1 ข้อ 4. 

ทัง้นี ้ให้ถือวา่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ คือ วนัท่ีผู้ ซือ้ชําระเงิน (ในกรณีเป็นเงินสด) หรือวนัท่ีธนาคารสามารถผา่นเงิน
เข้ามายงับญัชี “บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน)" ซึง่เป็นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของ
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) หรือธนาคารออมสนิ หรือบญัชีจองซือ้ของธนาคารพาณิชย์อ่ืนท่ีบริษัทจดัการเปิดเพิ่มเติม 
(ในกรณีท่ีผู้ ซือ้ชําระด้วยเช็ค ดราฟท์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่หกับญัชีธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชี
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เดียวกบัสํานกังานท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีสัง่ซือ้เท่านัน้) 

ราคาขาย = มลูคา่หน่วยลงทนุ (ใช้เพ่ือการคํานวณราคาขาย) + คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

จํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้แตล่ะรายจะได้ = จํานวนเงินท่ีซือ้ / ราคาขาย 

มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ต้องเป็นมลูคา่และราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

6.2.3  วิธีการขายหน่วยลงทนุ : 

6.2.3.1  วิธีการขายหน่วยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1)  บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัท่ีผู้ลงทนุควรทราบพร้อมกบัใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 
และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ผู้ ท่ีสนใจลงทนุ และจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ท่ีทําการ
ทกุแหง่ของบริษัทจดัการ หรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) และสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั                
ท่ีผู้ลงทนุควรทราบ หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้
ท่ีท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ หรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) และสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามวนัและเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

(2)  ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมต่ํ่ากวา่ 10,000 บาท สําหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก และไมต่ํ่ากวา่ 1,000 บาท 
สําหรับการสัง่ซือ้ครัง้ตอ่ไป โดยกรอกรายละเอียดตา่งๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ (สําหรับการสัง่ซือ้ครัง้
แรก) และคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ครบถ้วนชดัเจน แล้วนําใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ (ถ้ามี) ใบคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน (สําหรับบคุคลธรรมดา) หรือหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และ
หนงัสือมอบอํานาจพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือผู้ มีอํานาจลงนาม (สําหรับนิติบคุคล) พร้อมทัง้เงินคา่ซือ้หน่วย
ลงทนุเตม็จํานวนไปย่ืนท่ีบริษัทจดัการ หรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน หรือสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึบริษัทจดัการ หรือสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางโทรสารได้
สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการแล้ว 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้สง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและเอกสารหลกัฐานของผู้สัง่ซือ้พร้อมรับรองสําเนาถกูต้องให้แก่
บริษัทจดัการทางโทรสารภายในวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้ตกลงสง่ต้นฉบบัเอกสารทกุฉบบั
ให้แก่บริษัทจดัการภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีมีการสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางโทรสาร ทัง้นี ้ หากปรากฏใน
ภายหลงัวา่ข้อความหรือข้อมลูตามโทรสารและเอกสารต้นฉบบัไมต่รงกนั หรือบริษัทจดัการไมไ่ด้รับเอกสาร
ต้นฉบบั และบริษัทจดัการได้ดําเนินการตามข้อมลูท่ีได้รับทางโทรสารแล้ว บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้สัง่ซือ้ได้ให้
ความเหน็ชอบกบับริษัทจดัการในการดําเนินการตามข้อมลูท่ีได้รับทางโทรสารนัน้แล้ว 

หากข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับ ไมช่ดัเจน หรือไมค่รบถ้วน และบริษัทจดัการได้แจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบแตไ่มไ่ด้รับ
การแก้ไขหรือยืนยนัจากผู้สัง่ซือ้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะไมรั่บคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(3)  ผู้สัง่ซือ้สามารถชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่หกับญัชีธนาคารท่ี
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีสัง่ซือ้เทา่นัน้              
โดยเช็ค ดราฟท์ หรือเช็คธนาคารดงักลา่ว จะต้องลงวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม                  
“บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน)" ซึง่เป็นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของ               
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) หรือ ธนาคารออมสนิ หรือบญัชีจองซือ้ของธนาคารพาณิชย์อ่ืนท่ีบริษัท
จดัการเปิดเพิ่มเติม 

(4)  ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ เป็นเช็ค ดราฟท์ หรือเช็คธนาคารภายหลงักําหนดเวลารับฝากเช็ค
เพ่ือเรียกเก็บเงินภายในวนัเดียวกนัของบริษัทจดัการ และสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีสัง่ซือ้ หรือในกรณีท่ีเช็ค ดราฟท์ หรือเช็คธนาคารดงักลา่วไมส่ามารถเรียก
เก็บเงินได้ในวนัท่ีสัง่ซือ้ ไมว่า่ด้วยเหตใุด บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้สัง่ซือ้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในวนัทําการท่ี
เรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการท่ีเรียกเก็บเงินได้นัน้ 

(5)  ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถมาทําการซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ หรือสํานกับริการ
ของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสง่ใบคําขอเปิด
บญัชีพร้อมแนบเอกสารในการเปิดบญัชี (สําหรับการซือ้ครัง้แรก) และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีกรอก
รายละเอียดครบถ้วนแล้วพร้อมตัว๋แลกเงินหรือดราฟท์ธนาคาร (ท่ีระบวุา่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทกุสาขาใน
เขตกรุงเทพฯ) เช็คหรือเช็คธนาคาร (ในเขตหกับญัชีเดียวกนั) ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน)" ซึง่เป็นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั 
(มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั 
(มหาชน) หรือ ธนาคารออมสิน หรือบญัชีจองซือ้ของธนาคารพาณิชย์อ่ืนท่ีบริษัทจดัการเปิดเพิ่มเติม โดยสง่
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึบริษัทจดัการ ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอยูต่า่งจงัหวดัให้ใช้ตัว๋แลกเงิน หรือ      
ดราฟท์ธนาคารท่ีระบวุา่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทกุสาขาในเขตกรุงเทพฯ เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะถือเอาวนัท่ีได้รับเอกสารดงักลา่วข้างต้นครบถ้วน และได้รับเงินจากการเรียกเก็บเงินตาม 
ตัว๋แลกเงิน ดราฟท์ ธนาคาร เช็คหรือเช็คธนาคารท่ีสง่มาเรียบร้อยแล้ว เป็นวนัท่ีทําการขายหน่วยลงทนุนัน้ 

ในกรณีท่ีตัว๋แลกเงิน ดราฟท์ธนาคาร เช็คหรือเช็คธนาคารดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัท่ี
สัง่ซือ้ ไมว่า่ด้วยเหตใุด บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้สัง่ซือ้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ
ถดัไปท่ีเรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการท่ีเรียกเก็บเงินได้นัน้ 

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

(7)  หลงัจากท่ีบริษัทจดัการ หรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ได้รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัทจดัการ หรือสํานกังาน
บริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และการรับเงินให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน ยกเว้นการสัง่ซือ้ทางโทรสาร 

(8)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัสง่ใบยืนยนัคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมหนงัสือรับรองสทิธิใน
หน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัทํา
การซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

(9)  สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของ         
ผู้ ถือหน่วยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
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(10)  ผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ
ไมไ่ด้ 

(11)  การเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วจะทําในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้ 

(12)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะรับหรือปฏิเสธคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไมต้่องให้
เหตผุลใดๆ 

1)  คําสัง่ซือ้ท่ีจะมีผลให้บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 10 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ หรือเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

2)  คําสัง่ซือ้โดยผู้ลงทนุท่ีมีมลูคา่มากกวา่ 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทนุดงักลา่วถือหน่วยลงทนุมี
มลูคา่รวมกนัมากกวา่10 ล้านบาท 

3)  กรณีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่กองทนุ หรือไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วยลง
ทนุเดิม หรือมีวตัถปุระสงค์ของการลงทนุแตกต่างจากวตัถปุระสงค์ของกองทนุ 

4)  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 และขอใช้บริการหกับญัชีเงินฝากกบัธนาคาร (Direct 
Debit) เพ่ือชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยกรอกข้อมลูใน "หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก" และเซน็ช่ือตาม
แบบท่ีให้ไว้กบัธนาคารให้เรียบร้อย พร้อมแนบสําเนาหน้าสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีมีช่ือบญัชีตรงกบัผู้ ถือ
หน่วยลงทนุและเลขท่ีบญัชีท่ีขอใช้บริการ Direct Debit นัน้ สง่เอกสารทัง้หมดมายงับริษัทจดัการ 

(2)  เม่ือบริษัทจดัการได้รับข้อมลู ตามข้อ (1) ทัง้หมด และได้รับผลการตอบรับจากธนาคารเจ้าของบญัชีแล้ว 
บริษัทจดัการจะแจ้งผลการสมคัรใช้บริการทาง E-mail Address ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ให้ไว้ 

(3)  รหสัผู้ใช้ (USER ID) และรหสัผา่น (PASSWORD) ซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นผู้ระบเุอง ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้อง
เก็บรักษาไว้เป็นความลบั และดําเนินการทํารายการด้วยตนเองทกุครัง้ ทัง้นี ้ บริษัทจดัการไม่ต้องรับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีบคุคลอ่ืนท่ีไมใ่ช่ผู้ ใช้บริการทํารายการโดยใช้ User ID และ Password ของผู้ใช้บริการ อยา่งไรก็
ตาม ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเปล่ียนแปลงรหสัประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองผ่านระบบ MFC 
Smart Trade Online ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ของบริษัทจดัการได้ 

(4)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนหน่วย หรือจํานวนบาท โดยต้องมีมลูคา่การสัง่ซือ้
มากกวา่หรือเทา่กบัมลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และมลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไปตามท่ีกองทนุ
กําหนด 

(5)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง มี 3 กรณีคือ 
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1.  หากคําสัง่ซือ้ดงักลา่ว สง่ถงึบริษัทจดัการ ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัทําการ จะถือวา่การสัง่ซือ้
ดงักลา่วเป็นรายการของวนัทําการซือ้หน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณ
ได้เม่ือสิน้วนัทําการเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

2.  หากคําสัง่ซือ้ดงักลา่ว สง่ถงึบริษัทจดัการ หลงัจากเวลา 15.30 น. ของวนัทําการ จะถือวา่การสัง่ซือ้
ดงักลา่วเป็นรายการของวนัทําการถดัไป 

3.  หากคําสัง่ซือ้ดงักลา่ว สง่ถงึบริษัทจดัการ ในวนัหยดุราชการจะถือวา่คําสัง่ซือ้ดงักลา่วเป็นรายการ
ของวนัทําการถดัไป 

โดยกรณี 2 และ 3 บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการถดัไปเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาข้อมลูเวลาการทํารายการของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏ
อยูท่ี่บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 

เง่ือนไขการใช้บริการ ผา่นระบบ MFC Smart Trade 

(1)  ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบ MFC Smart Trade ผู้สัง่ซือ้จะต้องอา่นคําแนะนําของบริษัทจดัการและปฏิบติัจน
ครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

(2)  เม่ือผู้สัง่ซือ้สง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทํารายการเสร็จสมบรูณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณี
ใดๆ ทัง้สิน้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(3)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัที โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า หาก
ระบบเกิดความขดัข้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดดําเนินการใหมภ่ายใน 30 วนันบัตัง้แตท่ี่หยดุดําเนินการ 

(4)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิ ท่ีจะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนปิดการให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 

1)  บริษัทจดัการอาจเปิดบญัชีเงินฝากเพ่ือรับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเพิ่มเติมจาก “บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี 
จํากดั (มหาชน)" ซึง่เป็นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จํากดั 
(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) หรือธนาคารออมสนิ หรือบญัชีจอง
ซือ้ของธนาคารพาณิชย์อ่ืนท่ีบริษัทจดัการเปิดเพิ่มเติมได้ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้ เม่ือบริษัทจดัการจะ
อนญุาตให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินผา่นบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดเพิ่มเติมดงักลา่ว บริษัทจดัการจะประกาศ
ให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนเร่ิมให้บริการ โดยปิดประกาศดงักลา่วท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ 
สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

2)  บริษัทจดัการอาจเปิดให้บริการขายหน่วยลงทนุด้วยวิธีการขายแบบอ่ืนๆ เพิ่มเติม ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัท
จดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เช่น 

(2.1)  วิธีการขายหน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอ (Saving Plan) 

(2.2)  วิธีการขายหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
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(2.3)  วิธีการขายหน่วยลงทนุอ่ืนๆ ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาต หรือเหน็ชอบให้ดําเนินการได้ 

ทัง้นี ้ เม่ือบริษัทจดัการจะเปิดให้บริการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อน
เร่ิมให้บริการ โดยปิดประกาศดงักลา่วท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ 

3)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการสัง่ซือ้และวิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 
โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศท่ีสํานกังานบริการของบริษัท (ถ้ามี) สํานกังานใหญ่
และสํานกังานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัเปล่ียนแปลง 

4)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะใช้ลายมือช่ือของผู้ ถือหน่วยลงทนุในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
และ/หรือ เอกสารอ่ืนท่ีบริษัทจดัการกําหนด เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือเป็นหลกัฐานในการแสดง
ตนเพ่ือการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ และ/หรือเพ่ือใช้ในการตรวจสอบลายมือช่ือของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีแสดงมติเม่ือตรวจนบัมติสําหรับการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

77..  การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ::  

7.1.  ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 

-  Internet 

-  บริษัทจดัการ 

-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

7.2.  รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : 

7.3.  วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 

-  รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 

7.4.  รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : 

7.4.1  วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการตัง้แตเ่ร่ิมเปิดทําการ ถงึเวลา 13.00 น. โดยสง่
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการ หรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนในราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขาย ซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ี
คํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ทัง้นี ้ คําสัง่ขายคืนท่ีสง่ถงึ
บริษัทจดัการหลงัจากระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะถือเป็นคําสัง่ขายคืนในวนัทําการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุครัง้ตอ่ไป 

(2)  บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการท่ีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์คํานวณ
ราคารับซือ้คืน 
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ราคารับซือ้คืน = มลูคา่หน่วยลงทนุ (ใช้เพ่ือการคํานวณราคารับซือ้คืน) – คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (ถ้ามี) 

จํานวนเงินท่ีผู้ขายคืนจะได้รับ = จํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืน x ราคารับซือ้คืน 

มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ต้องเป็นมลูคา่และราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว 

(3)  สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูการขาย
คืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 

(4)  ในการขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้
ครบถ้วน โดยระบจํุานวนหน่วยลงทนุหรือจํานวนเงินมีหน่วยเป็นบาทท่ีจะขายคืนในใบคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุ พร้อมทัง้มอบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง (สําหรับ
บคุคลธรรมดา) หรือหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และ หนงัสือมอบอํานาจ พร้อมตวัอยา่งลายมือช่ือผู้ มี
อํานาจลงนาม (สําหรับนิติบคุคล) ให้บริษัทจดัการ หรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และบริษัทจดัการ หรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและเอกสารหลกัฐานของผู้สัง่ขายคืนพร้อมรับรองสําเนา
ถกูต้อง ให้แก่ บริษัทจดัการทางโทรสาร ผู้สัง่ขายคืนตกลงสง่ต้นฉบบัเอกสารทกุฉบบัให้แก่บริษัทจดัการภายใน 
7 วนันบัแตว่นัท่ีมีการสง่คําสัง่ขายคืนทางโทรสาร ทัง้นี ้ หากปรากฏในภายหลงัวา่ข้อความ หรือข้อมลูตาม
โทรสารและเอกสารต้นฉบบัไมต่รงกนัหรือบริษัทจดัการไมไ่ด้รับเอกสารต้นฉบบั และบริษัทจดัการได้
ดําเนินการตามข้อมลูท่ีได้รับทางโทรสารแล้ว บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้สัง่ขายคืนได้ให้ความเห็นชอบกบับริษัท
จดัการในการดําเนินการตามข้อมลูท่ีได้รับทางโทรสารนัน้แล้ว 

หากข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับไมช่ดัเจน หรือไมค่รบถ้วน และบริษัทจดัการได้แจ้งให้ผู้สัง่ขายคืนทราบแตไ่มไ่ด้
รับการแก้ไขหรือยืนยนัจากผู้สัง่ขายคืน บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะไมรั่บการขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(5)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุท่ีจะขายคืนมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่น
รายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

(6)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถมาทําการขายคืนหน่วยลงทนุด้วยตนเอง ท่ีบริษัทจดัการ หรือสํานกังาน
บริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสง่ใบคําสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุท่ีกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมทัง้สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง (สําหรับบคุคลธรรมดา) หรือหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนงัสือมอบ
อํานาจ พร้อมตวัอยา่งลายมือช่ือผู้ มีอํานาจลงนาม (สําหรับนิติบคุคล) โดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึ
บริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะถือเอาวนัท่ีได้รับเอกสารดงักลา่วข้างต้นครบถ้วน เป็นวนัท่ีทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ 
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(7)  บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจํานวนทัง้หมดท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้มีคําสัง่ขายคืนในวนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะสง่ใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากบั
ภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ และชําระเงินคา่ขาย
คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยการนําเงินเข้า
บญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ ในการจดัสง่เอกสารดงักลา่วข้างต้นและเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้ 
บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นผู้ ดําเนินการแทนได้ 

(8)  สําหรับการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร 
บริษัทจดัการจะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัทําการซือ้
ขายหน่วยลงทนุ สําหรับการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยเช็ค บริษัทจดัการจะ
ออกเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ พร้อมกบัใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หนงัสือรับรองสทิธิใน
หน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ใบเสร็จรับเงิน และใบกํากบัภาษี สําหรับคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ ภายใต้เง่ือนไขท่ีระบใุนข้อ 10 "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ
คืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" ทัง้นี ้ การดําเนินการนําสง่เงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามวิธีการดงักลา่วข้างต้นนี ้
บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นผู้ ดําเนินการแทนได้ 

(9)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตอ่บริษัทจดัการ หรือสํานกังานบริการของบริษัท
จดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และบริษัทจดัการยงัไม่สามารถชําระเงินคา่ขายคืนหน่วย
ลงทนุหรือไมส่ามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว โดยอยู่ในระหวา่งการ
ดําเนินการของบริษัทจดัการ ตามข้อ 10 "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ" หรือข้อ 11 "การไมข่ายไมรั่บซือ้คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสัง่" หรือข้อ 12 "การหยดุขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ" แล้วแตก่รณี ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้
ในระหวา่งวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดท่ีบริษัทจดัการ หรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ การยกเลกิคําสัง่ขาย
คืนจะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือได้รับการอนมุติัจากบริษัทจดัการก่อน 

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

(11)  การลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนจะทําในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้ 

(12)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนระยะเวลาทําการในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ือความเหมาะสมหรือ
เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบถงึการเปล่ียนแปลงระยะเวลาทําการลว่งหน้าอยา่ง
น้อย 15 วนั โดยจะปิดประกาศท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือ
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สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และลงประกาศหนงัสือพิมพ์
รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ี
เปล่ียนแปลง 

7.4.2  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 และขอใช้บริการหกับญัชีเงินฝากกบัธนาคาร (Direct 
debit) เพ่ือชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยกรอกข้อมลูใน "หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก" และเซ็นช่ือตามแบบ
ท่ีให้ไว้กบัธนาคารให้เรียบร้อย พร้อมแนบสําเนาหน้าสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีมีช่ือบญัชีตรงกบัผู้ ถือหน่วย
ลงทนุและเลขท่ีบญัชีท่ีขอใช้บริการ Direct Debit นัน้ สง่เอกสารทัง้หมดมายงับริษัทจดัการ 

(2)  เม่ือบริษัทจดัการได้รับข้อมลูทัง้หมดในข้อ (1) และได้รับผลการตอบรับจากธนาคารเจ้าของบญัชีแล้ว บริษัท
จดัการจะแจ้งผลการสมคัรใช้บริการทาง E-mail Address ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ให้ไว้ 

(3)  รหสัผู้ใช้ (USER ID) และรหสัผา่น (PASSWORD) ซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นผู้ระบเุอง ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้อง
เก็บรักษาไว้เป็นความลบั และดําเนินการทํารายการด้วยตนเองทกุครัง้ ทัง้นี ้ บริษัทจดัการไม่ต้องรับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีบคุคลอ่ืนท่ีไมใ่ช่ผู้ ใช้บริการทํารายการโดยใช้ User ID และ Password ของผู้ใช้บริการ อยา่งไรก็
ตาม ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเปล่ียนแปลงรหสัประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองผ่านระบบ MFC 
Smart Trade Online ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ของบริษัทจดัการได้ 

(4)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนหน่วย หรือจํานวนบาทโดยต้องมีมลูคา่ขัน้ต่ําของ
การสัง่ขายคืนมากกวา่หรือเทา่กบัมลูคา่ขัน้ต่ําของการรับซือ้คืนตามท่ีกองทนุกําหนด 

(5)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุ หรือจํานวนเงินท่ีต้องการขายคืนมากกวา่จํานวนหน่วย
ลงทนุหรือจํานวนเงินท่ีปรากฏในบญัชีกองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ี
บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

(6) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง มี 3 กรณีคือ 

1.  หากคําสัง่ขายคืนดงักลา่ว สง่ถงึบริษัทจดัการ ภายในเวลา 13.00 น. ของวนัทําการรับซือ้คืนโดยต้อง
สง่คําสัง่ขายคืนลว่งหน้าก่อน 1 วนัทําการ จะถือวา่การขายคืนดงักลา่วเป็นรายการของวนัทําการ
ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการเป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

2.  หากคําสัง่ขายคืนดงักลา่ว สง่ถงึบริษัทจดัการ หลงัจากเวลา 13.00 น. ของวนัทําการ จะถือวา่การสัง่
ขายคืนดงักลา่วเป็นรายการของวนัทําการถดัไป 

3.  หากคําสัง่ขายคืนดงักลา่ว สง่ถงึบริษัทจดัการ ในวนัหยดุราชการจะถือวา่คําสัง่ซือ้ดงักลา่วเป็น
รายการของวนัทําการถดัไป 
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โดยกรณี 2 และ 3 บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการถดัไปเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมลูเวลาการทํารายการของผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุภายใต้หลกัฐานท่ี
ปรากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 

เง่ือนไขการใช้บริการ ผา่นระบบ MFC Smart Trade 

(1)  ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นระบบ MFC Smart Trade ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องอา่นคําแนะนําของบริษัท
จดัการและปฏิบติัจนครบขัน้ตอนการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

(2)  เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทํารายการเสร็จสมบรูณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(3)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัที โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
ลว่งหน้า หากระบบเกิดความขดัข้อง ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดดําเนินการใหมภ่ายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ี
หยดุดําเนินการ 

(4)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนปิดการให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัท
จดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

7.5.  ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  ทกุวนัทําการ 

7.6.  รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน : 

7.7.  การขายคืนหน่วยลงทนุ :  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า 

7.8.  รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : 

7.9.  รายละเอียดเพิ่มเติม : 

88..  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ::  

8.1.  ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ : 

-  Internet 

-  บริษัทจดัการ 

-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

8.2.  รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุกองทนุนีก้บักองทนุอ่ืนภายใต้การจดัการของบริษัท
จดัการโดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้ เม่ือบริษัทจดัการเร่ิมให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุนีเ้ม่ือใด บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะปิดประกาศดงักลา่วท่ีสํานกังาน
ของบริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน 
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บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธการรับคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดท่ีมีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของกองทนุ
รวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม และกรณีตามข้อ 11. “การไมข่ายไมรั่บซือ้คืนไมส่บัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสัง่”                   
และ/หรือ ตามข้อ 12. “การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 

99..  การชําระค่ารับซ้ือคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ การชําระค่ารับซ้ือคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ ::  

กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทน บริษัทจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการตอ่ไป โดยต้องได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน
ก่อน และไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนท่ีกําหนดดงักลา่วต้องสามารถปฏิบติัได้จริง และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั 

1100..  การเล่ือนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน การเล่ือนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ::  

บริษัทจดัการจะเล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไว้แล้วได้ 
เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีท่ีเข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ โดยได้รับความ
เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล 
หรือ 

(ข)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ          
ไมถ่กูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาท่ีถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตาม (1) หรือ (2) บริษัทจดัการจะปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

1.  เล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืนได้ไมเ่กิน 10 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ 
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2.  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ                 
โดยพลนั 

3.  แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือนและ
หลกัฐานการได้รับความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ ตาม (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์
ตาม (2) ตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ดําเนินการแทนก็ได้ 
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4.  ในระหวา่งการเล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุใน
ช่วงเวลาดงักลา่วบริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุตามลําดบัวนัท่ีสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหลงั 

1111..  การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทนุตามส่ัง การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทนุตามส่ัง ::  

11.1  บริษัทจดัการจะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกว่ากรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 

(2)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ โดยได้รับความ
เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่ง
สมเหตสุมผล 

(ข)  ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 

(ค)  มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้ การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไมเ่กินหนึง่วนัทําการ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3)  กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 

(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้ เฉพาะใน
กรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสิบ
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไมส่ามารถแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรีและทําให้ไมส่ามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้
ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้

1.  การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 

2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
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3.  การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มี
อํานาจตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน
สาระสําคญั 

11.2  เม่ือปรากฎเหต ุตามข้อ 11.1 และบริษัทจดัการประสงค์จะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

(1)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืน
หน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหต ุ ตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืน
และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนัด้วย 

(2)  รายงานการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุเปิดนัน้ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ              
โดยพลนั 

(3)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ตามข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึง่วนัทําการ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ ก่อนการเปิดรับคําสัง่
ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

(ก)  รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุ
เปิด ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัทํา
การก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการเปิดขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการ
เปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

11.3  บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคา
ขายหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง ตามข้อ 16.4 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการหยดุขายหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลนั 

1122..  การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ::  

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยดุรับคํา
สัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเหน็สมควร แตร่วมแล้วต้องไมเ่กิน 20 วนั
ทําการติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
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1133..  เงื่เงื่อนไขและข้อจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ อนไขและข้อจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ ::  

บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะไมเ่สนอขายหน่วย
ลงทนุของกองทนุกบั/หรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ท่ีมีถ่ินฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกา หรือ
บคุคลซึง่โดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกา รวมถงึกองทรัพย์สนิของบคุคลดงักลา่วและบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และ
ดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจงึขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วย
ลงทนุ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทนุท่ีเป็นบคุคลอเมริกนั (US Person) 

ดงันัน้ ผู้ลงทนุหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ (แล้วแตก่รณี) จะต้องแสดงตนในเวลาท่ีจองซือ้หรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทนุ 
(แล้วแตก่รณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ือหรือในนามของ US Person 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการไมจ่ดัสรรและโอนหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่ 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการไมจ่ดัสรรและโอนหน่วยลงทนุ เม่ือบริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ๆ มีสว่น
เก่ียวข้องกบัการกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและราบปรามการ     
ฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 

1144..  การจ่ายเงนิปันผล การจ่ายเงนิปันผล ::  

14.1.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  จ่าย 

14.2.  หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจดัการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมหรือกําไรสทุธิ เม่ือกองทนุรวมมีกําไรสะสมจนถงึงวดบญัชีท่ี
จะจ่ายเงินปันผล หรือมีกําไรสทุธิในงวดบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลนัน้ และการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะต้องไมทํ่าให้
กองทนุรวมมีผลขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในงวดบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนัน้ 

โครงการมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาจ่าย            
เงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของรายได้จากการลงทนุสทุธิบวก/หกักําไรหรือขาดทนุสทุธิท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ ของ
โครงการในแตล่ะงวดบญัชี หรือจ่ายจากกําไรสะสม (แล้วแต่กรณี) เม่ือกองทนุรวมมีกําไรสะสมจนถงึงวดบญัชีท่ีจะ
จ่ายเงินปันผลตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควรได้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิไมจ่่ายเงินปันผลในงวดใดๆ ก็ตาม ในกรณีท่ีการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมหรือกําไรสทุธิ 
(แล้วแตก่รณี) ต่อหน่วยลงทนุในรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ต่ํากวา่ 0.25 บาทตอ่หน่วย 

14.3.  กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ : 

(1)  บริษัทจดัการจะประกาศปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุ ในแตล่ะครัง้ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 
วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาท่ีจะจ่ายเงินปันผลแต่ละงวด โดยจะถือจํานวนหน่วยลงทนุ 
ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอตัราเงินปันผล 

(2)  บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้เพ่ือแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ 

1)  ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั อยา่งน้อย 1 ฉบบั 
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2)  ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและจดัให้มีประกาศดงักลา่ว ณ 
สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

3)  สง่หนงัสือแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และผู้ ถือ
หน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดไมร่ะบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือร้องขอ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุเพ่ือจ่ายเงินปันผล
จะได้รับเงินปันผลซึง่ถือเป็นเงินได้พงึประเมิน ซึง่ต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลท่ีจ่ายนีย้่อมสง่ผลให้มลูค่าทรัพย์สนิ
สทุธิตอ่หน่วยลงทนุลดลงเทา่จํานวนเงินปันผล 

ข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผล 

(1)  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในสว่นท่ีเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแตเ่ป็น
กรณีท่ีได้รับยกเว้น ทัง้นี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

(2)  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัทําบญัชีและแยกเงินท่ีไมอ่าจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบญัชีและทรัพย์สนิของกองทนุ
รวมและไมนํ่าเงินดงักลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม และจะสง่เงินดงักลา่วให้เป็นรายได้ของ
แผน่ดิน 

1155..  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ::  

15.1.  คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) : 

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) : ไมเ่กินร้อยละ 2.30 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายจากกองทนุรวมท่ีสามารถประมาณการได้ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 
2.30 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมทกุกรณี 

15.2.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม : 

15.2.1.  คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี : 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 

คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูค่าทรัพย์สนิ* ของกองทนุท่ีคํานวณได้เป็น
รายวนั โดยตดัจ่ายจริงจากบญัชีกองทนุรวมทกุเดือน 

15.2.2.  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี : 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.07 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิ* ของกองทนุท่ีคํานวณได้เป็น
รายวนัโดยตดัจ่ายจริงจากบญัชีกองทนุรวมทกุเดือน 
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คา่ธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศ รายปี : 

คา่ธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.10 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิ*ของกองทนุในสว่น
ของหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ เน่ืองจากผู้ รับฝากทรัพย์สินในตา่งประเทศคิดคา่ธรรมเนียมเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ตาม
แนวปฏิบติัทัว่ไปของธนาคารตา่งประเทศโดยคํานวณเป็นรายสปัดาห์โดยใช้เงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นฐานในการคํานวณ
โดยคา่ธรรมเนียมนีจ้ะตดัจ่ายจากกองทนุเป็นรายเดือน ทัง้นี ้ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการมีบญัชีและการ
โอนหลกัทรัพย์ของกองทนุ และคา่ธรรมเนียมพิเศษอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหลกัทรัพย์ของกองทนุ จะคิดตามท่ีจ่ายจริง 

15.2.3.  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี : 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.10 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิ* ของกองทนุท่ีคํานวณได้
เป็นรายวนั โดยคา่ธรรมเนียมนีจ้ะตดัจ่ายจากกองทนุเป็นรายเดือน 

15.2.4.  คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ : 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : ไมมี่ 

15.2.5.  คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : ไมมี่ 

15.2.6.  คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 

(1)  คา่ธรรมเนียมการจดัตัง้กองทนุรวม ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิ ณ วนัจดทะเบียนกองทนุ 
ทัง้นี ้บริษัท 

จดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะตดัจ่ายเงินจากกองทนุตามความเหมาะสมของกระแสเงินและผลประโยชน์ของกองทนุ 

(2)  คา่อากรแสตมป์ คา่ธรรมเนียมต่างๆ ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนของกองทนุ และคา่นายหน้าซือ้
ขายหลกั 

ทรัพย์ท่ีซือ้หรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม (ถ้ามี) ตามท่ีจ่ายจริง 

(3)  คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการมีบญัชีกองทนุกบัธนาคาร เช่น คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีธนาคารเรียกเก็บ คา่อากรแสตมป์ 
คา่ 

ไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่สมดุเช็ค ตามท่ีจ่ายจริง 

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

(5)  คา่ธรรมเนียมตามกฎหมายกําหนดในการจดัการกองทนุรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ธรรมเนียมในการขอให้รับหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเข้าทําการซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
ตามท่ีจ่ายจริง 
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(6)  คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชน เช่น คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ คา่ใช้จ่ายด้าน
การตลาดและการสง่เสริมการขาย ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะนํากองทนุ เป็นต้น ในอตัราตามท่ีจ่ายจริง แต่
จะไมเ่กินอตัราร้อยละ 0.10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(7)  คา่จดัทํารายงานหนงัสือบอกกลา่ว ประกาศ และรายงานตา่งๆ รวมถงึการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั
และหรือข่าวสารถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมโดยตรง ท่ีบริษัทจดัการจดัทําหรือมี
หน้าท่ีจดัทําขึน้ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกําหนด                
ตามท่ีจ่ายจริง 

(8)  คา่จดัทํา คา่แปล และคา่พิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ แบบฟอร์มคําสัง่
ซือ้และขายหน่วยลงทนุ ใบยืนยนัคําสัง่ซือ้และขายหน่วยลงทนุ หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ หรือสมดุ
บนัทกึการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (Statement of Holding or Book of Holding) และแบบฟอร์มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบั
กองทนุรวม ตามท่ีจ่ายจริง 

(9)  คา่เตรียมการและจดัสง่เอกสาร หนงัสือโต้ตอบผู้ ถือหน่วยลงทนุ และรายงานตา่งๆ ตลอดจนหนงัสือรับรอง
สทิธิในหน่วยลงทนุ หรือสมดุบนัทกึการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (Statement of Holding or Book of Holding) 
รวมทัง้คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสารสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามท่ีจ่ายจริง 

(10)  คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการขายคืนแบบอตัโนมติั เช่น คา่เตรียมการจดัสง่เช็ค คา่เช็ค ค่าซองจดหมาย                       
คา่ไปรษณียากร คา่ธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบญัชีตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเกิดจากการขาย
คืนแบบอตัโนมติัโดยตรง ตามท่ีจ่ายจริง 

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

(12)  คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ดๆ ของกองทนุรวม                 
ตามท่ีจ่ายจริง 

(13)  คา่ใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือการเปล่ียนประเภทโครงการ เช่น การลงประกาศ
หนงัสือพิมพ์การจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ การทําเอกสารแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือคา่ใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง 

(14)  คา่ใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวมโดยตรง เช่น คา่ท่ีปรึกษากฎหมาย คา่จดัประชมุท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงกบักองทนุ คา่ใช้จ่ายในการเซ็นสญัญาตา่งๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ คา่จดัพิมพ์และจดัสง่
หนงัสือบอกกลา่ว คา่ใช้จ่ายในการวิเคราะห์วิจยัหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุจะลงทนุ หรือประกาศท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ อนัเก่ียวเน่ืองจากการ
ดําเนินการตามท่ีกฎหมายหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง 

ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนัอนัเน่ืองมาจากคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย
ท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น จะถือเป็นภาระของกองทนุรวม 
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การคํานวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุจะคํานวณทกุวนัทําการโดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมในแตล่ะวนัในการคํานวณ โดยกรณี
การคํานวณในวนัหยดุทําการจะใช้ 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของวนัทําการถดัไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะชําระโดยตดัจ่ายจากบญัชีกองทนุ
รวมเป็นรายเดือนคา่ใช้จ่าย ตาม (2) ถงึ (14) จะเรียกเก็บจากกองทนุตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยในทางบญัชี
บริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จํานวน หรือทยอยตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุเฉล่ียเท่ากนัทกุวนัตาม
ระยะเวลาท่ีจะได้รับประโยชน์จากคา่ใช้จ่ายนัน้ๆ ทัง้นี ้ การตดัคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีกําหนด โดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

15.3.  คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ : 

15.3.1.  คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) :  มี 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 

คา่ธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 

บริษัทจดัการไม่คิดคา่ธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก: 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเสียคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจตอ่รองคา่ธรรมเนียมดงักลา่วได้ และบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการ
เปล่ียนแปลงการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว โดยถือวา่ได้รับมติความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัท
จดัการ (ถ้ามี) สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

15.3.2.  คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) :  มี 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเสียคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.0 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

15.3.3.  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  ไมมี่ 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 

15.3.4.  คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ :  มี 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 

ภายใต้เง่ือนไขท่ีระบใุนหวัข้อ “สทิธิในการโอนหน่วยลงทนุ” ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะถกูเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วย
ลงทนุ ในอตัรา 50 บาท ตอ่ 1 รายการ โดยผู้ โอนจะถกูเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทนุ (Investment 
Unit Certificate) ในอตัรา 50 บาท ตอ่ 1 ฉบบั โดยจะถกูเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วในวนัท่ีย่ืนใบคําขอให้ออกใบ
หน่วยลงทนุ 
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15.3.5.  คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ :  มี 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 

กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการออกสมดุบนัทกึการซือ้ขายหน่วยลงทนุฉบบัใหมแ่ทนฉบบัเดิมท่ีสญูหาย 
บริษัทจดัการจะคิดคา่ธรรมเนียมในอตัรา 50 บาท ตอ่ 1 ฉบบั โดยจะถกูเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วในวนัท่ีย่ืนใบคํา
ขอให้ออกสมดุบนัทกึการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

15.3.6.  คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) :  ไมมี่ 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 

15.3.7.  คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 

คา่ธรรมเนียมการโอนเงินคา่ซือ้และขายคืน (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะถกูเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุและค่าธรรมเนียมการออกเช็คคา่ขายคืน
หน่วยลงทนุหรือ หรือคา่ธรรมเนียมการโอนเงินคา่ขายคืนเข้าบญัชีให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามจริง (ถ้ามี) ตามท่ีธนาคาร
พาณิชย์หรือสถาบนัการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเพ่ือเข้าบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
หรือโอนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

15.4.  วิธีการคํานวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม : 

15.5.  การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย : 

บริษัทจดัการจะไมเ่รียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทนุรวมเพิ่มเติม ในจํานวนเกินกวา่ร้อยละ 5 ของ
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปี เว้นแตใ่นกรณีท่ีได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่
คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

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

(2)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะลดอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย บริษัทจดัการจะปิดประกาศการลด
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายไว้ท่ีสํานกังานใหญ่และสํานกังานบริการ (ถ้ามี) ของบริษัทจดัการ สํานกังานใหญ่
และสํานกังานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจะต้องแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบั
แตว่นัท่ีเปล่ียนแปลง 
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15.6.  หมายเหต ุ: 

*  มูลค่าทรพัย์สิน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สินทัง้หมดหกัดว้ยมูลค่าหนีสิ้นทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัทีคํ่านวณ 

1166..  วธีิการคาํนวณ กําหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยวธีิการคาํนวณ กําหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวธีิการดาํเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทนุไม่ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวธีิการดาํเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทนุไม่
ถูกต้อง ถูกต้อง ::  

16.1.  วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วย
ลงทนุ :  ตา่งประเทศ 

16.2.  เง่ือนไขพิเศษ : 

1.  บริษัทจดัการจะคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีมีการลงทนุในตา่งประเทศ การคํานวณมลูคา่ยติุธรรมของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีเสนอขายใน
ตา่งประเทศ บริษัทจดัการจะใช้หลกัการโดยเทียบเคียงกบัประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทนุซึง่ได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเบือ้งต้นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุจะคํานวณจากมลูค่า
หน่วยลงทนุของกองทนุในตา่งประเทศ และ/หรือ หลกัทรัพย์ท่ีไปลงทนุไว้ โดยผู้ลงทนุไมส่ามารถมีโอกาสทราบ
หรือรับรู้ถงึข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุในตา่งประเทศท่ีไปลงทนุไว้ ก่อนการสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วย
ลงทนุในระหวา่งวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (forward pricing) รวมกบัมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุใน
ประเทศไทย ณ วนัทําการเดียวกนั 

หากกองทนุในต่างประเทศท่ีไปลงทนุไว้นัน้มีตลาดซือ้ขายคลอ่งรองรับ มลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุจะคํานวณ
จากราคาปิดท่ีประกาศลา่สดุในตา่งประเทศ (Close Price) ของหน่วยลงทนุท่ีกองทนุไปลงทนุเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ รวมกบัมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุในประเทศไทย ณ วนัทําการเดียวกนั 

อยา่งไรก็ดี หากเกิดเหตสุดุวิสยัท่ีกองตา่งประเทศไมส่ามารถคํานวณราคาปิดได้ เช่น เกิดภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติอยา่งร้ายแรงทําให้บริษัทจดัการไมไ่ด้รับราคาของกองทนุตา่งประเทศท่ีเหมาะสมมาคํานวณมลูคา่
ทรัพย์สนิของกองทนุ บริษัทจดัการจะคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุตามหลกัการ forward pricing เสมอ
และบริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะหยดุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามกองทนุตา่งประเทศโดยไม่ต้องแจ้ง
ลว่งหน้า 

สําหรับอตัราแลกเปล่ียนท่ีใช้ในการคํานวณ บริษัทจดัการจะเลือกใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ 
จากแหลง่ข้อมลูของ Bloomberg แบบ BFIX ณ เวลา 16.00 น. ของวนัทําการท่ีคําณวนมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือตามอตัราแลกเปล่ียนแบบ BFIX 
ณ ช่วงเวลาถดัไป ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีไมส่ามารถใช้อตัราแลกเปล่ียนดงักลา่วได้ บริษัทจะใช้อตัราแลกเปล่ียน
เงินตราตา่งประเทศจากแหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ในข้อ 2(ก) ถงึ (ง) แหง่ประกาศสมาคม                  
ท่ี สจก.ร. 2/2554 ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2554 หากได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
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2.  บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1)  คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุ ทกุสิน้วนัทําการ ภายใน 2 วนัทําการถดัไป 

(2.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
ภายใน 2 วนัทําการถดัไป ทัง้นี ้ จะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณราคาดงักลา่ว 

(2.3)  ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  วนัทําการก่อนวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุลา่สดุ ทัง้นี ้ ไม่รวมกองทนุรวมท่ีซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวนัทําการ และกองทนุ
รวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

(ข)  วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป 

(ค)  วนัทําการสดุท้ายของแตล่ะเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป ทัง้นี ้ เฉพาะใน
กรณีท่ีกองทนุรวมกําหนดวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุแต่ละครัง้หา่งกนัยาวกว่าหนึง่เดือน 

(ง)  วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 3 
วนัทําการถดัไป 

(2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ 
โดยจะประกาศภายในวนัทําการถดัไป 

3.  การประกาศมลูคา่และราคา ตามข้อ (2.3) และข้อ (2.4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

(1)  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ หรือจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี.้ 

(ก)  คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหน่ง โดยใช้
วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

(ข)  คํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมห้าตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล สําหรับมลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทนุ ให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ีส่ีขึน้ สว่นมลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ให้ตดัทศนิยมตําแหน่งท่ีห้าทิง้ 

(ค)  ประกาศมลูคา่หน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ในข้อ 3.(ข) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมส่ีตําแหน่ง 
โดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ีห้าทิง้ และประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ในข้อ 3.(ข) 

(ง)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมห้าตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล แตใ่ห้ใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียงส่ีตําแหน่ง โดยตดั
ทศนิยมตําแหน่งท่ีห้าทิง้ 
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ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้
รวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(2)  ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วในช่องทางท่ีเหมาะสม เช่น การ
ประกาศทางหนงัสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ และ 

(3)  จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุแหง่ท่ีผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุ
สถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้ 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
ประกาศดงักลา่วข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

4.  บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ ข้อ 2. และ ข้อ 3. เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  เม่ือบริษัทจดัการไมข่ายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

(2)  เม่ือมีเหตท่ีุบริษัทจดัการต้องเลิกกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตดุงักลา่ว 

16.3.  แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : 

บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุผา่นทางเวบ็ไซต์ และจดัให้มี
ข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) และจดัให้มีประกาศดงักลา่ว
ไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีไมส่ามารถประกาศทางเวบ็ไซต์
ของบริษัทจดัการได้ บริษัทจดัการอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสมแทน อาทิเช่น หนงัสือพิมพ์รายวนั 

16.4.  หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง : 

1.  ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกวา่หนึง่สตางค์ 
หรือตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึ่งสตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่งึร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัทําและสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถงึความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการ
นบัแตว่นัท่ีพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และจดัให้มีสําเนารายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัท
จดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่ง
น้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(2)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(4)  มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุ                       
ไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด
ครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง 
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ในกรณีท่ีเหตขุองความผิดพลาดซึง่ทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามวรรคหนึง่มีผลตอ่เน่ืองตอ่การคํานวณ
ราคาหน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วย
ลงทนุให้ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย 

2.  ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง ตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็น
อตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงั
ตัง้แตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง ตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป 
และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(1)  จดัทํารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนั
ทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัเสร็จสิน้ เพ่ือให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการสง่
รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัต่อไปนี ้

(ก)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 
(ข)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
(ค)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 
(ง)  การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 

ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะจดัให้มีสําเนารายงาน ตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ เพ่ือให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง ภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา ตาม (1) 

(3)  ประกาศช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุ ตาม (2) และ วนั เดือน ปี ท่ีมีการแก้ไขราคา
หน่วยลงทนุตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้ซือ้หรือ
ขายคืนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถงึการแก้ไขราคา ตาม (2) 
และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

(5)  จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้
สําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทํา ตาม (1) ให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุ         
ไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ บริษัทจดัการจะไม่สง่รายงานมาตรการ
ป้องกนัให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่สําเนาเอกสารท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่การ
ท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้แทน 
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3.  ในการชดเชยราคา ตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการ                
จะปฏิบติัดงันี ้

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ
เป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุ
ท่ีถกูต้อง 
หากปรากฏวา่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อย
กวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลดบริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็น
จํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูน่ัน้และ
จ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่ แล้วแตก่รณี 
เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว 

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูค่าเทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคา
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไมมี่หน่วย
ลงทนุเหลืออยู ่บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นต่างของราคา 
เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการ                       
จะปฏิบติัดงันี ้

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วย
ลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วย
ลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ 

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูค่าเทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคา
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกวา่
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่น
ตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็น
จํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่แล้วแตก่รณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ กองทนุเปิด เว้นแตก่าร
ท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่
ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว 
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ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูคา่
ไมถ่งึหนึง่ร้อยบาท บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ แตถ้่าบคุคลดงักลา่วไมมี่สถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ ตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้
หน่วยลงทนุ ตาม 2 (ก) บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้ 

4.  บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง เช่น คา่ใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคา ตามข้อ 2 (3) ในหนงัสือพิมพ์ คา่ออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่                    
ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุและผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ 

1177..  ช่ือผู้เก่ียวข้อง ช่ือผู้เก่ียวข้อง ::  

17.1.  ช่ือบริษัทจดัการ : 
ช่ือ :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน) 

17.2.  ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ : 
ช่ือ :  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

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 เทอดทอง เทพมงักร 
ช่ือ :  นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต้ 
ช่ือ :  นาย บรรจง พิชญประสาธน์ 
ช่ือ นาย อดุม ธนรัูตน์พงศ์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 

17.7.  การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมมี่ 
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1188..  รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม ::  

18.1.  วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี :  วนัท่ี 30 กนัยายน 

18.2.  วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก :  วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

18.3.  รายละเอียดเพิ่มเติม : 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : ประมาณไมเ่กิน 1 ปี นบัแตว่นัท่ีสํานกังานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : ประมาณไมเ่กิน 1 ปี นบัแตว่นัท่ีสํานกังานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

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

19.1  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว ไมเ่กินร้อยละ         
ห้าสบิห้าของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ บริษัทจดัการจะสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการ
ขอมติ และการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

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

ในกรณีท่ีมติดงักลา่วเก่ียวข้องกบัสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามหวัข้อ "สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
บริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีปรึกษา (ถ้ามี)" และคา่ธรรมเนียมในข้อ 15 
"คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม" ของบริษัทจดัการ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือผู้ อ่ืนท่ีให้บริการแก่กองทนุ จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือผู้ อ่ืนท่ีให้บริการแก่กองทนุ แล้วแตก่รณีในการดําเนินการตามมตินัน้ๆ 
หรือขอความเห็นชอบจากสํานกังานในการดําเนินการด้วย ทัง้นี ้ การดําเนินการตามมติความเหน็ชอบของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะต้องไม่ขดัตอ่ประกาศหรือกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

19.2  ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการได้กระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ
กองทนุหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายและจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ภายใน 
15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี 

19.3  ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการท่ีมีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม หรือ 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
บริษัทจดัการอาจขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดงักลา่วจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดย
การย่ืนคําขอเป็นหนงัสือ พร้อมทัง้รายละเอียดของโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติมแล้วและคํารับรองของผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย 

เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถ้วนถกูต้องตามวรรคหนึง่แล้ว ให้ถือวา่
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ 

  



กองทุนเปิดเอม็เอฟซี อนิเตอร์เนช่ันแนล สมาร์ท ฟันด์กองทุนเปิดเอม็เอฟซี อนิเตอร์เนช่ันแนล สมาร์ท ฟันด์  5511  

19.4 บริษัทจดัการอาจจะดําเนินการเพ่ิมเงินทนุของกองทนุ โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดใน
ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้ การขอมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ี
กําหนดไว้ในมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

2200..  ข้อกาํหนดอ่ืน ๆ ข้อกาํหนดอ่ืน ๆ ::  

20.1 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามนยัข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่
ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ 
บริษัทจดัการจะเปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเหน็ชอบจากสํานกังาน 
หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถงึการไม่สามารถ
ดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้หากมีเหตจํุาเป็นและสมควร 

บริษัทจดัการอาจขอให้สํานกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหมจ่ะคํานงึถงึ
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะ
เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว หากบริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการเลิกกองทนุรวมตอ่ไป 

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

20.3  บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุจากบคุคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของ
บคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรง
ของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2)  ต้องไมมี่พฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นวา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินความจําเป็น เพ่ือให้
กองทนุได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ให้แก่กองทนุท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

20.4  การขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในเร่ืองใดๆ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือท่ีได้รับการยกเว้นหรือการ
ผอ่นผนัให้ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมได้เกิน 1 ใน 3 ในสว่นท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ เว้นแตสํ่านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน 



กองทุนเปิดเอม็เอฟซี อนิเตอร์เนช่ันแนล สมาร์ท ฟันด์กองทุนเปิดเอม็เอฟซี อนิเตอร์เนช่ันแนล สมาร์ท ฟันด์  5522  

20.5  เกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วดัผลการดําเนินงานของกองทนุ คือ Barclays Global Aggregate USD Hedged ซึง่เป็นตวัชีว้ดั
ผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเป็น
สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณากําหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานของกองทนุใหม ่ เพ่ือให้
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วโดยได้รับความเหน็ชอบจากผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 90 วนัก่อนการเปล่ียนแปลง 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

อยา่งไรก็ดี กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัท่ีใช้ในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุ อนัเน่ืองมาจากปัจจยั
ภายนอก เช่น ผู้ให้บริการดชันีมีการยกเลิกการคํานวณดชันีซึง่กองทนุมีการนําดชันีนัน้มาใช้เป็นตวัชีว้ดั หรือการ
เปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัตามท่ีหน่วยงานกํากบัดแูลกําหนด เป็นต้น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหน้าถงึการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบดงักลา่ว แต่จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยจะ
ปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ สถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และประกาศ
ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

20.6  บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะ ไมเ่สนอ
ขายหน่วยลงทนุของกองทนุกบั/หรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ท่ีมีถ่ินฐานอยู่
ในสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึง่โดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกา รวมถงึกองทรัพย์สนิของบคุคลดงักลา่วและบริษัทหรือ
ห้างหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจงึขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการ
สัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทนุท่ีเป็นบคุคลอเมริกนั (US 
Person) ดงันัน้ ผู้ลงทนุหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ (แล้วแตก่รณี) จะต้องแสดงตนในเวลาท่ีจองซือ้หรือในเวลาลงทะเบียน
รับโอนหน่วยลงทนุ (แล้วแตก่รณี) วา่ตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ือหรือในนามของ US 
Person 

20.7  บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ วา่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

20.8  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
ลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ี
เก่ียวข้อง”) 
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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)  ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 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 ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ
หรือระงบัการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจทํา
ให้กองทนุรวมไมส่ามารถดําเนินการลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือ ดําเนินการลงทนุได้อยา่งไมมี่ประสทิธิภาพ 
รวมถงึอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถทํารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ได้อีกตอ่ไป 

เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จงึเข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวม
สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ 
บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบติังานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงันี ้

(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามท่ี
กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการ
นําสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูคา่หน่วยลงทนุ
คงเหลือ จํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของ    
ผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบัหน่วยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
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(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนําสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์
ทราบความเก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสทิธิในสญัชาติอเมริกนัหรือ
การให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถงึนําสง่หลกัฐานเพ่ือ
ยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนั
การเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3)  ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุ
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศ
ท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายใน
ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลาย
อยา่งดงัตอ่ไปนีต้ามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการ
ดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี 

(1)  ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ดงักลา่ว 

(3)  ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ี
เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4)  ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม
ได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

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

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

2211..  ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม ::  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าท่ีปฏิบติัตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุ
รวม และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมาย
ดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีข้อกําหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่ดงักลา่ว 
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หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่นัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้
ปฏิบติัให้เป็นไปตามโครงการแล้ว  

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม โดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้ การลงนามในข้อผกูพนัของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง  

การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้
ไมว่า่ในทอดใดๆ ให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนั
ระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 

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


