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กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม 1 

ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  

ในเอกสารฉบับนี้ เว้นแต่เนื้อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื่น ค าจ ากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที่ได้ให้ไว้  
ดังต่อไปนี้  
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม 
กองทุนหรือกองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน)  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน)  
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ท าหน้าท่ีขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีของกองทุนรวม  
ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการตั้งให้เป็นผู้ท าหน้าที่ขายหน่วยลงทุน  
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอล สมาร์ท อินคัม 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม 
วันท าการ หมายถึง วันท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันเปิดท าการของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนและสามารถ
ซื้อหน่วยลงทุนได้ รวมถึงวันท าการของผู้ติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ 
วันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ในโครงการ  
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดเมื่อสิ้นวันท าการที่ค านวณ  
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท าการซื้อขายนั้น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท าการซื้อขายนั้น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี)  
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง แทนการเพิ่มหรือลด
หน่วยลงทุน  
ส านักงานบริการ หมายถึง ส านักงานบริการด้านธุรกิจจัดการลงทุนของบริษัทจัดการ  
ค าเสนอซ้ือ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  
กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัท
มหาชน จ ากัด  
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  
บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ  
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจ ากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทจ ากัดนั้น  
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีก าหนดเกี่ยวกับการจัดท างบการเงิน  
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ตลาดหลักทรัพย ์หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท ์
หน่วย CIS  หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้ 

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุน ท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 
หน่วย infra  หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่าง

หนึ่ง ดังนี ้ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน  
2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมี

วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลกัษณะท านองเดียวกับกองทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน ตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  

หน่วย property  หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึง 
ดังนี ้ 
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด

ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  
2.  ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหารมิทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสตเ์พื่อ

ธุรกรรมในตลาดทุน  
3.  foreign REIT  

benchmark  ตัวช้ีวัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น  

CIS operator  บุคคล ดังนี ้ 
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ  
2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ  

concentration limit  อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการที่ลงทนุ  
counterparty limit  อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สญัญา  
CRA  สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก

ส านักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะตามประกาศ  
credit rating  อันดับความน่าเช่ือถือท่ีจัดท าโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการช าระ

หนี้ตามตราสารหรือสญัญา  
derivatives  สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
derivatives on organized exchange  derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives  
discount rate  อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการค านวณมลูค่าของ

หลักทรัพย์หรือตราสารนั้น  
guarantor rating  อันดับความน่าเช่ือถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผูร้ับรอง ผูร้ับอาวลั ผู้สลักหลังหรือ

ผู้ค้าประกัน  
international scale  มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ  
investment grade  credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได ้ 
IOSCO  International Organization of Securities Commissions  
issue rating  อันดับความน่าเช่ือถือของหลักทรพัย์หรือทรัพย์สิน  
issuer rating  อันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ัญญา  
national scale  มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ  
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ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท ์
regulated market  ศูนย์กลางท่ีจัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตรา

สารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศนูย์กลางดังกล่าว
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานท่ีท าหน้าที่ก ากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะท านองเดียวกับหลักทรัพย ์

OTC derivatives  derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives  
SIP  Specific Investment Products  
TBMA  สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association)  
TSFC  บริษัทหลักทรัพย์ท่ีได้รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อ

ธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์ 

underlying  สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง  
WFE  World Federation of Exchanges 
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1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1.  ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) :   กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม  
1.2.  ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) :   MFC Global Smart Income Fund  
1.3.  ช่ือย่อ :   M-SMART INCOME  
1.4.  ประเภทโครงการ :   กองทุนเปิด  
1.5.  ประเภทการขาย :   ขายหลายครั้ง  
1.6.  การก าหนดอายุโครงการ :   ไม่ก าหนด  
1.7.  อายุโครงการ :  -  ปี -  เดือน -  วัน  
1.8.  อายุโครงการถึงวันท่ี (กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :  -  
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :   
1.10.  ลักษณะโครงการ :   กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  
1.11.  ลักษณะการเสนอขาย :   เสนอขายในไทย  

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขาย :  

2.1.  จ านวนเงินทุนของโครงการ :  20,000,000,000.00 บาท  
2.2.  เงื่อนไข (จ านวนเงินทุนของโครงการ) :  

(1)  ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุน
ของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนของโครงการ  

(2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้ โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจาก   
ผู้ถือหน่วยลงทุน   

2.3.  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย :  10.0000 บาท  
2.4.  จ านวนหน่วยลงทุน :  2,000,000,000.0000 หน่วย  
2.5.  ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งแรก :  10.0000 บาท  
2.6.  มูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซื้อครั้งแรก : 

 ชื่อย่อ รายละเอียด 
1 M-SMART INCOME-AC มูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซื้อครั้งแรก 10,000 บาท 
2 M-SMART INCOME-AR มูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซื้อครั้งแรก 10,000 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
2.7.  มูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 

 ชื่อย่อ รายละเอียด 
1 M-SMART INCOME-AC มูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาท 
2 M-SMART INCOME-AR มูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
2.8.  มูลค่าขั้นต่ าของการสั่งขายคืน :  

 ชื่อย่อ รายละเอียด 
1 M-SMART INCOME-AC มูลค่าขั้นต่ าของการสั่งขายคืน ไมก่ าหนด 
2 M-SMART INCOME-AR มูลค่าขั้นต่ าของการสั่งขายคืน ไมก่ าหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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2.9.  จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต่ าของการสั่งขายคืน :  
 ชื่อย่อ รายละเอียด 

1 M-SMART INCOME-AC จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต่ าของการสั่งขายคืน 1,000 หน่วย  
2 M-SMART INCOME-AR จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต่ าของการสั่งขายคืน 1,000 หน่วย  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
2.10.  มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า :  

 ชื่อย่อ รายละเอียด 
1 M-SMART INCOME-AC มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีข้ันต่ า ไม่ก าหนด 
2 M-SMART INCOME-AR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีข้ันต่ า ไม่ก าหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
2.11.  จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า:  

 ชื่อย่อ รายละเอียด 
1 M-SMART INCOME-AC มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีข้ันต่ า ไม่ก าหนด 
2 M-SMART INCOME-AR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีข้ันต่ า ไม่ก าหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
2.12.  รายละเอียดเพิ่มเติม :  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการ
ลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและ
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  

3.1.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนไทยที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้
ต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารหนี้ต่างประเทศ และต้องการโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี และ
กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการ
ลงทุนในต่างประเทศได้  

3.2.  ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :   ตราสารหนี้  
3.3.  ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  

-  กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds) 
3.4.  ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ  
3.5.  นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :   
3.6.  การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :   ลงทุน  
3.6.1  วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า :  ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)  

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :  แบบไม่ซับซ้อน  
3.6.2 วิธีการในการค านวณ Global Exposure limit :  Commitment approach  

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure)  ไม่เกิน 100.00  
3.7.  การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :   ลงทุน  
3.8.  กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :   มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้ีวัด  
  (active management)  
3.9.  ดัชนีช้ีวัด/อ้างอิง (Benchmark) :   

1. ดัชนี Bloomberg Barclays US Corporate Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):50.00 
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หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 
2. ดัชนี Bloomberg Barclays US MBS INDEX Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):50.00 

หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 
หมายเหตุ: 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนท่ีก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึง
วันที่มีการเปลี่ยนตัวช้ีวัด ค าอธิบายเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวช้ีวัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวช้ีวัดไม่ได้จัดท าหรือ
เปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 

3.10.  ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :   จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน  
3.11.  รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ และ/หรือ  กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารหนี้
ต่างประเทศ ซึ่งกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ 
กลุ่มประเทศ ภูมิภาค และ/หรือ กลุ่มธุรกิจ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ  กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ อย่างน้อย          
2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวม อีทีเอฟต่างประเทศแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามสภาวะ
การลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ            
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่สัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่ง          
เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ดังกล่าวมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ 
กองทุนรวม อีทีเอฟต่างประเทศดังกล่าว ภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนการลงทุนเกินสัดส่วนการลงทุนที่ก าหนดไว้ 
กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน อาจจะมีการ
ลงทุนบางส่วนในตราสารทุนโดยจ ากัดอัตราส่วน ตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเช่ือภาคอสังหาริมทรัพย์ (mortgage-related 
security) และAsset-backed securities อื่นๆ และตราสารแปลงสภาพ (convertible securities) ทั้งนี้ในการลงทุน
เหล่านี้สามารถท าได้ทั้งการลงทุนทางตรงในตราสาร และการลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ์ ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศมีการ
ลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่กองทุนไทยสามารถลงทุนได้ เช่น loan participations และ loan 
assignments เป็นต้น ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะปรับสัดส่วน
การลงทุนในกองทุนต่างประเทศดังกล่าว เพื่อให้อัตราส่วนเป็นไปตามที่ ก.ล.ต.ก าหนด 
ส าหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนไทยอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต่ ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารหนี้ท่ีไม่ไดร้บั
การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (unrated securities) และ/หรือ ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) และ/หรือ ธุรกรรมการซื้อคนื 
(Repurchase) และ/หรือ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
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ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ 
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่
อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ ตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการ
กองทุนเห็นเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น กรณี ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯมีแนวโน้มอ่อนค่าลง 
ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX 
Derivatives) ในสัดส่วนท่ีมากขึ้น หรือกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่า ผู้จัดการ
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) 
ในสัดส่วนท่ีน้อยลง หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยง ดังนั้น กองทุนจึงยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ 
ซึ่งอาจท าให้ ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นหรือไดร้ับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การท าธุรกรรม
ป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น  
นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
portfolio management) ได้ เช่นการท าสัญญาฟอร์เวิร์ด และ/หรือ สัญญาสวอป ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน / ราคาตรา
สาร / ราคาดอกเบี้ย หรือตามที่ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ประกาศก าหนด  
ทั้งนี้กองทุนไทยจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือผู้ออกต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-
investment grade) ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บลจ. อาจไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วัน
นับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ 
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศดังกล่าว 
และในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
(1)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลง เกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมต่างประเทศ 

และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน 
(2)  ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่ลงทุนลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันท าการใดติดต่อกัน คิดเป็น

จ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลง
ในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1)  แจ้งเหตุที่กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง

พร้อมแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ส านักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
รวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ  

(2)  ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการ ตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของ
กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ 

(3)  รายงานผลการด าเนินการให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท่ีด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

(4)  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการของกองทุนรวม ตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวด้วย 

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
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3.12.  รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  
ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

3.13.  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  
3.13.1.  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ดังต่อไปนี้ เว้น
แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะ
เป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว 

ส่วนที่ 1 :   ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป  

1.   ประเภทของตราสาร ได้แก่ 
1.1   ตราสารหนี้ 

1.1.1   พันธบัตร 
1.1.2   ตั๋วเงินคลัง 
1.1.3   หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
1.1.4   ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) 
1.1.5   ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) 
1.1.6   ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นกู้ 
1.1.7   ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
1.1.8   ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้  ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่ส านักงาน

ก าหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอ านาจ ตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (3) ของประกาศ 
1.2   ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่ง

ทุนเป็นหุ้น โดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจาหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่
วันท่ีกองทุนได้รับหุ้นนั้น โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว 

1.3   ตราสาร Basel III 
1.4   ศุกูก 
1.5   ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note : SN) 

2.   คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 
ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี ้
2.1  ไม่มีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขท่ีท าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 
2.2  สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าแฝง ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตามหลักวิชาการอันเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
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2.4   ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า  
ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคล ดังนี ้
2.4.1   ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน

การเงิน 
2.4.2   ธนาคารออมสิน  
2.4.3   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
2.4.4   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.4.5   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
2.4.6   ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
2.4.7   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
2.4.8   สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝาก ตาม 2.4.1 - 2.4.7 
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าว ต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว             
ทั้งจ านวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย 

2.5   การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี ้
2.5.1   ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงมีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying 

ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที่ระบุ ในส่วนท่ี 6 ข้อ 1 
2.5.2   หากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลท าให้กองทุนต้องรับมอบ

ทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้น ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือช้ีชวน
ด้วย 

2.5.3   ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งมีข้อก าหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออกตรา
สารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารที่มีสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 

2.5.4   ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้อง
ด าเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี้ก่อนการ
ลงทุน 
2.5.4.1   ให้ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA ทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันท าการถัดไป  

2.5.4.2   ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยส าคัญ ให้ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง 
TBMA ทันที  

ส่วนที่ 2 :   ทรัพย์สินประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (หน่วย CIS),  หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐาน (หน่วย infra) และหน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ (หน่วย property/REITs) 

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี ้
1.  กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย  

1.1   มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงิน
ทั่วไปในส่วนท่ี 1 ข้อ 2.1 - 2.3  
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1.2   ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุน ดังนี ้ 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแท่ง)  
1.2.1   มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
1.2.2   มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น 
1.2.3   มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สินท่ีเป็น SIP ของกองทุนนั้น 
1.2.4   มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุน

นั้น 
1.3   ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

ส่วนที่ 3 :   ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี ้
1.   ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
2.   ธนาคารออมสิน  
3.   ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.   บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  
6.   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7.   ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
8.   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
10.   สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.  

ส่วนที่ 4 :   ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1.   คู่สัญญา  ต้องเป็นนิติบุคคล ดังนีท้ี่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย 

1.1   ธนาคารพาณิชย์ 
1.2   บริษัทเงินทุน 
1.3   บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.4   บริษัทหลักทรัพย์ 
1.5   บริษัทประกันภัย 
1.6   ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.7   กองทุนฟื้นฟ ู
1.8   นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
1.9   ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

2.   ตราสารที่ใช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสาร ดังนี ้
2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ  ต้องมี 

credit rating อยู่ในอันดับ investment grade  
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2.2   ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี 

2.3   ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC  เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วท่ีถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4   ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ ศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
2.4.1   มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น 

credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย 
2.4.2   มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

2.5   ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่
น่าเช่ือถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
2.5.1   มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ีเทียบเคียงได้กับ 

credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
2.5.2   มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6   ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ข้ึนทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือท่ีมีข้อมูลราคา
ที่น่าเช่ือถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
2.6.1   มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ีเทียบเคียงได้กับ 

credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
2.6.2   มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7  ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอ านาจ ตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (3) ของประกาศ 
3.   ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo  ต้องไม่เกิน 90 วัน  
4.   ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่บลจ.ต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo  

4.1   ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2   ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะ ดังนี ้

4.2.1   เป็นการขายหรือโอน ตามข้อก าหนดใน reverse repo ดังกล่าว 
4.2.2   เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและ
การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

4.3   มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการค านวณ
ตามวิธีการ ดังนี ้ 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อมากกว่า (ราคาซื้อ x (1 + discount rate)) 
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม 
reverse repo 

4.4   การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้ 
4.4.1   มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount 

rate)) 
4.4.2   ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการ ใน 4.4.1 บลจ. 

ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการท า 
reverse repo ให้แก่ กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สิน
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ที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีมูลค่าหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการ ใน 4.4.1  เว้นแต่เป็นกรณี ตาม 4.4.3 

4.4.3   ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการ ใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ 
สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 
ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า และมีการก าหนดเรื่อง
ดั งกล่ าวไว้ ในสัญญา ซึ่ ง ได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา 
(counterparty risk) แล้ว บลจ. จะไม่ด าเนินการ ตาม 4.4.2 ก็ได้ 

4.5   การค านวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณ ดังนี ้
4.5.1   ค านวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มี

การค านวณ 
4.5.2   ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่

กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถบังคับช าระหนี้ตาม
ธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินท่ีโอน ตาม 4.4.2 (ถ้ามี) 
ของธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้ 

4.6   discount rate ที่น ามาใช้ในการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของ
คู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว 

ส่วนที่ 5 :   ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี ้
1.   คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและ

ให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL: Securities Borrowing and Lending) โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระท าการในฐานะ
ตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคล ดังนีท้ี่สามารถประกอบธุรกิจ หรือด าเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 
1.1   ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 
1.2   ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.3   กองทุนฟื้นฟ ู
1.4   ธนาคารเพื่อการน าเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย 
1.5   ธนาคารพาณิชย์ 
1.6   บริษัทเงินทุน 
1.7   บริษัทหลักทรัพย์ 
1.8   บริษัทประกันชีวิต 
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละราย ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 
1.10   กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
1.11   นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอ านาจ ตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (4) ของประกาศ 

2.   หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  

3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องด าเนินการ ดังนี ้
3.1   ด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็น

หลักประกัน ดังนี ้ 
3.1.1   เงินสด 
3.1.2   ตราสารภาครัฐไทย 
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3.1.3   ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัท
เงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน  

3.1.4   ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC  เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 
วันนับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วท่ีถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

3.1.5   ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ ศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit 
rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
3.1.5.1   มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating 

ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย 
3.1.5.2   มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6   ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7   หนังสือค้ าประกันท่ีธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์

ให้แก่กองทุน  
3.1.8   หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายช่ืออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการ

ลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้ 
3.1.9   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF: Money Market Fund) 

3.2   ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลักประกัน ตาม 3.1 หรือด าเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมี
ผลให้ บลจ. สามารถบังคับช าระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน 

3.3   ห้ามน าหลักประกัน ตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหนี้ ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั้นเอง 

3.4   ด ารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม 
3.5   ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สิน ดังนี ้

3.5.1   เงินฝากในธนาคารพาณิชย์  หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน  
3.5.2   บัตรเงินฝากหรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน  ดังนี ้

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่
มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึนเป็นผู้มีภาระผูกพัน 

3.5.2.2   ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC  เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วท่ีถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

3.5.2.3   ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี ้
3.5.2.3.1   มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น 

issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ ได้มาจากการจัด credit 
rating ระยะสั้นด้วย 

3.5.2.3.2   มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
3.5.3   ตราสารภาครัฐไทย 
3.5.4   reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

4.   ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา  ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญของสัญญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืม
หลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
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ส่วนที่ 6 :   ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑ์การลงทุน ดังนี ้

1.   ประเภทสินค้าตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying derivatives) ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี 
underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี ้
1.1   ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 
1.2   อัตราดอกเบี้ย 
1.3   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
1.4   เครดิต เช่น อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency: 

CRA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่ง เป็นการประเมินความสามารถใน
การช าระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา (Credit Rating) หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการ
ช าระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา (Credit Event) เป็นต้น 

1.5   ทองค า 
1.6   น้ ามันดิบ 
1.7   ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปร ตาม 1.1 - 1.6 หรือ 

1.9  
1.8   ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7 
1.9   สินค้าตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติมอาศัยอ านาจ ตาม

ข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ก) ของประกาศ 
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot 
price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น  ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี 
หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่าง
แพร่หลายด้วย 

2.   เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 
2.1   กรณีกองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้

อย่างชัดเจนในโครงการ 
2.2   เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้

2.2.1   derivatives on organized exchange 
2.2.2   OTC derivatives ดังนี ้

2.2.2.1   กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. 
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า 
derivatives 

2.3   ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้า
นั้นก็ตาม 

3.   หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี  
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชน ีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะ ดังนี ้
3.1  เป็นดัชนีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือ

ปัจจัยต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี  ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอยา่ง
เป็นอิสระด้วย 

3.2   เป็นดัชนีท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดังนี ้
3.2.1   ดัชนีท่ีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี ้

3.2.1.1   ดัชนีท่ีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของน้ าหนักทั้งหมด 
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3.2.1.2   ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของน้ าหนัก
ทั้งหมด ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ าหนักไม่
เกินอัตราที่ก าหนด ใน 3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายน้ าหนัก ตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบมาพิจารณา 

3.2.2   ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคา
ทองค าหรือน้ ามันดิบ 

3.2.3   ดัชนีอ่ืนใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วน ดังนี ้
3.2.3.1   เป็นดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง 
3.2.3.2   เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสาร

หรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
กองทุนนั้น 

3.3   เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเช่ือถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ.  ทั้งนี้ 
หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. น้ันต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

3.4   มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทัน
เหตุการณ์ 

3.5   ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่าง ดังนี ้
3.5.1   ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภค

ภัณฑ์ 
3.5.2   ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภค

ภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง 
3.5.3   ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ตาม 3.5.2 

3.6   ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินค้าและบริการ ที่ บลจ. แสดงให้เห็น
ได้ว่าวิธีการค านวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม 

4.   หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินท่ีเพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้อง
ช าระหนี้ ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่
ส านักงานก าหนดโดยอาศัยอ านาจ ตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ข) ของประกาศ 

5.   หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 
ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงานก าหนดโดยอาศัยอ านาจ ตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ค) ของ
ประกาศ 

6.   หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives  ดังนี ้
6.1   ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันท่ี 15 และ

วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมภายในวันท าการถัดไป 

6.2   ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที 
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6.3   คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 
7.   หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 

บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี ้
7.1   เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่าน้ัน 
7.2   เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่าง

หนึ่งอย่างใด ดังนี ้
7.2.1   Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่

เกี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น 
โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสีย่งมีภาระผูกพันท่ีจะตอ้งช าระเงิน ตามข้อตกลง
ซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยง
ครบก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบก าหนด
ตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default 
Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกันความเสีย่งมีหน้าท่ีช าระหนี้
เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to 
Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งใน
กลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะ
ครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap) 

7.2.2   Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของ
สินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขาย
ประกันความเสี่ยงมีภาระผกูพันท่ีจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงท่ีหรืออัตราลอยตัวท่ีอ้างอิงกบั
อัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) 
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit 
event หรือครบก าหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 

7.3   ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอ่ืนตามที่ส านักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงท่ีมีลักษณะ ดังนี ้
7.3.1   มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น 
7.3.2   ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit 

derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป 
7.3.3   ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา 

3.13.2.  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ :  
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ดังต่อไปนี้ เว้น
แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ดังกล่าว โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะ
เป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย ลงทุนภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว 
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ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการท าสัญญาใน
ประเทศท่ีมีหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations 
of Securities Commission (IOSCO) หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ World 
Federations of Exchange (WFE) หรือเป็นตราสารของบริษัทท่ีจัดตัง้และเสนอขายในกลุ่มประเทศอนุภมูิภาคลุ่มแมน่้ าโขง 
(GMS) 

ส่วนที่ 1 :   ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป  

1.   ประเภทของตราสาร ได้แก่ 
1.1   ตราสารหนี้ต่างประเทศ 

1.1.1   พันธบัตร 
1.1.2   ตั๋วเงินคลัง 
1.1.3   หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
1.1.4   ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) 
1.1.5   ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) 
1.1.6   ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นกู้ 
1.1.7   ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
1.1.8   ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้  ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ส านักงาน

ก าหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอ านาจ ตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (3) ของประกาศ 
1.2   ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจาก    

ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้น โดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจาหน่ายหุ้นท่ีได้มาภายใน 
30 วันนับแต่วันที่กองทุนได้รับหุ้นนั้น โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว 

1.3   ตราสาร Basel III 
1.4   ศุกูกต่างประเทศ 
1.5   ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note : SN) 

2.   คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 
ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี ้
2.1  ไม่มีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขท่ีท าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 
2.2  สามารถเปลี่ยนมือได้  (รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าแฝง ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสาร ที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้
อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูล
ที่เช่ือถือได้ซึ่งจัดท าตามหลักวิชาการอันเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

2.4   ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า  
ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคล ดังนี ้ 
2.4.1   ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน

การเงิน  
2.4.2   ธนาคารออมสิน  
2.4.3   ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
2.4.4   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
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2.4.5   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
2.4.6   ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
2.4.7   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
2.4.8   สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝาก ตาม 2.4.1 - 2.4.7 
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าว ต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว          
ทั้งจ านวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย 

2.5   การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี ้
2.5.1   ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงมีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying 

ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที่ระบุ ในส่วนท่ี 6 ข้อ 1 
2.5.2   หากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลท าให้กองทุนต้องรับมอบ

ทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้น ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือช้ีชวน
ด้วย 

2.5.3   ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งมีข้อก าหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก           
ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารที่มี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 

2.5.4   ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฏ
ว่าตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลว่งหน้าแฝง นั้นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือไดซ้ึ่งเปน็
ที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องด าเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับ 
ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
2.5.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของตรา

สารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งเกิดจากวิธีการค านวณเดียวกับที่ใช้ในการ
ค านวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเช่ือถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และ
วันสุดท้ายของแต่ละเดือน  ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ. 
ให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันท าการถัดไป 

2.5.4.2   ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยส าคัญ ให้ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ส่ง
ราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง มายัง บลจ. 
ทันท ี

ส่วนที่ 2 :   ทรัพย์สินประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หน่วย CIS),  หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
กับโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ (หน่วย infra) และหน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ 
(หน่วย property/REITs) 

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี ้
1.   กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ 

1.1   มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงิน
ทั่วไป ในส่วนท่ี 1 ข้อ 2.1 - 2.3  

1.2   เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศท่ีมีลักษณะ ดังนี ้
1.2.1   การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศท่ีก ากับดูแลดา้น

หลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของ
กองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิก
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ของ WFE  
1.2.2   CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลที่เป็น

สมาชิกสามัญของ IOSCO 
1.2.3   ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ

ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการ
ส าหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น  

1.3   ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอท้ังนี้ 
ตามรายชื่อประเทศท่ีส านักงานก าหนด 

1.4   ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจ ากัด
การกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการช่ัวคราวเท่านั้น และมีนโยบายการ
ลงทุน ดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองค าที่ลงทุน
ในทองค าแท่ง) 
1.4.1   มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน

มากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น 
1.4.2   มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF นั้น ท้ังนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สิน
ที่เป็น SIP 

1.4.3   มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สินท่ีเป็น SIP ของ MF นั้น 

1.4.4   มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของ MF นั้น 
1.5   ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ

ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะท านองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความ
จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยก่อนการ
ลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็นและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือช้ีชวนด้วย 

ส่วนที่ 3 :   ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ 
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือตราสารต่างประเทศ เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที่มีลักษณะท านอง
เดียวกับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ 
ส่วนที่ 4 :   ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนต่างประเทศ ( reverse repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
ส่วนที่ 5 :   ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ต่างประเทศ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุน ดังนี ้
1.   ประเภทสินค้าตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying derivatives) ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี 

underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี ้
1.1   ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 
1.2   อัตราดอกเบี้ย 
1.3   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
1.4   เครดิต เช่น อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency: 

CRA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่ง เป็นการประเมินความสามารถใน
การช าระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา (Credit Rating) หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการ
ช าระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา (Credit Event) เป็นต้น 
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1.5   ทองค า 
1.6   น้ ามันดิบ 
1.7   ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปร ตาม 1.1 - 1.6 หรือ 

1.9  
1.8   ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนี ตาม 1.7 
1.9   สินค้าตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติมอาศัยอ านาจ      

ตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ก) ของประกาศ 
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot 
price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ 
underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย
ด้วย 

2.   เง่ือนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 
2.1   กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้

อย่างชัดเจนในโครงการ 
2.2   เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้

2.2.1   derivatives on organized exchange 
2.2.2   OTC derivatives ดังนี ้

2.2.2.1   กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบคุคล
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดย
หน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ 
IOSCO หรือท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  

2.3   ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้า
นั้นก็ตาม 

3.   หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี  
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชน ีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะ ดังนี ้
3.1   เป็นดัชนีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือ

ปัจจัยต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอิสระด้วย 

3.2   เป็นดัชนีท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดังนี ้
3.2.1   ดัชนีท่ีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี ้

3.2.1.1   ดัชนีท่ีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของน้ าหนักทั้งหมด 
3.2.1.2   ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของน้ าหนัก

ทั้งหมด ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ าหนักไม่
เกินอัตราที่ก าหนด ใน 3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายน้ าหนัก ตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบมาพิจารณา 

3.2.2   ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคา
ทองค าหรือน้ ามันดิบ 

3.2.3   ดัชนีอ่ืนใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วน ดังนี ้
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3.2.3.1   เป็นดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง 
3.2.3.2   เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสาร

หรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
กองทุนนั้น 

3.3   เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเช่ือถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ 
หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. น้ันต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

3.4   มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทัน
เหตุการณ์ 

3.5   ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่าง ดังนี ้
3.5.1   ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภค

ภัณฑ์ 
3.5.2   ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภค

ภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง 
3.5.3   ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ตาม 3.5.2 

3.6   ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทย หรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินค้าและบริการ ที่ บลจ. แสดงให้เห็น
ได้ว่าวิธีการค านวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม 

4.   หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินท่ีเพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้อง
ช าระหนี้ ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่
ส านักงานก าหนดโดยอาศัยอ านาจ ตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ข) ของประกาศ 

5.   หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 
ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงานก าหนดโดยอาศัยอ านาจ ตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ค) ของ
ประกาศ 

6.   หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives  ดังนี ้
6.1   ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันท่ี 15 และ

วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมภายในวันท าการถัดไป 

6.2   ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที 

6.3   คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 
7.   หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 

บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี ้
7.1   เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่าน้ัน 
7.2   เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่าง

หนึ่งอย่างใด ดังนี ้
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7.2.1   Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น 
โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสีย่งมีภาระผูกพันท่ีจะตอ้งช าระเงิน ตามข้อตกลง
ซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยง
ครบก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบก าหนด
ตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default 
Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกันความเสีย่งมีหน้าท่ีช าระหนี้
เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to 
Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งใน
กลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะ
ครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap) 

7.2.2   Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของ
สินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขาย
ประกันความเสี่ยงมีภาระผกูพันท่ีจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงท่ีหรืออัตราลอยตัวท่ีอ้างอิงกบั
อัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) 
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit 
event หรือครบก าหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 

7.3   ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอ่ืนตามที่ส านักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงท่ีมีลักษณะ ดังนี ้
7.3.1   มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น 
7.3.2   ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit 

derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป 
7.3.3   ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา 

3.14.  อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :  
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

ส่วนที่ 1 :  อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกข้ึนไป 
ไม่จ ากดัอัตราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
แต่ต่ ากว่า 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอัตราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากท่ีผู้รบัฝาก หรือผู้ออก               

ตราสารมลีักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
4.1  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสิน  ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่

รัฐบาลเป็นประกัน  

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมือ่เป็นการ
ลงทุนในต่างประเทศหรือผูม้ีภาระผูกพันมี
ภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 
credit rating แบบ national scale  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5 ตราสารที่มลีักษณะครบถ้วน ดังนี ้

5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสญัญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือ ศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้ับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารทีม่ีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
5.2.1   ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2   ผู้ออกมีการเปดิเผยข้อมลูเป็นการทั่วไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3   ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี้น้อยกว่า

หรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไมไ่ด้มี
ลักษณะ ตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตาม       
ตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล ดังนี ้

5.2.3.1   ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรอืบริษัท
เครดติฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน  

5.2.3.2   ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3   ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5   บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  
5.2.3.6   ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย 
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย 
5.4  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี้มากกว่า 

397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ใน
ระบบของ regulated market 

ไม่เกินอัตรา ดังนี ้แล้วแต่อตัราใดจะสูงกว่า 
(1) 20% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุน ใน 

benchmark + 5% 

6 ทรัพย์สิน ดังนี ้
6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย

หลักทรัพยส์ าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด
ซื้อขายหลักทรัพยต์่างประเทศ (แต่ไมร่วมถึงตราสารทุน
ที่ผู้ออกตราสารอยูร่ะหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท า
ให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรพัย์ซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทท่ีจัดตัง้ขึ้นไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัท

ไม่เกินอัตรา ดังนี ้แล้วแต่อตัราใด จะสูงกว่า 
(1)  15% หรือ 

(ไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูม้ีภาระผูกพันมี
ภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 
credit rating แบบ national 
scale  หรือ 

(2)  น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยส์ าหรับ         
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แตไ่มร่วมถึงบริษัทท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจท าใหม้ีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 

6.3  หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขาย      
ตาม 6.1 

6.4  ตราสารที่มลีักษณะครบถ้วน ดังนี ้ 
6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือ ศุกูก       

ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา
สารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ี
ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 
หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
6.4.3 เป็นตราสารทีม่ีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อ

ขายหลักทรัพยต์่างประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปดิเผยข้อมลูเป็นการทั่วไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี้น้อยกว่า

หรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไมไ่ด้มี
ลักษณะ ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล ดังนี ้

6.4.3.3.1 บุคคล ตามข้อ 5.2.3.1 - 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็น

สมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับ

บุคคล  ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี้มากกว่า 

397 วันนับแต่วันท่ีลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ใน
ระบบของ regulated market 

6.5   ธุรกรรม ดังนี ้ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade 

6.6.1   reverse repo 
6.6.2   OTC derivatives 
6.6   หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน 

ดังนี ้
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
6.6.1   จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการ     

จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยส์ าหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดอขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แตไ่มร่วมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขเหตุที่อาจท าให้มกีารเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพยต์่างประเทศ)  

6.6.2   เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มลีักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือ
สิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางที่ส านักงานก าหนด 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ 
หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง
ที่ส านักงานก าหนด และมลีักษณะ ตาม 6.6.1 

ไม่จ ากดัอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุ ในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP : 
Specific Investment Products) 

รวมกันไม่เกิน 5% 

หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีซื้อขายในศนูย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on 
Organized Exchange) ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ Single Entity Limit ของคู่สัญญา 

ส่วนที่ 2 :  อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ

เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ง ดังนี ้แลว้แต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน 

benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ในกรณเีป็นทรัพยส์ิน ดังนี ้ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที่ 3 :  อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือ          

ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถึงสาขาใน
ต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือ
คู่สัญญา ดังนี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
1.2  ธนาคารพาณิชย ์
1.3  บริษัทเงินทุน 
1.4  บริษัทเครดติฟองซิเอร ์
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

-  รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญช ี 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
(ไม่รวมถึงทรัพยส์ินท่ี MF ไดร้ับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูส่ัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 
derivatives) 

2 ทรัพย์สิน ดังนี ้
2.1  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญาใช้เงิน Structure Note ที่มีเงื่อนไข

ห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมี
เงื่อนไขให้MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได ้

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน  

2.3  Total SIP  ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี 

รวมกันไม่เกิน 25% 

3 ธุรกรรมการซื้อโดยมสีัญญาขายคนื (Reverse Repo) ไม่เกิน 25% 
4 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย ์(Securities Lending)  ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สิน ตามข้อ 8 ในตอนท่ี 1.1 : 

อัตราส่วนการลงทุนส าหรับ MF ทั่วไป ของส่วนท่ี 1 : 
อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)  แต่ไมร่วมถึงตราสารหนี้ 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรอืตราสาร Basel III ที่มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี ้

5.1  มีลักษณะ ตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนท่ี 1.1 
:อัตราส่วนการลงทุนส าหรับ MF ทั่วไป ของส่วนท่ี 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือ
คู่สัญญา (single entity limit) 

5.2  มี credit rating อยู่ในระดับต่ ากวา่ investment grade 
หรือ ไม่ม ีcredit rating  

รวมกันไม่เกิน 15% 

6 ทรัพย์สิน ดังนี ้
6.1  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
6.2  ตราสาร Basel III  
6.3  derivatives หรือตราสารที่มสีัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่

มี underlying เป็นตราสาร ตาม 6.1 - 6.2  

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20% 

7 derivatives  ดังนี ้
7.1  การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ

ลดความเสีย่ง (hedging)  
ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู ่ 

7.2  การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความ
เสี่ยง (non-hedging) 

Global Exposure Limit 
 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซ้อน 

จ ากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุน
ใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100%        

ของ NAV 

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไม่มขี้อก าหนดเกี่ยวกับ 
product limit 
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ส่วนที่ 4 :  อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการที่ลงทนุ (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจดัการของ บลจ. ราย

เดียวกันต้องมีจ านวนหุ้นของบริษทัรวมกันน้อยกว่า 25% 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทน้ัน (ไม่นับ

รวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์) 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III 
และ ศุกูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง         
ตราสารหนีภ้าครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ต่างประเทศ)  

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน 
(financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น 
ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีล่าสุด โดยไม่ให้นบัรวมมลูค่าหนีส้ิน
ดังกล่าวของเจ้าหนี้ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก 
เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกีย่วข้องกัน เป็นต้น  
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มหีนี้สินทางการเงิน
ตามที่เปิดเผย ไว้ในงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีล่าสุด ให้ใช้อัตราสว่นไม่เกิน 1 ใน 
3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร ตามข้อ
นี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เวน้แต่ในกรณีที่        
ผู้ออกตราสารไดม้ีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ  

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี ้โดยเป็น
ตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ใน
ระดับต่ ากว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 
3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าว
เป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการ
ยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
(อัตราส่วน ตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณเีป็นตราสารที่
ออกโดยบุคคล ดังนี ้ 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรอื บริษัท

เครดติฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน  

2.  ธนาคารออมสิน  
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 
5.  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อมแห่งประเทศไทย  
7.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่ง

ประเทศไทย  
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
9.  บริษัทหลักทรัพย ์ 
10.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศ

ไทยเป็นสมาชิก  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
11.  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะ

ท านองเดียวกับบุคคล (ตาม 1. – 9.)  
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง 

หมายเหตุ : “หน่วย CIS” หมายถงึ หน่วยของ
กองทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

-  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ 
MF หรือ กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น 

-  อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี ้
(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมี

ลักษณะครบถ้วน ดังนี ้โดยไดร้ับความ
เห็นชอบจากส านักงาน  

(1.1)  มีขนาดเล็ก  
(1.2)  จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

ส่วนที่ 5 :  การด าเนินการเมื่อทรัพย์สินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแต่ต่อมาทรัพย์สินท่ีลงทุนมีคุณสมบัตทิี่เปลี่ยนแปลงไป
จนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
(1)  จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่ทรัพย์สินขาด

คุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจาก
วันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 

(2)  จ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินกว่าระยะเวลา 90 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณี ตามข้อ 4 ในส่วนน้ี 

(3)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับช่ือ 
จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่
ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทั้งจัดส่งให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ลูกค้าของกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
แล้วแต่กรณี ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว 

2.   ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้อง
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1)  จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่

เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนที่ก าหนด 

(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเปน็
ส าคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี ้เว้นแต่เป็นกรณี ตามข้อ 4 ในส่วนน้ี 
(ก)  30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณ

ตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน
หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนท่ี 3 

(ข)  90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ส าหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณี ตาม (3) (ก)  
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(4)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดท า
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับช่ือ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ภายในวันท าการถัดจาก
วันท่ีมีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น 

(5)  ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสยี
ในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ตามที่ก าหนด นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) 
แล้ว บริษัทจัดการต้องด าเนินการ ดังนีด้้วย 
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจ าเป็นและ

สมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อ ใน

กรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผล
ให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทน้ันจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อ  

3.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแต่ต่อมามีกรณี ดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไป ตามข้อ 2 โดยอนุโลม  
(1)  กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนท่ีมีอยู่เดิมนั้น 
(2)  กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 

4.  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอ่ืนใดท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ในข้อ 1 (2) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านึ งถึงประโยชน์ของ         
ผู้ลงทุนเป็นส าคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อส านักงาน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  
ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้ 

ส่วนที่ 6 :  การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1)  จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมท้ังเหตุผลที่ท าให้มีการลงทุนไม่

เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายในวันท าการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัท
จัดการ 

(2)  ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2 

2.  ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันท่ี
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม แล้ว 
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้
บังคับ และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม 
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4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  มี  
4.2.  ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

-  ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
4.3.  รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด 
หน่วยลงทุน 

ชื่อย่อ ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

1.  ชนิดสะสมมลูค่า M-SMART INCOME-AC เหมาะส าหรับผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดิ
โอกาสให้ผูล้งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน 
(capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 
(total return)  

2.  ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัต ิ

M-SMART INCOME-AR เหมาะส าหรับผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา           
เปิดโอกาสให้ผูล้งทุนรับรายไดส้ม่ าเสมอจากการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ ซึ่งผูล้งทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาจะได้รบัการยกเว้นไมต่้องเสียภาษ ี

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดใหม่ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ณ ที่ท าการทุกแห่งของ
บริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศบน Website ของบริษัทจัดการ 
www.mfcfund.com ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

5.1.  ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  
-  Internet 
-  บริษัทจัดการ 
-  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

5.2.  รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  
5.2.1  วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน และใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน :  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบค าขอ
เปิดบัญชีกองทุน และใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริษัทจัดการ โดยการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะก าหนดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกไว้
ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน  

5.2.2  วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน :  
ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยตัวเองท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ลงทุน
จะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุน เป็นจ านวนเงินขั้นต่ า 10,000 บาท ในราคาหน่วยละ 10 บาท โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน          
ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณีที่ผู้ลงทุนไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการมาก่อน) และใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน แล้วน าใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วและเอกสาร
หลักฐาน เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ส าหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และหนังสือมอบ
อ านาจ พร้อมตัวอย่างลายมือช่ือผู้มีอ านาจลงนาม (ส าหรับนิติบุคคล) เป็นต้น พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ านวนไปที่
บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ส าหรับผู้ถือ
หน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้ว  
ผู้ลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ โดยน า
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เงินบางส่วนหรือท้ังหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อกองทุนนี้หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนนี้ในช่วงเปิด
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
นอกจากนี้ หากผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน และ/หรือ  กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 
ตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนนี้ ผู้ลงทุนสามารถส่งค า
สั่งซื้อได้จนถึงวันสุดท้ายของช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสมัครขอใช้บริการ MFC Smart Track, MFC Smart Tele, MFC Smart Trade และ 
MFC Smart Fax ได้ ภายใต้รายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในกรณีที่ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน สั่งซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งช่ือ
บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และถือเอา
บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน  

5.2.3  การรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน :  
ผู้ลงทุนสามารถช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก โดยช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือค าสั่งหักบัญชีธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ใน
เขตหักบัญชีเดียวกันกับส านักงานที่รับการสั่งซื้อภายในวันท่ีสั่งซื้อเท่านั้น โดยเช็คหรือดราฟท์ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อ
และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน)” ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากกระแส
รายวัน ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นที่บริษัทจัดการเปิดไว้
เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน  
เมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
แล้ว บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะออกหลักฐานการรับเงินและส าเนาใบค าสัง่ซื้อหนว่ย
ลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานยกเว้นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร ท้ังนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟท์ หรือค าสั่ง
หักบัญชีธนาคาร และได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแล้ว สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั้น  
ในกรณีที่เช็ค ดราฟท์ หรือค าสั่งหักบัญชีธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะด าเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบ  
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบันทึกการซื้อขายหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน
การสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 
15 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก  
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่ าซื้อหน่วยลงทุน
ไม่ได้  
บริษัทจัดการจะน าเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 
จ ากัด (มหาชน)” ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝาก
ของธนาคารพาณิชย์อื่นที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการได้เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
และธนาคารพาณิชย์อื่นภายในระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือไม่เกินกว่า 3 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันปิดการเสนอขายครั้งแรก  

5.2.4  การจัดสรรหน่วยลงทุน :  
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน หลังจากท่ีบริษัทจัดการได้รับช าระเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่ามูลค่า
โครงการที่บริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายได้ในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของ
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บริษัทจดัการโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” (First Come First Serve) ตามวันท่ีที่ได้รับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณี
ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามจ านวนหน่วย
ลงทุนที่สั่งซื้อโดยจ านวนที่จัดสรรจะเป็นทวีคูณของร้อยหน่วยตามจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการ
พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดดังกล่าวแต่เพียงบางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

5.2.5  การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :  
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกไม่ได้
รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการ ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้ง
แรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย และ/หรือ การจัดสรรหน่วยลงทุนไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ อันเป็นเหตุให้ส านักงานปฏิเสธการรับจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากส านักคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงิน
ที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์
ภายในก าหนดเวลานั้นได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะช าระดอกเบี้ย ในอัตราไม่ต่ ากว่า
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
ครบถ้วน  
ในการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน หรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่
ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน  
เงื่อนไขอื่น ๆ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ทราบ ณ จุดขาย และประกาศบน Website ของบริษัทจัดการ www.mfcfund.com ล่วงหนา้ 
7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง 

5.2.6  การยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยบริษัทจัดการอาจยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนในระหว่างการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือกองทุนมีมูลค่าเงินทุน
จดทะเบียนน้อยกว่ามูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ าที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินได้ หรือสภาวะตลาดมีกา รเปลี่ยนแปลง
หรือไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่แจ้งไว้ได้ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้  
โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้ส านักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันท่ีแจ้งให้ส านักงานทราบ  
กรณียุติการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้น
จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่
วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะช าระดอกเบี้ย  ในอัตราไม่ต่ ากว่า
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อป ีนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีบริษัทจัดการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน  
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เงื่อนไขอื่นๆ :  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศที่ส านักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง  

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

6.1.  ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
-  Internet 
-  บริษัทจัดการ 
-  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

6.2.  รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
6.2.1  วันและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ  
ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน และใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันท าการ ในระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 30 วัน
หลังจากวันปิดการเสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อ
ความสะดวกของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือ ประโยชน์ในการบริหารกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนวันท าการเปลี่ยนแปลง 

6.2.2  ราคาขายหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายและ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ซื้อจะได้รับ ทั้งนี้ ให้ถือว่าวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนคือวันท่ีผู้ซื้อช าระเงิน (ในกรณีเป็นเงินสด) หรือ
วันที่ธนาคารสามารถผ่านเงินเข้ามายัง “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน)" ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารออมสิน หรือบัญชีจองซื้อของธนาคารพาณิชย์อื่นที่บริษัท
จัดการเปิดเพิ่มเติม (ในกรณีที่ผู้ซื้อช าระด้วย เช็ค ดราฟท์ เช็คธนาคาร หรือค าสั่งหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในเขตหักบัญชีเดียวกับส านักงานท่ีรับค าสั่งซื้อภายในวันเดียวกับวันท่ีสั่งซื้อเท่าน้ัน)  
ราคาขาย = มูลค่าหน่วยลงทุน (ใช้เพื่อการค านวณราคาขาย) + ค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ซื้อแต่ละรายจะได้ = จ านวนเงินท่ีซื้อ / ราคาขาย  
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

6.2.3  วิธีการขายหน่วยลงทุน :  
6.2.3.1  วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)  

(1)  ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุน ไม่ต่ ากว่า 10,000 บาท ส าหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท 
ส าหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน และค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้
ครบถ้วนชัดเจน และน าใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) ค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(ส าหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และหนังสือมอบอ านาจพร้อมตัวอย่างลายมือช่ือผู้มี
อ านาจลงนาม (ส าหรับนิติบุคคล) (ส าหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) พร้อมทั้งเงิน ค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ านวนไปยื่นที่
บริษัทจัดการหรือส านักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทจัดการ หรือสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
บัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้ว  
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อส าหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไปส่งค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้สั่งซื้อพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ให้แก่บริษัทจัดการทางโทรสารภายในเวลาที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น ผู้สั่งซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสาร
ทุกฉบับ ให้แก ่บริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งค าสั่งซื้อทางโทรสาร ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่า
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ข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และ
บริษัทจัดการได้ด าเนินการ ตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารแล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อได้ให้ความเห็นชอบกับ
บริษัทจัดการในการด าเนินการ ตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารนั้นแล้ว  
หากข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับไม่ชัดเจน หรือไม่ ครบถ้วน และบริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบแต่ไม่ได้รับการ
แก้ไขหรือยืนยันจากผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(2)  ผู้สั่งซื้อสามารถช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ เช็คธนาคารหรือค าสั่งหักบัญชีธนาคารที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับส านักงานท่ีรับค าสั่งซื้อภายในวันเดียวกับวันท่ีสั่งซื้อเท่าน้ัน โดยเช็ค 
ดราฟท์หรือเช็คธนาคารดังกล่าวจะต้องลงวันท่ีที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน)" ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือ 
ธนาคารออมสิน หรือบัญชีจองซื้อของธนาคารพาณิชย์อื่นที่บริษัทจัดการเปิดเพิ่มเติม  

(3)  ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เป็นเช็ค ดราฟท์ หรือเช็คธนาคารภายหลังก าหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อ
เรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการและส านักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนที่สั่งซื้อ หรือในกรณีที่เช็ค ดราฟท์ หรือเช็คธนาคารดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่
สั่งซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อท าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการที่เรียกเก็บเงินได้ในราคา
ขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการที่เรียกเก็บเงินได้นั้น  

(4)  ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถมาท าการซื้อหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ที่บริษัทจัดการ หรือส านักบริการของ
บริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถส่งใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่
กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วพร้อมตั๋วแลกเงิน หรือดราฟท์ธนาคาร (ท่ีระบุว่าสามารถเรียกเก็บเงินได้ทุกสาขาใน
เขตกรุงเทพฯ) เช็คหรือเช็คธนาคาร (ในเขตหักบัญชีเดียวกัน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน)" ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด  
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) หรือ ธนาคารออมสิน หรือบัญชีจองซื้อของธนาคารพาณิชย์อื่นที่บริษัทจัดการเปิดเพิ่มเติม โดยส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทจัดการ ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอยู่ ต่างจังหวัดให้ใช้ตั๋วแลกเงิน หรือดราฟท์
ธนาคารที่ระบุว่าสามารถเรียกเก็บเงินได้ทุกสาขาในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ได้รับเอกสารดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน และได้รับเงินจากการเรียกเก็บเงินตาม           
ตั๋วแลกเงิน ดราฟท์ ธนาคาร เช็คหรือเช็คธนาคารที่ส่งมาเรียบร้อยแล้ว เป็นวันท่ีท าการขายหน่วยลงทุนนั้น  

(5)  ในการช าระค่าหน่วยลงทุน ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทั้งจ านวนด้วยเงิน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ซึ่งอยู่ ภายใต้การด าเนินการ
ของบริษัทจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการอาจด าเนินการหักกลบลบกันก็ได้  

(6)  หลังจากที่บริษัทจัดการหรือส านักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับ
ค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนและรับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่ งซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือส านักงานบริการของ
บริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนและการ
รับเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  

(7)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) 
ให้แก่ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ
อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วันท าการถัด
จากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน  

(8)  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน  

(9)  ผู้สั่งซื้อท่ีได้ช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้  
(10)  การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะท าในวันท าการถัดจากวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนจ านวนนั้น  
(11)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธค าสั่ งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนในกรณี ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้
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เหตุผลใด ๆ  
1)  ค าสั่งซื้อท่ีจะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
2)  กรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือไม่เป็นธรรมต่ อผู้ถือหน่วยลง

ทุนเดิม หรือมีวัตถุประสงค์ของการลงทุนแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของกองทุน  
3)  กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  

6.2.3.2  วิ ธี ก า ร ข า ยห น่ ว ยล งทุ น ผ่ า น ร ะบ บ  MFC Smart Trade ผ่ า น ร ะ บบ อิ น เ ทอ ร์ เ น็ ต  ( Internet Trading) ทา ง 
www.mfcfund.com  
(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade Online ผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต (Internet Trading) จะต้องกรอกข้อมูลใน "ใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต" โดยระบุรหสั
ผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเอง และขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากกับธนาคาร (Direct 
Debit) เพื่อช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยกรอกข้อมูลใน "หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก" และเซ็นช่ือตาม
แบบที่ให้ไว้กับธนาคารให้เรียบร้อย พร้อมแนบส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีชื่อบัญชีตรงกับผู้ถือหน่วย
ลงทุนและเลขท่ีบัญชีท่ีขอใช้บริการ Direct Debit นั้น ส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทจัดการ  

(2)  เมื่อบริษัทจัดการได้รับข้อมูล ตามข้อ (1) ทั้งหมด และได้รับผลการตอบรับจากธนาคารเจ้าของบัญชีแล้ว บริษัท
จัดการจะแจ้งผลการสมัครใช้บริการทาง E-mail Address ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ไว้  

(3)  รหัสผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ระบุเอง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเก็บรักษา
ไว้เป็นความลับ และด าเนินการท ารายการด้วยตนเองทุกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการท ารายการโดยใช้ User ID และ Password ของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจ าตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองผ่านระบบ MFC Smart Trade Online 
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ของบริษัทจัดการได้  

(4)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน เป็นจ านวนหน่วย หรือจ านวนบาท โดยต้องมีมูลค่าการสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซื้อครั้งแรก และมูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซื้อครั้งถัดไปตามที่กองทุน
ก าหนด  

(5)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ใน 3 กรณี  ดังนี ้ 
1.  หากค าสั่งซื้อดังกล่าว ส่งถึงบริษัทจัดการ ภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะถือว่าการสั่งซื้อดังกล่าวเป็นรายการของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น และจะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน  

2.  หากค าสั่งซื้อดังกล่าว ส่งถึงบริษัทจัดการ หลังจากเวลา 15.30 น. ของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะถือว่าการสั่งซื้อดังกล่าวเป็นรายการของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป  

3.  หากค าสั่งซื้อดังกล่าว ส่งถึงบริษัทจัดการ ในวันหยุดราชการจะถือว่าค าสั่งซื้อดังกล่าวเป็นรายการของวัน
ท าการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป  

โดยกรณีในข้อ 2. และ 3. บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ณ สิ้นวันท าการถัดไปเป็นเกณฑใ์นการ
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่
บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น  
เงื่อนไขการใช้บริการผ่านระบบ MFC Smart Trade  
(1)  ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade ผู้สั่งซื้อจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจัดการและปฏิบัติ

จนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน  
(2)  เมื่อผู้สั่งซื้อส่งค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนและท ารายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่

ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ  
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(3)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการช่ัวคราวโดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
ล่วงหน้า หากระบบเกิดความขัดข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดด าเนินการใหม่  ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่
หยุดด าเนินการ  

(4)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการช่ัวคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีส านักงานของบริษัทจัดการ
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)  

เงื่อนไขอื่นๆ :  
1)  บริษัทจัดการอาจเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจากบัญชีท่ีก าหนดไว้ ในข้อ 6.2.3 “วิธีการ

ขายหน่วยลงทุน" โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนช าระเงิน
ผ่านบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดเพิ่มเติมดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
7 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
(ถ้ามี)  

2)  บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีการขายแบบอื่นๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่
บริษัทจัดการก าหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เช่น  
(2.1)  วิธีการขายหน่วยลงทุนแบบสม่ าเสมอ (Saving Plan)  
(2.2)  วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(2.3)  วิธีการขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ด าเนินการได้  
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 
วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
(ถ้ามี) โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ  

3)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการขายหน่วยลงทุนและวิธีการช าระเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง  

4)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้ลายมือช่ือของผู้ถือหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน ใบค าสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือเป็นหลักฐาน
ในการแสดงตนเพื่อการท าธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือ เพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือ
ช่ือของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีแสดงมติเมื่อตรวจนับมติส าหรับการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

6.3.  การสั่งซื้อหน่วยลงทุน :  

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

7.1.  ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
-  Internet 
-  บริษัทจัดการ 
-  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

7.2.  รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  
7.3.  วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

-  แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
-  แบบอัตโนมัติ 

7.4.  รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  
7.4.1  กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลพินิจของผู้ลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า :  มี 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :  มี 
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7.4.1.1  วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ได้ทุกวันท าการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 13.00 น. ที่

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือบริษัทจัดการ หรือส านักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ในราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้เมื่อสิ้นวันท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  
ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการ หรือส านักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) จะเริ่ม
เปิดรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันท าการหลังจากวันปิดการเสนอขายครั้งแรก 

(2)  บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวันท าการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ค านวณราคา
รับซื้อคืน  
ราคารับซื้อคืน = มูลค่าหน่วยลงทุน (ใช้เพื่อการค านวณราคารับซื้อคืน) – ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) 
จ านวนเงินท่ีผู้ขายคืนจะได้รับ = จ านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน x ราคารับซื้อคืน  
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(3)  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน  

(4)  ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน 
โดยระบุจ านวนหน่วยลงทุนหรือจ านวนเงินมีหน่วยเป็นบาทที่จะขายคืนในค าสั่งขายคืน พร้อมทั้งมอบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ส าหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย์ และหนังสือมอบอ านาจ พร้อมตัวอย่างลายมือช่ือผู้มีอ านาจลงนาม (ส าหรับนิติบุคคล) ให้บริษัท
จัดการหรือส านักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือ
ส านักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับค าสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้สั่งขายคืนพร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง ให้แก่บริษัทจัดการทางโทรสาร ผู้สั่งขายคืนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับ ให้แก่ บริษัทจัดการ ภายใน 7 
วัน นับแต่วันที่มีการส่งค าสั่งขายคืนทางโทรสาร ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสาร
และเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ด าเนินการ  ตาม
ข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารแล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งขายคืนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการในการ
ด าเนินการ ตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารนั้นแล้ว 
หากข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้สั่งขายคืนทราบแต่ไม่ได้รับ
การแก้ไขหรือยืนยันจากผู้สั่งขายคืน บริษัทจัดการสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(5)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมด
เท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น  

(6)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถมาท าการขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเอง  ที่บริษัทจัดการ หรือส านักงาน
บริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งใบค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง (ส าหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือมอบอ านาจ พร้อม
ตัวอย่างลายมือช่ือผู้มีอ านาจลงนาม (ส าหรับนิติบุคคล) โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทจัดการ  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอาวันท่ีได้รับเอกสารดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน เป็นวันท่ีท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น  

(7)  บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจ านวนท้ังหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีค าสั่งขายคืนในวันท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษีส าหรับ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ เช่น ระบบ
อินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความ
ประสงค์ไว้ และช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจาก
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วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นและเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ให้แก ่ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็นผูด้ าเนินการ
แทนได้  

(8)  ส าหรับการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร บริษัท
จัดการจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน ส าหรับการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการจะออก
เช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน และจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมกับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุน (Confirmation Note) ใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุ ในข้อ 10 "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน" ทั้งนี้การด าเนินการน าส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้นนี้ บริษัทจัดการอาจ
มอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการแทนได้ 

(9)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือส านักงานบริการของบริษัทจัดการ 
(ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรอืไม่
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของ
บริษัทจัดการ  ตามข้อ 10 "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ            
ข้อ 11 "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" หรือ ข้อ 12 "การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน" แล้วแต่กรณี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันท า
การซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือส านักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือ ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ การยกเลิกค าสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
ได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน  

(10)  ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วย ลงทุนที่
สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเ งิน บริษัท
จัดการอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สมาคมก าหนด  

(11)  การลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะท าในวันท าการถัดจากวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนจ านวนนั้น  
(12)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนระยะเวลาท าการในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม

หรือเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการล่วงหน้าอย่างน้อย 
15 วัน โดยจะติดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ส านักงานใหญ่
และส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 
ฉบับ และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีเปลี่ยนแปลง  

7.4.1.2  วิ ธี การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนผ่ านระบบ MFC Smart Trade ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ ต  ( Internet Trading) ทาง 
www.mfcfund.com 
(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade Online ผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต (Internet Trading) กรอกข้อมูลใน "ใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต" โดยระบุรหัสผู้ใช้ 
(USER ID) และรหัสผ่าน (PASSWORD) ด้วยตนเอง และ ขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากกับธนาคาร (Direct debit) 
เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยกรอกข้อมูลใน "หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก" และเซ็นชื่อตามแบบท่ีให้ไว้กับ
ธนาคารให้เรียบร้อย พร้อมแนบส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีช่ือบัญชีตรงกับผู้ถือหน่วยและเลขที่บัญชี
ที่ขอใช้บริการ Direct Debit นั้น ส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทจัดการ 

(2)  เมื่อบริษัทจัดการได้รับท้ังหมด และได้รับผลการตอบรับจากธนาคารเจ้าของบัญชีแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งผลการ
สมัครใช้บริการทาง E-mail Address ที่ผู้ถือหน่วยได้ให้ไว้  
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(3)  รหัสผู้ใช้ (USER ID) และรหัสผ่าน (PASSWORD) ซึ่งผู้ถือหน่วยเป็นผู้ระบุเอง ผู้ถือหน่วยจะต้องเก็บรักษาไว้เป็น
ความลับ และด าเนินการท ารายการด้วยตนเองทุกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่บุคคลอืน่
ที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการท ารายการโดยใช้ User ID และ Password ของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจ าตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองผ่านระบบ MFC Smart Trade Online ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ของบริษัทจัดการได้ 

(4)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนหน่วย หรือจ านวนบาท โดยต้องมีมูลค่าขั้นต่ าของการ
สั่งขายคืนมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าขั้นต่ าของการรับซื้อคืนตามที่กองทุนก าหนด 

(5)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน หรือจ านวนเงินที่ต้องการขายคืนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
หรือจ านวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 

(6)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ช่ัวโมง มี 3 กรณีคือ 
1.  หากค าสั่งขายคืนดังกล่าว ส่งถึงบริษัทจัดการ ภายในเวลา 13.00 น. ของวันท าการรับซื้อคืน จะถือว่า

การขายคืนดังกล่าวเป็นรายการของวันท าการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวันท าการเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

2.  หากค าสั่งขายคืนดังกล่าว ส่งถึงบริษัทจัดการ หลังจากเวลา 13.00 น. ของวันท าการ จะถือว่าการสั่ง
ขายคืนดังกล่าวเป็นรายการของวันท าการถัดไป  

3.  หากค าสั่งขายคืนดังกล่าว ส่งถึงบริษัทจัดการ ในวันหยุดราชการจะถือว่าค าสั่งซื้อดังกล่าวเป็นรายการ
ของวันท าการถัดไป  

โดยกรณี 2 และ 3 บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวันท าการถัดไปเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานท่ีปรากฏ
อยู่ท่ีบริษัทจัดการเปน็หลักฐานอ้างอิงเท่านั้น  
เงื่อนไขการใช้บริการ ผ่านระบบ MFC Smart Trade  
(1)  ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade ผู้สั่งขายคืนจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจัดการ

และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
(2)  เมื่อผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนท ารายการเสร็จสมบูรณ์แลว้ จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณี

ใด ๆ ท้ังสิ้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
(3)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดระบบงานเป็นการช่ัวคราวโดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

ล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการหรือกรณีอื่นใด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไข
กรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว  
แล้วแต่กรณี 

(4)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ ที่จะปิดการให้บริการช่ัวคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีส านักงานของบริษัทจัดการ
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2  กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 
ชนิดสะสมมูลค่า :  ไม่มี 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :  มี 
บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) ให้แก ่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกิน 4 ครั้ง
ต่อปี ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ ทั้งนี้การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง ซึ่งบริษัทจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบ
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อัตโนมัติตามวิธีการ ต่อไปนี้ 
(1)  บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) เฉพาะผลตอบแทน ให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนจากการจ่ายเงินปันผล และ/หรือ ดอกเบี้ย และหรือผลตอบแทนจากตราสารที่ลงทุน และ/หรือ จาก
รายได้จากการลงทุนสุทธิบวก/หักก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดขึ้นทั้งสิ้น (Capital Gain) (ถ้ามี)  

(2)  บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยน าเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด        
เอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท ารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  

(3)  บริษัทจัดการจะใช้รายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันท าการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
โดยจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนส าหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวในวันท า
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

(4)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะพิจารณา ด าเนินการให้มีการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางสว่น
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะน าเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวหรือ
การเลิกกองทุนนี้ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะน า
ฝากเงินที่ได้รับจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีซื้อหน่วยลงทุนหรือบัญชีเงินฝากของกองทุนรวมอื่น
หรือบัญชีเงินฝากท่ีบริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นตามความประสงค์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนและการสั่งซื้อดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขในการสั่งซื้อของกองทุนรวมอื่นนั้นด้วย เว้นแต่บริษัท
จัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

(5)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ หากเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกองทุน  
ดังต่อไปนี้ 
1.  ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะสงคราม หรือการผันผวนอย่างรุนแรงของภาวะ

เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย ท าให้กองทุนมีเงินสดไม่เพียงพอที่จะรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราที่ก าหนดไว้  

2.  ปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น จ านวนเงินสดในกองทุนไม่เพียงพอที่จะใช้ในการรับซื้อคืน
อัตโนมัติในช่วงเวลาที่ก าหนดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลอย่างไม่คาดคิดของกองทุน
รวมต่างประเทศท่ีไปลงทุน หรือการรับซื้อคืนอัตโนมัติดังกล่าวมีผลต่อการบริหารจัดการของกองทุน 

ทั้งนี้โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศที่ส านักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) 
ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง 

7.5.  ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :   ทุกวันท าการ  
7.6.  รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลพินิจของผู้ลงทุน :  ทุกวันท าการ 
กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ :  ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติในช่วง 4 เดือนแรกนับแต่เดือนที่จดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติดังกล่าวท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและจะติด
ประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป 
การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ  ตามข้อ 7.4.2 เพื่อความเหมาะสม 
โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไป
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะติดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานบริการ
ของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

7.7.  การขายคืนหน่วยลงทุน :  ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
7.8.  รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  
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1)  บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการแบบอื่นๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี
บริษัทจัดการก าหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เช่น 
(1.1)  วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(1.2)  วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอ่ืนๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ด าเนินการ

ได้ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วัน ก่อนเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงาน
บริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศที่ส านักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ส านักงาน
ใหญ่และส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง 

7.9.  รายละเอียดเพิ่มเติม :  
7.9.1  บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการแบบอื่นๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัท

จัดการก าหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เช่น 
(1)  วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(2)  วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ด าเนินการได้ ทั้งนี้ 

เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
ก่อนเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) 
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

7.9.2  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศที่ส านักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ส านักงานใหญ่และส านักงาน
สาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง 

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

8.1.  ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
-  Internet 
-  บริษัทจัดการ 
-  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

8.2.  รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  
8.2.1  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการเท่านั้น ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
อยู่เพียงกองทุนเดียว ต่อหนึ่งค าขอสับเปลี่ยนกองทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ  
ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดดังกล่าว จะไม่รวมถึงกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการช่ัวคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็น
ว่าการหยุดรับค าสั่งสับเปลี่ยนดังกลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสุดต่อกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถอื
หน่วยทราบโดยปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปิดให้บริการดังกล่าวในภายหลัง โดยจะติดประกาศที่ส านักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ส านักงานใหญ่และ
ส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้า 7 วันก่อนการเปิดให้บริการ 

8.2.2  วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนนี้ กับกองทุนรวมอื่น ภายใต้การจัดการของบริษัท

จัดการ ได้ทุกวันท าการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 13.00 น.  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนวันและเวลาท าการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดยไม่
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ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุน
ทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาท าการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะติดประกาศที่ส านักงานของ
บริษัทจัดการ ส านักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน  

(2)  ในกรณีที่วันท าการรับค าสั่งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นวันเดียวกับวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือยังคงมี
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนค้างอยู่ บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อน หลังจากนั้น บริษัทจัดการจะด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามวิธีการสับเปลีย่น
หน่วยลงทุนต่อไป 

(3)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะหยุดการใช้สิทธิในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนช่ัวคราว ในกรณีที่บริษัทจัดการ
เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนวันหยุดรับค าสั่งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(4)  บริษัทจัดการจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทางภายใน 5 วันท าการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการที่ค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้นทาง อย่างไรก็ตาม ในกรณีวันท่ีช าระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตรงกับวันหยุดท า
การซื้อขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะท ารายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันท าการซื้อ
ขายถัดไป ซึ่งอาจเกินกว่า 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการที่ค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน มูลค่า
หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางได้ 

8.2.3  ราคาขายและราคารับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเมื่อวันสิ้นวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะ
ก าหนดราคาขายและราคารับซื้อคืน  ดังนี ้
(1)  ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนที่ค านวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน

ของกองทุนที่รับซื้อคืนนั้น เมื่อสิ้นวันท าการที่รับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  ดังนี ้
ราคารับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน = ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน – ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) 
โดยจ านวนเงินท้ังหมดที่จะน าไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทางจะค านวณได้ ดังนี ้
จ านวนเงินท้ังหมดที่น าไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง = จ านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนของกองทุนต้นทาง x 
ราคารับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(2)  จ านวนเงินทั้งหมดที่ได้จากการด าเนินการ ตามหัวข้อ 8.2.3 (1) ข้างต้น จะน าไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ สิ้นวันท าการซื้อขายที่บริษัทจัดการได้รับเงินจาก
กองทุนต้นทางหรือ ณ สิ้นวันท าการก่อนหน้าวันท าการซื้อขายที่บริษัทจัดการได้รับเงินจากกองทุนต้นทางแล้วแต่
กรณี ท้ังนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที่ส านักงาน
ของบริษัทจัดการ และ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และราคาขายกรณีสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของกองทุนปลายทางต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

8.2.4  วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ ส านักงานสาขา หรือ              

ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ได้ทุกวันท าการ 
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 13.00 น. 

(2)  ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสั่งสับเปลี่ยนให้ครบถ้วนโดย
ระบุช่ือกองทุนต้นทาง จ านวนหน่วยลงทุนหรือจ านวนเงินจากหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่ต้องการสับเปลี่ยน 
และช่ือกองทุนปลายทาง โดยมีจ านวนหน่วยลงทุนข้ันต่ าหรือมูลค่าขั้นต่ าตามที่ระบุไว้ในโครงการ ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องส่งใบค าสั่งสับเปลี่ยนท่ีกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้แก่บริษัทจัดการ ส านักงานสาขา หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน โดยบริษัทจัดการ ส านักงานสาขา หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน จะส่งมอบหลักฐาน
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การรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะถือเอาวันที่ได้รับใบค าสั่ง
สับเปลี่ยนเป็นวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(3)  หากผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลายๆ รายการในวันท าการเดียวกัน บริษัทจัดการจะจัดเรียงล าดับที
ละรายการ (1 ต่อ 1) ตามล าดับก่อนหลังของการท ารายการ 

(4)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางเป็นจ านวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจ านวนเงิน
มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่มี
ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(5)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ของ
กองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็ กโทรนิกส์ เช่น ระบบ
อินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความ
ประสงค์ไว้ ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(6)  เมื่อบริษัทจัดการได้ด าเนินการตามรายการค าขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนค าขอสับเปลี่ยน
กองทุนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ในกรณีที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันและเวลา
ท าการที่บริษัทจัดการ ส านักงานสาขา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการก่อน  

(7)  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึก
ข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่าน้ัน 

8.2.5  วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ต ( Internet Trading) ทาง 
www.mfcfund.com 
(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade Online ผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต (Internet Trading) จะต้องกรอกข้อมูลใน "ใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต" และปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไว้ในค าขอใช้บริการดังกล่าว  

(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นจ านวนหน่วย หรือจ านวนบาท โดยต้องมีมูลค่าขั้นต่ าของ
การสั่งขายคืนมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าขั้นต่ าของการรับซื้อคืนตามที่กองทุนก าหนด 

(3)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน หรือจ านวนเงินที่ต้องการขายคืนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
หรือจ านวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะ
ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั้น 

(4)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ใน 3 กรณี  ดังนี ้
1.  หากค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ส่งถึงบริษัทจัดการ ภายในเวลา 13.00 น. ของวันท าการ

สับเปลี่ยน โดยต้องส่งค าสั่งสับเปลี่ยนลว่งหน้า 1 วันท าการ บริษัทจัดการจะถือว่าการสับเปลี่ยนดงักลา่ว
เป็นรายการของวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวัน
ท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

2.  หากค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ส่งถึงบริษัทจัดการ หลังจากเวลา 13.00 น. ของวันท าการ
สับเปลี่ยน บริษัทจัดการจะถือว่าการสั่งขายคืนดังกล่าวเป็นรายการของวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ถัดไป 

  



 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม 44 

3.  หากค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ส่งถึงบริษัทจัดการ ในวันหยุดราชการ บริษัทจัดการจะถือว่า
ค าสั่งขายคืนดังกล่าวเป็นรายการของวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป 

โดยกรณีข้อ 2. และ 3. บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ถัดไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น 
เงื่อนไขการใช้บริการผ่านระบบ MFC Smart Trade 
(1)  ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจัดการและ

ปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(2)  เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้น

แต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
(3)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณี

ที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการหรือกรณีอื่นใด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีเกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

(4)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการให้บริการช่ัวคราวหรือถาวร ท้ังนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีส านักงานของบริษัทจัดการ และ/หรอื 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) 

9. การช าระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน
แทน บริษัทจัดการจะก าหนดขั้นตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยขั้นตอนที่ก าหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัท
จัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน  

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้ แล้วได้ 
เฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้  
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ ดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ

ของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
(ก)  มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ  
(ข)  มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่

ถูกต้อง ตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  

ทั้งนี้ การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้  
1.  เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่ งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับ

การผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน  
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3.  แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเลื่อนและหลักฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตาม (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์  ตาม (2) ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้  

4.  ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว 
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดับวันท่ีส่งค าสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนก่อนหลัง  

11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  

11.1  บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณี ดังต่อไปนี้  
(1)  ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ  
(2)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ

ของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
(ก)  มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล  
(ข)  ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค)  มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท าได้ไม่เกินหนึ่งวันท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3)  กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์  ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคัญ  
(ก)  ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี

ที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งน้ันเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

(ข)  มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรีและท าให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค)  มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ 
ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน         
แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้  
(ก)  บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท า ดังต่อไปนี้  

1.  การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2.  การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  
3.  การกระท าที่เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจ

ตามกฎหมาย  
(ข)  บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน

สาระส าคัญ  
11.2  เมื่อปรากฏเหตุ ตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซื้อหรือ

ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
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(1)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุ ตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุน
ทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลันด้วย  

(2)  รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดย
พลัน  

(3)  ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน         
ตามข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวันท าการ บริษัทจัดการจะด าเนินการ ดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับค าสั่งซื้อ
หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(ก)  รายงานการเปิดรับค าสั่งซื้อหรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปดิ ณ 

วันท าการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันท าการก่อนวัน
เปิดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  

(ข)  แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับ
ค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน 

11.3  บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ตามข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้ วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน  

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับค าสั่งซื้อ ค าสั่ง
ขายคืนหรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าสั่งซื้อ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้  

13. เง่ือนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน กับ/หรือ เพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคล
ซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) 
ดังนั้น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซื้อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุน 
(แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของ US Person 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรและโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ  
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14. การจ่ายเงินปันผล :  

14.1.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล : 

ชื่อย่อ รายละเอียด 
1 M-SMART INCOME-AC ไม่จ่าย 
2 M-SMART INCOME-AR ไม่จ่าย 

14.2.  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  ไม่มี  
14.3.  ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน:  ไม่มี  

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 

ชื่อย่อ รายละเอียด 
1 M-SMART INCOME-AC 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.66 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนรวม 

2 M-SMART INCOME-AR 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.66 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
15.2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  
15.2.1.  ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : 

 ชื่อย่อ รายละเอียด 
1 M-SMART INCOME-AC 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี 
ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนรวม 

2 M-SMART INCOME-AR 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี 
ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ตัดจ่ายจริงจากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือน  

15.2.2.  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : 

 ชื่อย่อ รายละเอียด 
1 M-SMART INCOME-AC 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 0.075 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนรวม 

2 M-SMART INCOME-AR 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 0.075 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ตัดจ่ายจริงจากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือน 

15.2.3.  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : 

 ชื่อย่อ รายละเอียด 
1 M-SMART INCOME-AC 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์ินสทุธิของกองทุนรวม 

2 M-SMART INCOME-AR 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์ินสทุธิของกองทุนรวม 
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รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ตัดจ่ายจริงจากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือน  

15.2.4.  ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  ไม่มี 

15.2.5.  ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย :  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  ไม่มี 

15.2.6.  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.873 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
(1)  ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุนรวมจะค านวณ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ของมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่จด

ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตัดจ่ายเงินจากกองทุนตามความ
เหมาะสมของกระแสเงิน และผลประโยชน์ของกองทุน  

(2)  ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนและค่านายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง  

(3)  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บค่าอากรแสตมป์          
ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที่จ่ายจริง  

(4)  ค่าตอบแทนผู้ช าระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบัญชีกองทุนรวมจนถึงการจดทะเบียนเลิก
กองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง  

(5)  ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายก าหนดในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าธรรมเนียมในการขอให้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเข้าท าการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง  

(6)  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
และการส่งเสริมการขาย และค่าจัดท าหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และใบจองซื้อหน่วยลงทุน เ ป็นต้น         
ในอัตราตามที่จ่ายจริง แต่จะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในแต่ละรอบระยะเวลา
บัญช ี

(7)  ค่าจัดท ารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันและ
หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง ที่บริษัทจัดการจัดท าหรือมีหน้าที่
จัดท าขึ้นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายก าหนด ตามที่จ่ายจริง  

(8)  ค่าแปล และค่าพิมพ์หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบหน่วยลงทุน (Investment Unit 
Certificate) และแบบฟอร์มอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง  

(9)  ค่าเตรียมการและจัดส่งเอกสาร หนังสือโต้ตอบผู้ถือหน่วยลงทุน และรายงานต่างๆ ตลอดจนใบหน่วยลงทุน 
(Investment Unit Certificate) รวมทั้งค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสารส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่
จ่ายจริง  

(10)  ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือเรียกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับค าสั่งจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง  

(11)  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรอืการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนี้ใดๆ ของกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง  
(12)  ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือการเปลี่ยนประเภทโครงการ เช่น การลงประกาศ

หนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การท าเอกสารแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง  
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(13)  ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมโดยตรง เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดประชุมที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญาต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าว หรือประกาศที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องจากการด าเนินการตามที่กฎหมายหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด         
เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง  

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกันอันเนื่องมาจากค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย  ตาม 15.2 
ข้างต้นจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม  

15.3.  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
15.3.1.  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :  มี 

 ชื่อย่อ รายละเอียด 
1 M-SMART INCOME-AC 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

2 M-SMART INCOME-AR 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต่อรองค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ ณ 
จุดขาย และประกาศบน Website ของบริษัทจัดการ www.mfcfund.com 
บริษัทจัดการไม่คิดค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  

15.3.2.  ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  ม ี

 ชื่อย่อ รายละเอียด 
1 M-SMART INCOME-AC 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2 M-SMART INCOME-AR 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต่อรองค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ ณ 
จุดขาย และประกาศบน Website ของบริษัทจัดการ www.mfcfund.com  

15.3.3.  ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  ไม่มี  
15.3.3.1  ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
15.3.4.  ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :  

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ภายใต้เง่ือนไขที่ระบุ ในส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน ข้อ 13.3 “สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาท ต่อ 1 รายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวในวันท่ียืน่
ใบค าขอโอนหน่วยลงทุน  

15.3.5.  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ  
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รายละเอียดเพิ่มเติม :  
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่สูญหาย บริษัท
จัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาท ต่อ 1 ฉบับ  

15.3.6.  ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (Exit Fee) :  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  ไม่มี 

15.3.7.  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  
ตามที่จ่ายจริง  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการออกเช็คค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือ หรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามจริง (ถ้ามี) ตามที่ธนาคารพาณิชย์หรือ
สถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอ่ืนใดมีการเปลี่ยนแปลง 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว 

15.4.  วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :  
การค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
ค านวณทุกวันท าการ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในแต่ละวันในการค านวณ โดยกรณีการค านวณในวันหยุด
ท าการจะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันท าการถัดไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณ และจะช าระโดยตัดจ่ายจากบัญชีกองทุนรวม
เป็นรายเดือน  
ค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.2.6 (2) ถึง (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั้งจ านวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์
จากค่าใช้จ่ายนั้นๆ ทั้งนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  

15.5.  การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  
บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเพิ่มเติม  ในจ านวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม ภายในระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิด
ตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด  
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
(1)  กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 

วัน โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ส านักงานใหญ่
และส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 
1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน  

(2)  กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ท่ีส านักงาน ของบริษัท
จัดการ ส านักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน  

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง ตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจะต้องแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่
วันท่ีเปลี่ยนแปลง  

15.6.  หมายเหตุ :  
ค่าธรรมเนียมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอ่ืนใดมีการเปลี่ยนแปลง 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว 
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* มูลค่าทรัพย์สิน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เ ว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่ค านวณ  

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

16.1.  วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 
ต่างประเทศ  

16.2. เงื่อนไขพิเศษ :  
1.  บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ การค านวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายใน
ต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ส าหรับอัตราแลกเปลี่ยนท่ีใช้ในการค านวณ บริษัทจัดการจะเลือกใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ จาก
แหล่งข้อมูลของ Bloomberg แบบ BFIX ณ เวลา 16.00 น. ของวันท าการที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือตามอัตราแลกเปลี่ยนแบบ BFIX ณ 
ช่วงเวลาถัดไป ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้ บริษัทจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 2(ก) ถึง (ง) แห่งประกาศสมาคม ที่ สจก.ร. 
2/2554 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554 หากได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
1.1  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
1.2  มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 
1.3  มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์ที่
เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดสว่นมูลค่าทรพัย์สินสทุธิของหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด 
วิธีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
เนื่องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั้น จะค านวณมูลค่าทรัพย์สิน
โดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนท่ีขายได้ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และรายการเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
ทั้งนี ้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ค านวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และ
ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื่นเพิ่มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะ
ประกาศวิธีการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติด
ประกาศไว้ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
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ตัวอย่างการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ตัวอย่างที่ 1  
มูลค่าทรัพย์สินที่จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 15,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น  
1.  ชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท   
2.   ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 10,000 บาท และ มีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั้งมียอดขายหน่วย

ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  5,000 บาท และ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 1,000 บาท 
 

 
กองทุนรวม ชนิดสะสม

มูลค่า 
ชนิดขายคนืหน่วย

ลงทุนอัตโนมัติ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จ าหน่ายได้หลังหักค่าธรรมเนียม
การขาย (ถ้ามี) (บาท) 15,000.00  5,000.00  10,000.00  
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันแรก 3,000 บาท  
วิธีคิดการปันส่วนมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ  
-  ชนิดสะสมมลูค่า 3,000 x 5,000 / 15,000 = 

1,000  
-  ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 3,000 x 

1,000 / 15,000 = 2,000  3,000.00  1,000.00  2,000.00  
รายการคา่ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน 18,000.00  6,000.00  12,000.00  
รายการคา่ใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)        
-  ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1.07% (0.53) (0.18) (0.35) 
-  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) = 0.107% (0.05) (0.02) (0.03) 
-  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 

0.0321% (0.02) (0.01) (0.01) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  17,999.40  5,999.79  11,999.61  
จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  1,500.0000  500.0000  1,000.0000  
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9996  11.9996  11.9996  

วันต่อมา ท าการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า (ขายหน่วยลงทุนชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (+5,000 บาท) และ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (-1,000 บาท) ) 
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กองทุนรวม ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดขายคนืหน่วย

ลงทุนอัตโนมัติ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท) 17,999.40  5,999.79  11,999.61  
ส่วนเพ่ิมของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ 5,000 บาท  
วิธีคิดการปันส่วนมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ  
-  ชนิดสะสมมลูค่า 5,000 x 5,999.80 / 

17,999.40 = 1,666.67  
-  ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 5,000 x 

11,999.60 / 17,999.40 = 3,333.33  5,000.00  1,666.67  3,333.33  
รายการที่เกีย่วข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด       
1)  ขายหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ         

(+5,000 บาท) 5,000.00    5,000.00  
2)  รับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า (-1,000 

บาท) - (1,000.00)  - (1,000.00)    
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน 26,999.40  6,666.46  20,332.94  
รายการคา่ใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)        
-  ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1.07% (0.80) (0.20) (0.60) 
-  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) = 0.107% (0.08) (0.02) (0.06) 
-  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 

0.0321% (0.03) (0.01) (0.02) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  26,998.49 6,666.23 20,332.26 
จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  1,833.3445  416.6639  1,416.6806  
-  หน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุน

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 
5,000/11.9996 = 416.6806 หน่วย       

-  หน่วยลงทุนท่ีลดลงจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมลูค่า = 1,000/11.9996 = 83.3361 
หน่วย       

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 14.7264  15.9991  14.3520  
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ตัวอย่างที่ 2 
กรณีมีการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้ผู้ถือหน่วยชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 1,000 บาท 
และ มีรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท 

 
กองทุนรวม ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดขายคนืหน่วย

ลงทุนอัตโนมัติ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท) 26,998.49  6,666.23  20,332.26  
ส่วนเพ่ิมของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ 6,000 บาท  
วิธีคิดการปันส่วนมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ  
-  ชนิดสะสมมลูค่า 6,000 x 6,666.23 / 

26,998.49 = 1,481.47  
-  ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 6,000 x 

20,332.26 / 26,998.49 = 4,518.53 6,000.00  1,481.47  4,518.53  
การจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ       
จ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติ (-1,000 บาท) (1,000.00)    (1,000.00)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน 31,998.49  8,147.70  23,850.79  
รายการคา่ใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)        
-  ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1.07% (0.94) (0.24) (0.70) 
-  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) = 0.107% (0.09) (0.02) (0.07) 
-  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 

0.0321% (0.03) (0.01) (0.02) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  31,997.43  8,147.43  23,850.00  
จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  1,763.6678  416.6639  1,347.0039  
-  หน่วยลงทุนท่ีลดลงจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ = 1,000/14.3520 = 69.6767 หน่วย       
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 18.1425  19.5540  17.7060  
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วันต่อมา ท าการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า (ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (+10,000 
บาท)) 

 

กองทุนรวม ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดขายคนื
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า 
(บาท) 31,997.43  8,147.43  23,850.00  
รายการที่เกีย่วข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด       
1)  ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (+10,000 

บาท) 10,000.00  10,000.00    
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน 41,997.43  18,147.43  23,850.00  
รายการคา่ใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)        
-  ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1.07% (1.23) (0.53) (0.70) 
-  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) = 0.107% (0.12) (0.05) (0.07) 
-  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 

0.0321% (0.04) (0.02) (0.02) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  41,996.04  18,146.83  23,849.21  
จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  2,275.0721  928.0682  1,347.0039  
-  หน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุน

ชนิดสะสมมลูค่า = 10,000/19.5540 = 
511.4043 หน่วย       

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 18.4592  19.5533  17.7054  

2.  บริษัทจัดการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
(2.1)  ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท าการ ภายใน 2 วันท าการถัดไป  
(2.2)  ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันท า

การถัดไป ทั้งนี้ จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคา
ดังกล่าว  

(2.3)  ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังต่อไปนี้  
(ก)  วันท าการก่อนวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน

ล่าสุด ทั้งนี้ ไม่รวมกองทุนรวมที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันท าการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน  

(ข)  วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันท าการถัดไป  
(ค)  วันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันท าการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุน

รวมก าหนดวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันยาวกว่าหนึ่งเดือน  
(ง)  วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 3 วันท าการ

ถัดไป  
(2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะ

ประกาศภายในวันท าการถัดไป  
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3.  การประกาศมูลค่าและราคา ตามข้อ (2.3) และข้อ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
(1)  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ

จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะด าเนินการ ดังต่อไปนี้.  
(ก)  ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมสองต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ

ทศนิยมตามหลักสากล  
(ข)  ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมห้าต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก

สากล ส าหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ให้ปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่
สี่ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้ตัดทศนิยมต าแหน่งที่ห้า
ทิ้ง  

(ค)  ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ในข้อ 3.(ข) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมสี่ต าแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมต าแหน่งที่ห้าท้ิง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ค านวณ
ได้ในข้อ 3.(ข)  

(ง)  ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมห้าต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แต่ให้ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียงสี่ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยมต าแหน่งที่ห้าท้ิง  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค านวณตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(2)  ด าเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ
ตัดสินใจลงทุนได้ และ  

(3)  จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานท่ีทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีประกาศดังกล่าวข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

4.  บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2. และข้อ 3. เมื่อมีเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้  
(1)  เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับ

ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  
(2)  เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าวประกาศราคาขาย

หน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วันท าการถัดไป  
16.3.  แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน:  

บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ และจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ 
สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบรษิัท
จัดการได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิเช่น หนังสือพิมพ์รายวัน  

16.4.  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง:  
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา

หน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง ตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
จัดท าและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันท าการนับแต่วันท่ีพบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีส าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  
(1)  ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง  
(2)  ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  
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(3)  สาเหตุที่ท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
(4)  มาตรการป้องกันเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง  

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง  มีผลต่อเนื่องต่อการค านวณ
ราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การก าหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย  

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง บริษัทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบ
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการ ดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  
(1)  จัดท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันท าการถัดจาก

วันท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันท าการ
ถัดจากวันที่ค านวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันท าการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  
(ก)  ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง  
(ข)  ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  
(ค)  สาเหตุที่ท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
(ง)  การด าเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีส าเนารายงาน ตาม (1) ไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการ เพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา ตาม (1)  

(3)  ประกาศช่ือกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคา ตาม (2) และ วัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขราคา ตาม (2) ใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว  

(4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือ
ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา ตาม (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว  

(5)  จัดท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้ง
ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดท า  ตาม (1) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน  

3.  ในการชดเชยราคา ตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้  
(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะ

ปฏิบัติ ดังนี ้ 
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(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ี
ถูกต้อง  
หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่
อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุ
ดังกล่าว  

(ข)  กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ 
ดังนี ้ 
(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน

เป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ี
ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อย
กว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่
อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุ
ดังกล่าว  

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใด มีมูลค่าไม่ถึง
หนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่
ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท า
การนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการ
จ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุน ตาม 2(ก) 
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้  

4.  บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคา ตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วย
ลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที่ไม่อาจควบคุมได้  
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17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :  

17.1.  ช่ือบริษัทจัดการ :  
ช่ือ :  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน)  

17.2.  ช่ือผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
ช่ือ :  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  

17.3.  ช่ือผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  ไม่มี 
17.4.  ช่ือของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

17.5.  ที่ปรึกษา :  
17.5.1.  ช่ือท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  
17.5.2.  ช่ือท่ีปรึกษากองทุน :  
17.6.  ผู้สอบบัญชี :  

ช่ือ :  นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์  
ช่ือ :  นาย เทอดทอง เทพมังกร  
ช่ือ :  นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้  
ช่ือ :  นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์  
ช่ือ :  นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย  
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :  

17.7.  การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1.  วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี :  วันท่ี  เดือน  
18.2.  วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก :  วันท่ี  
18.3.  รายละเอียดเพิ่มเติม :  

วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี: ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ :  

19.1  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ไม่เกินร้อยละ 55 
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการ
ขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น  
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระท าตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตาม
จ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในกรณีที่มติดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามหัวข้อ "สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัท
จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ปรึกษา (ถ้ามี)" และค่าธรรมเนียมในข้อ 15 
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"ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้ อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม" ของบริษัทจัดการ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือผู้อื่นที่ให้บริการแก่กองทุน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือผู้อื่นที่ให้บริการแก่กองทุน แล้วแต่กรณีในการด าเนินการตามมตินั้นๆ หรือขอ
ความเห็นชอบจากส านักงานในการด าเนินการด้วย ทั้งนี้ การด าเนินการตามมติความเห็นชอบของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องไม่
ขัดต่อประกาศหรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ด้วย 
(1)   ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วย

ลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2)   ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3)   ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับ
ผลกระทบเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น 

19.2  ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระท าตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 
วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี  

19.3  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจัดการที่มีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยการยื่นค าขอเป็นหนังสือ พร้อมทั้ง
รายละเอียดของโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วและค ารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์  
เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับค าขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้  

19.4  บริษัทจัดการอาจจะด าเนินการเพิ่มเงินทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไป ตามข้อก าหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

20.1  ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุน ตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการท าประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านักงาน หรือขอมติ
โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการเลิกกองทุนรวม  

20.2  ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั้นให้มีจ านวนไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้ นภายในสอง
เดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือด าเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศ
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คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของ
บริษัทจัดการ  

20.3  บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรง ของ

ความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  
(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทุน

ได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)  
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้อง กระท า
ด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย  
ให้บริษัทจัดการระบุเง่ือนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทนตามวรรคหนึ่งไว้ในโครงการจัดการกอง ทุนรวม 
หรือในสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี 

20.4  บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

20.5  ข้อก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน  
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของ
บุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถ่ินท่ี
อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วย
ว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ 
FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง”)  
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดท าเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น  
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่ส าคัญในสอง
กรณี คือ  
(1)  ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน

ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้น
ไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตน ตามข้อก าหนดของ 
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน) มีหน้าท่ีด าเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนช าระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพัน ตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือ
ระงับการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้
กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ ด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจ
ท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  
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เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้
ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึง
ขอสงวนสิทธิในการด าเนินการ ดังนี ้ 
(1)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา  (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการน าส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ท่ี
อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับ
หน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

(2)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือ ค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่
ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่
เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อก าหนดของ
กฎหมายดังกล่าว  

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่        
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ด าเนินการ ตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้
ในค าขอเปิดบัญชี  
(1)  ไม่รับค าสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  
(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  
(3)  ด าเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผล และ/หรือ เงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ

หน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่
ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย  

(4)  ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น  

การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องอันจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัท
จัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา  (หรือเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องก าหนด) เท่านั้น  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะด าเนินการ ตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  
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21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวง 
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพัน ตามข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2: ข้อผูกพัน 
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1. บริษัทจัดการ :  

ช่ือ :  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ช้ัน G และช้ัน 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้   
(1)  การบริหารกองทุนรวม   

1)  ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก และยื่นค าขอจดทะเบียนเพิ่มจ านวนเงินทุนของกองทุน   

2)  จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด   

3)  ตรวจสอบและควบคุมที่ปรึกษากองทุนในการน าเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ใน
ต่างประเทศรวมทั้งการซื้อขาย จ าหน่าย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

4)  ด าเนินการเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ระบุในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน   
5)  ด าเนินการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรับซื้อคืนภายในวันท าการถัดจาก

วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ก าหนดเวลาในการลดจ านวนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นการลดจ านวน
หน่วยลงทุนภายในวันท าการถัดจากวันที่มีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน เมื่อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้ด าเนินการได้   

6)  สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม   
7)  เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามส่วนที่ 1 

รายละเอียดโครงการ ข้อ 19. “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ
แก้ไขวิธีการจัดการ”   

(2)  การรับและการจ่ายเงินของกองทุนรวม   
1)  จัดให้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน

รวมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่ก าหนดไว้ในส่วนท่ี 1 ของรายละเอียดโครงการ ข้อ 
15. “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”   

2)  ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในไว้ในส่วนที่ 1 ของ
รายละเอียดโครงการ ข้อ 15. “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน”   

(3)  การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม   
1)  จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง 

“คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม” รวมถึงการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืนแทน ตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

2)  แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด   

3)  แต่งตั้งที่ปรึกษากองทุนเพื่อบริหารเงินลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ   
4)  จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามประกาศว่าด้วยการให้ความ

เห็นชอบผู้สอบบัญชี   
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5)  จัดให้มีผู้ช าระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติ หรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน   

6)  แต่งตั้งที่ปรึกษา หรือคณะบุคคลขึ้นท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม เช่น คณะกรรมการการ
ลงทุน   

7)  แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร   
(4)  การด าเนินการอื่น ๆ   

1)  ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือใบหน่วยลงทุน (Confirmation Note or Investment Unit 
Certificate) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน   

2)  จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์   
3)  จัดให้มีการเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด   
4)  จัดท าบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน   
5)  จัดท ารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนดในกรณีที่มิได้เกิดจากการลงทุน 

หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   
6)  จัดท ารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดของรอบ

ระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และ
ส านักงาน ภายใน 2 ดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้อง
ขอ   

7)  จัดท ารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าว  ให้แก่          
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือน
นับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น   

8)  จัดท าหนังสือช้ีชวนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจัดส่ง แจกจ่าย และจัดให้มีไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน บริษัทจัดการ และส านักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี)   

9)  จัดท าหนังสือช้ีชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชี และส่งให้แก่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น   

10)  แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจ านวน และมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม ณ วันท าการสุดท้าย
ของเดือน ซึ่งได้รับรองความถูกต้องโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือน
ภายในวันท าการที่ 7 ของเดือนถัดไป   

11)  แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว กรณีอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 10) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น   

12)  ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะแก้ไขเพิ่มเติม
ในอนาคต   

13)  ยกเลิกกองทุนรวมตามที่ก าหนดไว้ส่วนท่ี 1 รายละเอียดโครงการ ในข้อ 20 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”   
บริษัทจัดการกองทุนรวม มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ท้ังนี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในข้อผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไป ตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการ
กองทุนรวมแล้ว  
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เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :  
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้ าท า
หน้าท่ีต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่  

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ช่ือ :  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ :  เลขท่ี 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ)  

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์  
(1)  ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนส าหรับการท าหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน  
(2)  บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์  
(1)  ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบซึ่งได้ระบุไว้ในหัวข้อ "สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัท

จัดการ" ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
(2)  ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ

หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท้ังในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มในอนาคต 

(3)  รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่าผู้ช าระบัญชี
จะด าเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นท่ีเรียบร้อย  

(4)  ด าเนินการรับมอบ ส่งมอบ จ าหน่ายจ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามค าสั่งของ
บริษัทจัดการเมื่อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้วตลอดจนรับช าระหรือช าระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว  

(5)  รับรองความถูกต้องในการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิต่อหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้ค านวณไว้แล้วตามส่วนที่ 1 รายละเอียด
โครงการ ข้อ 16 "วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง"  

(6)  รับรองความถูกต้องในจ านวนหน่วยลงทุนจากการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อ และจ านวนหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากการ
ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนตามจ านวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุนรวม และจ านวนหน่วยลงทุนที่
ลดลงจากการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งของบริษัทจัดการ 

(7)  ให้ความเห็นชอบและแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกครั้งที่เกิดกรณีมีเหตุจ าเป็นอันสมควรที่บริษัท
จัดการต้องเลื่อนก าหนดช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดในส่วนที่ 1 
รายละเอียดโครงการ ข้อ 10 "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" ข้อ 11"การไม่
ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" และข้อ 12 "การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" 
และจัดท ารายงานในเรื่องดังกล่าวเป็นหนังสือ รวมทั้งแสดงหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(8)  จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม ตามค าสั่งของบริษัทจัดการ  
(9)  จ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม (ถ้ามี) ตามค าสั่งของบริษัทจัดการเพื่อให้นายทะเบียนด าเนินการส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  
(10)  จัดท ารายงาน ดังต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ  



 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม 68 

1)  รายงานถึงผลการด าเนินการตามค าสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจ าหน่ายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยและอื่นๆ  
2)  จัดท าบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว้  
3)  จัดท าบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับ

ฝากไว้  
4)  รายงานเป็นรายวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของ

หลักทรัพย์พร้อมค านวณดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี)  
5)  รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์และลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย์เป็นรายวัน (ถ้ามี)  
6)  รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน  
7)  รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม  

(11)  จัดท ารายงานโดยละเอียดเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการ
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบัติ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในหัวข้อ "สิทธิ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ" ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และส่ง
ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท้ังนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว  

(12)  แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกล่าวในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม  

(13)  ด าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัทจัดการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือเมื่อไดร้ับค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(14)  ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี้ ในกรณีที่ผู้ช าระบัญชีกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตรา 130 และ
ประกาศท่ีออกตามความในมาตรานี้ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
และรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม  

(15)  ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(16)  ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการของบริษัทจัดการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(17)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้เป็นหน้าที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท้ังที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป  

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบ
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวงได้ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านั้นจะเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล
ผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้
ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 
ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มี
อ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้  
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เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
(1)  เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีก

ฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน  
(2)  ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ

บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่า 30 วัน  

(3)  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด และบริษัทจัดการ
และผู้ดูแลผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศ
ดังกล่าว ท้ังนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผูดู้แลผลประโยชนไ์ม่
ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัท
จัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน  

(4)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
ขายได้แล้วท้ังหมดของโครงการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์  

(5)  ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์น าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย 
หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน  

(6)  ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง  คุณสมบัติของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเองหรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มกีารแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด บริษัท
จัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืนแทนโดยพลัน  

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์ กระท าการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระท า
ได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยส าคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอ านาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้  
สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :  
ช่ือ :  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ :  เลขท่ี 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ)  

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7 

และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

3. ผู้สอบบัญชี :  

ช่ือ :  นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์  
ที่อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด เลขท่ี 100/19 ช้ัน 14 อาคารว่องวานิช บี ถ.พระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  
ช่ือ :  นาย เทอดทอง เทพมังกร  
ทีอ่ยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด เลขท่ี 100/19 ช้ัน 14 อาคารว่องวานิช บี ถ.พระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  
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ช่ือ :  นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้  
ที่อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด เลขท่ี 100/19 ช้ัน 14 อาคารว่องวานิช บี ถ.พระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  
ช่ือ :  นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์  
ที่อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด เลขท่ี 100/19 ช้ัน 14 อาคารว่องวานิช บี ถ.พระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  
ช่ือ :  นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย  
ที่อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด เลขท่ี 100/19 ช้ัน 14 อาคารว่องวานิช บี ถ.พระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ช่ือ :  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ช้ัน G และช้ัน 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111  

5. ผู้จัดจ าหน่าย :  

ช่ือ :  
ที่อยู่ :  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน :  

ช่ือ :  
ที่อยู่ :  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
(1)  ได้รับค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในอัตราไม่เกินกว่าท่ีระบุไว้ ในส่วนท่ี 1 รายละเอียดโครงการ ข้อ 15. 

“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”  
(2)  บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาแตง่ตั้งผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนลงทุน  
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
(1)  แจกจ่ายหนังสือช้ีชวนของกองทุน ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน ใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนและใบค าสั่งขายหน่วยลงทุน ตลอดจน

เอกสารต่างๆ ในการส่งเสริมการขาย  
(2)  รับใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือใบค าสั่งขายหน่วยลงทุน และรับช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วย ลงทุนและช าระค่า

ขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม  
(3)  ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน  
(4)  คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อท่ีไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม  
(5)  ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน  
(6)  ท าการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น  
(7)  ช้ีแจงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลต่างๆ ของกองทุน เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุน  

  



 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม 71 

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ช่ือ :  
ที่อยู่ :  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพ
คล่อง) :  

ช่ือ :  
ที่อยู่ :  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

9. ที่ปรึกษา :  

9.1.  ที่ปรึกษาการลงทุน :  
ช่ือ :  
ที่อยู่ :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  ไม่มี  
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแต่งตั้งท่ีปรึกษาการลงทุน ในภายหลัง โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยที่ปรึกษา
การลงทุนดังกล่าว จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานทราบ
ต่อไป  

9.2. ที่ปรึกษากองทุน :  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน/ที่ปรึกษาอื่น เมื่อมีการแต่ง ตั้ง            
ที่ปรึกษากองทุน/ที่ปรึกษาอื่นแล้ว และจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป  
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตั้งที่ปรึกษากองทุน ในภายหลัง โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยที่ปรึกษา
กองทุนดังกล่าว จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานทราบต่อไป  

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไม่มี 

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  
ที่อยู่ :  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :  

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
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13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1.  สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ บริษัทจัดการ โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการแต่งตั้งหรือที่บริษัทจัดการ หรือส านักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามส่วนที่ 1 
รายละเอียดโครงการ ข้อที่ 7 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”  

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : ไม่มี  
13.3.  สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้  
(ก)  การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน  
(ข)  การโอนหน่วยลงทุนตามค าสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย  
(ค)  การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กับทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม  
(ง)  การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้  

(2)  วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  
(ก)  ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือ

ส านักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับ
โอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมค าขอโอนหน่วยลงทุน  

(ข)  ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาท ต่อ 1 รายการ ณ วันที่ยื่นค าขอ
โอนหน่วยลงทุน  

(ค)  หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษีพร้อมหลักฐานการรับค าขอโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน  

(ง)  การโอนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไป ตามข้อ 13.3. (1) และ (2) ดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 
วันท าการ นับแต่วันที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค าขอโอน
หน่วยลงทุน  

(จ)  การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจด าเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้เง่ือนไขที่ระบุ  ในข้อ 13.3 
“การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย”  

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามขอ้ 13.3 จะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว  

13.4.  ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน :  
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอ านาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ี
ของบริษัทจัดการ  

13.5.  สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้  ในส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ ข้อ 19. “การขอมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” 
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus 
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account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด  

13.6.  สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการช าระบัญชีตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ในข้อ 21. “การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน”  

13.7.  สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  
1.  สิทธิในการลงมติเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้าง
มากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการ
จัดการกองทุนรวมและเมื่อได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

2.  สิทธิประโยชน์อ่ืนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงมอบให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นตัวแทนของ
ตนในการจัดการ และดูแลทรัพย์สินทั้งปวงของกองทุนรวม ดังนั้น จึงไม่ต้องมีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการ
ใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมจะ
เห็นสมควร  

13.8.  อื่น ๆ :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจ ากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ 
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพัน ตามข้อก าหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน
เงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไป ตามข้อก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย  

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1.  รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
-  ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
-  หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
-  อื่นๆ 

14.2.  เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  
โครงการนี้จะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ยกเว้นเฉพาะกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกใบหน่วยลงทุน 
(Investment Unit Certificate) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น บริษัทจัดการจะด าเนินการ ดังนี ้ 

14.2.1  บริษทัจัดการจะจดแจ้งช่ือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุน หรือสมุดบันทึกการซื้อขายหน่วยลงทุน (Confirmation Note or Fund Book) 

14.2.2  ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ราย ซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งช่ือบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และในสมุดบันทึกการซื้อขาย
หน่วยลงทุน และถือเอาบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุน 

14.2.3  บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือสมุดบันทึกการซื้อขายหน่วยลงทุน 
(Fund Book) ภายใน 15 วันท าการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการลงทุน
ในกองทุน และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหรือขายคืนบางส่วน ภายหลังวันที่เปิดการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือสมุดบันทึกการซื้อขายหน่วยลงทุน 
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(Fund Book) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการถัดจากวันท าการซื้อขาย ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบันทึกการซื้อขายหน่วยลงทุน (Fund Book)ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็ก
โทรนิกส์ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้  

14.2.4  บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการท า
รายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั้นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหนว่ย
ลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เปน็
ปัจจุบันและถูกต้อง  

14.2.5  บริษัทจัดการจะออกและจัดส่งรายการซื้อขายหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนทุกสิ้น
เดือนมิถุนายนและธันวาคมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตของ
บริษัทจัดการ หรืออีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีได้ท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็น
หลักฐานยืนยันการท ารายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง และหรือเพิ่มเติมรูปแบบเอกสารแสดงสิทธิ และ
หรือเง่ือนไข และระยะเวลาส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ www.mfcfund.com หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม และ
ไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดท าใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่มี  

16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนัดช าระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวม จะไม่สามารถช าระหนี้
ได้ บริษัทจัดการจะรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นท้ังที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระ
หนี้  ดังนี ้ 
16.1  กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์  
16.1.1  เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย

ลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สิน
ที่ได้จากการรับช าระหนี้  

16.1.2  เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่น าทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการ
รับช าระหนี้ มารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช าระหนี้ในโอกาส
แรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช าระหนี้ตกลงรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินส ารองรายได้หรือผลประโยชน์
ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น  

16.1.3  เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีมี
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เงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ย
เงินคืนเป็นอย่างอื่น  
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้ง ตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการ
รับช าระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจน าเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่
ได้จากการรับช าระหนี้จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจ
น าเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้ 

16.1.4  เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับช าระหนี้ตามตราสาร
แห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม  

16.2  กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์  
16.2.1  ก่อนการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย

ลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์  
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น  
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกบั
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับช าระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจ าเป็น
ในการรับช าระหนี้  

16.2.2  เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี้ บริษัทจัดการจะน าทรัพย์สินดังกล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการ
กับทรัพย์สินดังกล่าว ดังนี ้ 
(1)  กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว

ต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้  
(2)  กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว

ในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในระหว่างที่บริษัท
จัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว  

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 
16.3  ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะ

ด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลกูหนี้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับช าระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ใน
การด าเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องน าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม  

การช าระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะช าระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่ก าหนด เท่านั้น  

17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจ ากัดสิทธิใด ๆ          
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระท าตามข้อก าหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว 
ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีแล้ว 
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บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณี ดังนี ้
(ก)  การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน

ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 
(ข)  การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่ก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก 

(ค)  การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  

18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน :  

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ  

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

การด าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาโดยชอบแลว้ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวงเห็นชอบให้ด าเนินการดังกล่าวและ
มีผลผูกพันตามมติ 
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีให้ด าเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป 
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ
จัดการกองทุนรวมนั้น เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ด้วย 
(1)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่

เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(2)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือ

หน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(3)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบ

เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น  

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระส าคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมาย
ดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ให้รวมถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการ
คืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และเรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน 
(ก)  เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระส าคัญสอดคล้องกับโครงการจดัการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รบัมติโดยเสยีง

ข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน หรือ 
(ข)  ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
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การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดก ารกองทุน
รวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมท้ังประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ท่ีท าการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่ง
รายงานประจ าปีของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป)  

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

21.1.  การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  ไม่มี  
21.2.  รายละเอียดเพิ่มเติม :  

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1.  เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  
22.1.1  หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจ านวน ดังนี ้

(1)  จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันท าการใด 
(2)  มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด หรอื 

มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจ านวนเกิน
กว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้ว 

22.1.2  เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการหรืองดเว้นกระท า
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีของตน 

22.1.3  เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสยีงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้เเลว้
ทั้งหมดของโครงการจัดการ 

22.1.4  ส านักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า 
(1)  บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไข หรือไม่สามารถแก้ไขสัดสว่นการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนั

ใดให้เป็นไปตามข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน (เช่น การเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม) ภายในสองเดือนนับแต่วันที่
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อจ ากัดดังกล่าว เว้นแต่
เป็นกองทุนรวมที่ก าหนดเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันนานกว่าสองเดือนให้ด าเนินการแก้ไขภายในวัน
สุดท้ายของก าหนดเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป 

(2)  บริษัทจัดการไม่แก้ไข ไม่สามารถแก้ไข หรือไม่ด าเนินการตามที่ส านักงานมีค าสั่งให้บริษัทจัดการด าเนินการเพื่อให้
การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเป็นไปตามข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนหรือด าเนินการ
ใดๆ เพื่อมิให้กองทุนรวมถูกใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลใด ภายในระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด  

22.2.  การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  
22.2.1  เมื่อจะมีการเลิกกองทุนรวมใดเพราะเหตุครบก าหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบก าหนดการเลิกกองทุนรวม

ล่วงหน้า บริษัทจัดการจะด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนรวมนั้น ดังต่อไปนี้ 
(1)  แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และส านักงานทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 วันท าการ 

(2)  ด าเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น เป็นต้น และ 

(3)  จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถามให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม 
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22.2.2  ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนมีผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1)  ยุติการรับค าสั่งซื้อและค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท าการที่ปรากฏเหตุ ตามข้อ 22.1.1 
(2)  แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท าการที่ปรากฏเหตุ ตามข้อ 22.1.1 
(3)  จ าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าว ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท าการที่ปรากฏ

เหตุ  ตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติ 

(4)  ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนเงินท่ีรวบรวมได้ ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันท าการ
นับแต่วันท าการที่ปรากฏเหตุ ตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ด าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็น
การเลิกกองทุนเปิดนั้น 

เมื่อได้ด าเนินการ ตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด าเนินการ ตาม (3) บริษัทจัดการ
จะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการช าระบัญชีของกองทุนรวม 

ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนรวมต้องเลิกกองทุน เนื่องจากมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะต้องด าเนินการเพื่อเลิกกองทุน
เปิด  ตามข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
(1)  การจัดท าและจัดส่งหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญให้เป็นปัจจุบัน หากวันที่ปรากฏเหตุ ตามข้อ 22.1.1 เกิดขึ้นก่อนหรือ

ในวันท่ีครบก าหนดจัดท าและจัดส่งหนังสือช้ีชวน 
(2)  การจัดท าและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบระยะเวลาบัญชีหรือของ

ปีปฏิทิน และทุกรอบระยะเวลาบัญชี หากวันที่ปรากฏเหตุการณ์ ตามข้อ 22.1.1 เกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบก าหนดจัดท า
หรือจัดส่งรายงานดังกล่าว 

(3)  การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนนับตั้งแต่วันที่
ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าว นับตั้งแต่วันท าการถัดจากวันที่ปรากฏเหตุ  
ตามข้อ 22.1.1 

บริษัทจัดการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาผ่อนผันหรือสั่งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื่นได้ส าหรับการด าเนินการเพื่อช าระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือสมควร  

23. การช าระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน :  

เมื่อเลิกโครงการแล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ช าระบัญชี
ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อด าเนินการคิดค านวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดท าบัญชี จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุน 
ช าระภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน รวมทั้งท าการอย่างอื่นตามที่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการช าระบัญชีของกองทุนรวม 
ส าหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ช าระบัญชีจะด าเนินการ
เฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่  เมื่อได้ช าระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบัญชีจะท า
การจดทะเบียนเลิกกองทุนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ช าระบัญชีจะโอนทรัพย์สินคงค้างใดๆ ที่เหลืออยู่ภายหลังการจด
ทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 


