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คาํจาํกัดความ คาํจาํกัดความ / / คาํนิยาม คาํนิยาม : :   

ในเอกสารฉบบันี ้เว้นแตเ่นือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอยา่งอ่ืน คําจํากดัความตา่งๆ ให้มีความหมายตามท่ีได้ให้ไว้
ดงัตอ่ไปนี ้ 

โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิดเอม็เอฟซี สมาร์ท เวลเนส ซีร่ีส์ 1 

กองทุนหรือกองทุนรวม หมายถงึ กองทนุเปิดเอม็เอฟซี สมาร์ท เวลเนส ซีร่ีส์ 1 

บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน)  

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถงึ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน)  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถงึ บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม  

ผู้จัดจาํหน่ายหน่วยลงทุน หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัจําหน่าย
หลกัทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการตัง้ให้เป็นผู้ ทําหน้าท่ีขายหน่วยลงทนุ  

หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเอม็เอฟซี สมาร์ท เวลเนส ซีร่ีส์ 1 

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถงึ ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเอม็เอฟซี สมาร์ท เวลเนส ซีร่ีส์ 1 

วันทาํการ หมายถงึ วนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัเปิดทําการของกองทนุรวมในตา่งประเทศท่ีกองทนุลงทนุและ
สามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ รวมถึงวนัทําการของผู้ ติดตอ่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

วันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน หมายถงึ วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนดไว้ในโครงการ  

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ี
คํานวณ  

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายนัน้ บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายนัน้ หกัด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (ถ้ามี)  
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การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีราคาหน่วยลงทนุ
ไมถ่กูต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง แทนการเพิ่ม
หรือลดหน่วยลงทนุ  

สาํนักงานบริการ หมายถงึ สํานกังานบริการด้านธุรกิจจดัการลงทนุของบริษัทจดัการ  

คาํเสนอซือ้ หมายถงึ คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ ทําคําเสนอซือ้ต้องปฏิบติัตามประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์
เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ  

กจิการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือ
บริษัทมหาชน จํากดั  

บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนญุาตให้ทําการซือ้ขายได้ในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์กรุงเทพ  

บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทจํากดัท่ีตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของบริษัทจํากดันัน้  

กลุ่มกจิการ หมายถงึ บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกําหนดเก่ียวกบัการจดัทํางบการเงิน  

สถาบันการเงนิ หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงิน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงาน หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

สมาคม หมายถงึ สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ  
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11..  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : :   

1.1.  ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :   กองทนุเปิดเอม็เอฟซี สมาร์ท เวลเนส ซีร่ีส์ 1  

1.2.  ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :   MFC Smart Wellness Series 1  

1.3.  ช่ือยอ่ :   MWELL1  

1.4.  ประเภทโครงการ :   กองทนุเปิด  

1.5.  ประเภทการขาย :   ขายหลายครัง้  

1.6.  การกําหนดอายโุครงการ :   ไมกํ่าหนด  

1.7.  อายโุครงการ : -  ปี -  เดือน -  วนั  

1.8.  อายโุครงการถงึวนัท่ี (กรณีกําหนดอายเุป็นช่วงเวลา) : -  

1.9.  เง่ือนไข (อายโุครงการ) :  

เง่ือนไขอ่ืนๆ : บริษัทจดัการจะเลิกโครงการ เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ในช่วงอายโุครงการ 5 เดือนแรก  

(ก)  เม่ือมลูคา่หน่วยลงทนุ ตัง้แต ่10.60 บาท ขึน้ไป เป็นเวลา 5 วนัทําการติดตอ่กนั หรือ  

(ข)  เม่ือมลูคา่หน่วยลงทนุ ตัง้แต ่10.60 บาท ขึน้ไป และทรัพย์สนิของกองทนุเป็นเงินสดหรือเทียบเท่า
เงินสดทัง้หมดในสกลุเงินบาท ณ วนัทําการใด  

ทัง้นี ้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคืนให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 105 ของมลูคา่ท่ีตราไว้ (10 บาท) โดย
กองทนุจะทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว  

(2)  ภายหลงัจากอายโุครงการเกิน 5 เดือน  

(ก)  เม่ือมลูคา่หน่วยลงทนุ ตัง้แต ่10.55 บาท ขึน้ไป เป็นเวลา 5 วนัทําการติดตอ่กนั หรือ  

(ข)  เม่ือมลูคา่หน่วยลงทนุ ตัง้แต ่10.55 บาท ขึน้ไป และทรัพย์สนิของกองทนุเป็นเงินสดหรือเทียบเท่า
เงินสดทัง้หมดในสกลุเงินบาท ณ วนัทําการใด  

ทัง้นี ้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคืนให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 105 ของมลูคา่ท่ีตราไว้ (10 บาท) โดย
กองทนุจะทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว  

1.10.  ลกัษณะโครงการ :   กองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป  

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

2.1.  จํานวนเงินทนุของโครงการ :  1,000,000,000.00 บาท  
  



กองทุนเปิดเอม็เอฟซี สมาร์ท เวลเนส ซีร่ีส์ กองทุนเปิดเอม็เอฟซี สมาร์ท เวลเนส ซีร่ีส์ 11  44  

2.2.  เง่ือนไข (จํานวนเงินทนุของโครงการ) :  

(1)  ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจํานวน
เงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ  

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

อนึง่ การเพิ่มหรือลด และ/หรือ การโอนหรือรับโอนวงเงินรับอนญุาตให้สามารถไปลงทนุในตา่งประเทศตามเง่ือนไขตา่งๆ 
ดงักลา่วข้างต้น จะสง่ผลกระทบถงึจํานวนเงินทนุของโครงการ ซึง่บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการโดยไมข่อมติ
ความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

2.3.  มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย :  10.0000 บาท  

2.4.  จํานวนหน่วยลงทนุ :  100,000,000.0000 หน่วย  

2.5.  ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก :  10.0000 บาท  

2.6.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก :  10,000.00 บาท  

2.7.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  1,000.00 บาท  

2.8.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน :  ไมกํ่าหนด  

2.9.  จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน :  ไมกํ่าหนด  

2.10.  มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา :  ไมกํ่าหนด  

2.11.  จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา :  ไมกํ่าหนด  

2.12.  รายละเอียดเพิ่มเติม :  

33..  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม                       
นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่การหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่

จะลงทนุ จะลงทนุ : :   

3.1.  วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ลงทนุไทยท่ีต้องการผลตอบแทนท่ีดี และต้องการกระจายความเส่ียงในการลงทนุ โดย
นําเงินลงทนุท่ีระดมได้ไปลงทนุในตราสารแหง่ทนุในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆทัว่โลก ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการ
สง่เสริมคณุภาพชีวิต เพ่ือแสวงหาโอกาสทางการลงทนุท่ีมากขึน้  ทัง้นี ้ ผู้ลงทนุต้องสามารถรับความเสี่ยงของการลงทนุ
ในตา่งประเทศได้ รวมทัง้มีความรู้ความเข้าใจถึงปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่เศรษฐกิจและการลงทนุในตา่งประเทศ  
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3.2.  ชนิดกองทนุรวม :  ลงทนุโดยตรง  

3.3.  ประเภทกองทนุรวม :   พิเศษ  

3.4.  นโยบายการลงทนุ :   ผสมแบบไมกํ่าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ  

3.5.  นโยบายการกู้ ยืม (ถ้ามี) :   

3.6.  การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) :   ลงทนุ  

เพ่ือการลดความเส่ียง (Hedging)  

3.7.  การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) :   ไมล่งทนุ  

3.8.  ลกัษณะพิเศษ :  

-  กองทนุรวมท่ีมีการกระจายการลงทนุน้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund) 

3.9.  รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

กองทนุมีนโยบายลงทนุในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆทัว่โลก โดยจะลงทนุในตราสารแหง่ทนุ ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบั
การสง่เสริมคณุภาพชีวิต ใน 4 ด้าน ได้แก่ 

1.  ด้านสขุภาพและการแพทย์ 

2.  ด้านเวชภณัฑ์ และอาหาร 

3.  ด้านการเงิน ประกนัภยัและประกนัชีวิต  

4.  ด้านการกีฬา ท่องเท่ียวและสนัทนาการ 

และกองทนุอาจลงทนุใน ตราสารแหง่หนี ้ เงินฝาก ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ 
ตลอดจนหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งในประเทศไทยและ
ประเทศอ่ืนๆทัว่โลก โดยสดัสว่นการลงทนุตามนโยบายดงักลา่วขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของบริษัทจดัการกองทนุรวม ตาม
ความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ ทัง้นี ้ ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีสดัสว่นการ
ลงทนุในตา่งประเทศ ไมเ่กินร้อยละ 79 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) ใน SET50 Index Futures เพ่ือลดความเส่ียงจากการลงทนุ 
และอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราท่ี 
อาจเกิดขึน้ได้จากการลงทนุในต่างประเทศ ตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแตล่ะขณะขึน้อยูก่บัดลุยพินิจท่ี
ผู้จดัการกองทนุเหน็เหมาะสม ยกตวัอยา่งเช่น กรณี ผู้จดัการกองทนุคาดการณ์ว่าคา่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มออ่น
คา่ลง ผู้จดัการกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัรา
แลกเปล่ียน (FX Derivatives)ในสดัสว่นท่ีมากขึน้ หรือกรณีท่ี ผู้จดัการกองทนุคาดการณ์วา่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มี
แนวโน้มแข็งคา่ ผู้จดัการกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัรา
แลกเปล่ียน (FX Derivatives)ในสดัสว่นท่ีน้อยลง หรืออาจพิจารณาไมป้่องกนัความเส่ียง ดงันัน้กองทนุจงึยงัมีความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู ่ ซึง่อาจทําให้ ผู้ลงทนุได้รับผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รับเงินคืน           
ต่ํากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้ อีกทัง้การทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทนุ ซึง่ทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวม
ลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
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นอกจากนี ้ กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต่ํากวา่ท่ี
สามารถลงทนุได้ (non-investment grade) ตราสารหนีท่ี้ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated securities) 
และตราสารทนุท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (unlisted securities) ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ แตจ่ะไม่
ลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 

3.10.  การลงทนุในตา่งประเทศ :  ลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น  

วงเงินการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น ไมเ่กินร้อยละ 79.00 ของ NAV  

3.11.  รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ :  

3.12.  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ :  

3.12.1.  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ :  

3.12.1.1  ตราสารแหง่ทนุในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสญัญา ท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สญัญาเป็นนิติบคุคล ท่ี
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัต่อไปนี ้ 

(1)  หุ้น  

(2)  หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ หรือของกองทนุรวมอ่ืน
ท่ีมีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น  

(3)  ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น หรือใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ โดยต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ 

(ก)  การลงทนุในตราสารดงักลา่ว ต้องเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio 
management)  

(ข)  บริษัทจดัการต้องดําเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สนิของกองทนุท่ีมีคณุภาพซึง่มีสภาพคลอ่งใน
จํานวนท่ีเพียงพอตอ่มลูคา่การใช้สทิธิตามตราสารดงักลา่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุ
หรือมีไว้ซึง่ตราสารนัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานกําหนด  

(4)  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสําคญัแสดง
สทิธิท่ีจะซือ้หุ้น  

(5)  ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นหลกัทรัพย์ ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ทัง้นี ้ ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

3.12.1.2  ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ได้แก่  

(1)  ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่  

(1.1)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือ                   
ผู้ คํา้ประกนั  
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(1.2)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการให้สนิเช่ือเพ่ือธุรกิจ
หลกัทรัพย์ เป็นผู้ออก ซึง่กําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวง
ถามหรือเม่ือได้เหน็  

(1.3)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน อายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัแรก ทัง้นี ้ ในกรณีท่ี
เป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการ
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย หรือ  

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

(2)  ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่  

(2.1)  ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่  

(ก)  ตัว๋เงินคลงั  

(ข)  พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย  

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

(2.2)  ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาล
ตา่งประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศ 
หรือองค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออก หรือผู้ คํา้ประกนั ทัง้นี ้ ตราสารดงักลา่วต้องมีลกัษณะตาม
เง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.2 ด้วย  

(2.3)  ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ซึง่หมายถงึ พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ท่ีไมร่วมถึงหุ้นกู้
แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ ท่ีสํานกังานอนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจํากดั 
หรือท่ีออกภายใต้ข้อผกูพนัท่ีกําหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือท่ีนิติบคุคลท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ออก หรือท่ีเป็นหลกัทรัพย์ท่ีออกใหมซ่ึง่ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์
ท่ีออกใหมน่ัน้ทัง้หมดตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเตม็มลูคา่ท่ีเสนอขายจากผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ ตราสาร
ท่ีเปล่ียนมือได้ต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.2 ด้วย  

(2.4)  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือ
หุ้นกู้ ท่ีไมใ่ช่หุ้นกู้อนพุนัธ์  
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(2.5)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีเสนอขายในตา่งประเทศ
โดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้ หุ้นกู้ดงักลา่วไม่รวมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพ
และหุ้นกู้อนพุนัธ์  

(2.6)  หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้ หรือของ
กองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ี
สํานกังานกําหนดหรือให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น  

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

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

ในกรณีท่ีตราสารแหง่หนี ้ตามข้อ 3.12.1.2 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้
ต้องอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้  

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัของบคุคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.2 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับ 
อาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือ
คํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข  

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

(1)  เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

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

(3)  เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

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

(ข)  ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของ               
ตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  

(ค)  ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หาก               
ตราสารดงักลา่วไมมี่อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้ต้องมีบริษัทจดัการไมต่ํ่ากวา่สามรายเป็นผู้ ซือ้ตราสาร
ดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ  
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3.12.1.3  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  และ/หรือ  หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

3.12.1.4  เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย  

3.12.1.5  ใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.12.1.1 (3)  

3.12.1.6  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือลดความเส่ียง (Hedging) 

3.12.1.7  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ท่ีเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไป หรือท่ีเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

3.12.1.8  ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั 3.12.1.1 – 3.12.1.7 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 

3.12.2.  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ :  

บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศอยา่งหนึง่อยา่งใดหรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี ้
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยกรอบประเทศท่ีลงทนุต้องมีคณุสมบติั ดงันี ้ 

(1)  มีการเสนอขายในประเทศท่ีมีหน่วยงานกํากบัดแูลเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือประเทศท่ีมีตลาด
หลกัทรัพย์เป็นสมาชิกของ WFE  

(2)  การลงทนุนัน้ต้องไมทํ่าให้การจดัการกองทนุเบ่ียงเบนไปจากวตัถปุระสงค์ หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุ
และไมทํ่าให้กองทนุขาดทนุเป็นมลูคา่สงูกวา่มลูคา่ลงทนุ  

(3)  บริษัทจดัการต้องสามารถเข้าถงึข้อมลูเก่ียวกบัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบ
อินเตอร์เน็ตได้ 

(4)  มีข้อมลูทางด้านราคาท่ีสะท้อนมลูคา่ยติุธรรม โดยเป็นราคาท่ีน่าเช่ือถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลกั
วิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  

(5)  มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทนุ (investor protection) ท่ีถือได้วา่เทียบเทา่กบัการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิท่ีมีลกัษณะคล้ายกนัในประเทศไทย  

(6)  มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีสํานกังานอาจกําหนดเพิ่มเติม 

3.12.2.1  ตราสารแหง่ทนุตา่งประเทศ ได้แก่ หุ้นหรือหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายในตา่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  หุ้นท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ซึง่ผู้ลงทนุสามารถเข้าถงึ
ข้อมลูเก่ียวกบัหุ้นดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ต  

(2)  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีเป็นกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ หรือของกองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบาย
การลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขตาม 3.12.2.3 ด้วย  

(3)  ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น หรือใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ โดยต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ 

(ก)  การลงทนุในตราสารดงักลา่วต้องเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ  
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(ข)  บริษัทจดัการต้องดําเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สนิของกองทนุท่ีมีคณุภาพซึง่มีสภาพคลอ่ง  
ในจํานวนท่ีเพียงพอตอ่มลูคา่การใช้สทิธิตามตราสารดงักลา่วไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่          
ตราสารนัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานกําหนด  

(4)  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ ท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น  

(5)  ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นหลกัทรัพย์ ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ทัง้นี ้ ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

3.12.2.2  ตราสารแหง่หนีต้า่งประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ หรือ ตราสารท่ีออกโดยบคุคลตา่งประเทศและเสนอขายในตา่งประเทศ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ได้แก่  

(1.1)  พนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนีท่ี้รัฐบาลตา่งประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ 
หรือองค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือ
ของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้  

(1.2)  พนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนีท่ี้รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ซึง่มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้  

(2)  ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชน ได้แก่  

(2.1)  ตราสารแหง่หนีท่ี้ออกโดยนิติบคุคลตา่งประเทศซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ และได้รับการคดัเลือกให้ใช้ในการคํานวณดชันีตราสารแหง่หนีท่ี้ได้รับการยอมรับ
จากสํานกังาน ทัง้นี ้ ผู้ลงทนุต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัตราสารแหง่หนีด้งักลา่วเป็น
ภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย  

(2.2)  ตราสารแหง่หนีท่ี้ออกโดยนิติบคุคลตา่งประเทศ ท่ีมีอายตุราสารคงเหลือไมเ่กินหนึง่ปี นบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ ซึง่นิติบคุคลดงักลา่วมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก ทัง้นี ้ ผู้ลงทนุต้องสามารถ
เข้าถงึข้อมลูเก่ียวกบัตราสารแห่งหนีด้งักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย  

(3)  ตราสารแหง่หนีอ่ื้น อนัได้แก่ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีเป็นกองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้หรือของ
กองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานกังาน
กําหนดหรือให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขในข้อ 3.12.2.3  

3.12.2.3  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ประเภทอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.12.2.1 (2) และ ข้อ 3.12.2.2 (3) ซึง่เป็นไป
ตามเง่ือนไขดงัต่อไปนี ้ 

(1)  ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานกํากบัดแูลด้าน
หลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ท่ีเป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)  
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(2)  ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีมีทรัพย์สนิท่ีลงทนุเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพย์สนิท่ี
กองทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ได้ เว้นแตเ่ป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีมีนโยบายการลงทนุใน
ทองคําโดยตรง  

(3)  ในกรณีท่ีเป็นการลงทนุหรือมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) หน่วยลงทนุท่ี
จะลงทนุหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเช่นกนั  

(4)  ต้องไมใ่ช่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedged fund)  

3.12.2.4  เงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศ ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลงทนุ  

3.12.2.5  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือลดความเส่ียง (Hedging)  

3.12.2.6  ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัข้อ 3.12.2.1 – 3.12.2.5 โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน รวมถงึประเภท
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในตา่งประเทศท่ีกองทนุสามารถลงทนุ เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้เทียบเทา่กบั ประเภท
ทรัพย์สนิในประเทศ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในประกาศ ท่ี กลต. น. (ว) 31/2550 ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 
2550 เร่ือง การผอ่นคลายหลกัเกณฑ์การลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ  

3.13.  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม :  

3.13.1.  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในประเทศ :  

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

3.13.1.1  บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนีเ้พ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมโดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น  

(1)  ตราสารภาครัฐไทย  

(2)  ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก หรือสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีสนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว  

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

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

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่           
ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลา
แน่นอน (auto redemption)  
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การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรัพย์สินทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญา
รายดงักลา่ว เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิ
เหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย  

3.13.1.3  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ดงัตอ่ไปนี ้ ซึง่ท่ี
ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุรายใด เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะ
ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุรายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

(1)  ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ  

(2)  เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย  

(3)  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  ตามข้อ 3.12.1.6  

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรัพย์สนิ ตามข้อ 3.13.1.4 (1) (2) หรือ (5) และ
ข้อ 3.13.1.5 (1) ท่ีธนาคารหรือบริษัทเงินทนุดงักลา่ว เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั 
หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์ หากธนาคาร
พาณิชย์นัน้เป็นสาขาของธนาคารตา่งประเทศ ให้นบัทรัพย์สนิท่ีธนาคารตา่งประเทศดงักลา่ว เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย             
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว
ด้วย ทัง้นี ้ไมว่า่ในกรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุเข้าในอตัราสว่นดงักลา่ว  

3.13.1.4  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัต่อไปนี ้ ท่ีบคุคลใด เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั            
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย         
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

(1)  ตราสารแหง่ทนุในประเทศ ท่ีบริษัทจดทะเบียน เป็นผู้ออกหรือคูส่ญัญา ทัง้นี ้ ไมร่วมถงึตราสารแหง่ทนุของ 
บริษัทจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป  

(2)  หุ้นท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ผู้
ออกหุ้นดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการดําเนินการกระจายการถือหุ้นรายยอ่ย ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยวา่ด้วยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  

(3)  ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.12.1.2 ทัง้นี ้เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุ
ได้ (investment grade) ทัง้นีไ้มร่วมถงึตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  ตามข้อ 3.12.1.2 (2.2)  

(4)  ใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ ท่ีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(investment grade) 

(5)  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ตามข้อ 3.12.1.6 ท่ีคู่สญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (investment grade) 

(6)  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  และ/หรือ  หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  
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(7)  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ท่ีเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
หรือท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์จะสัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
และอยูร่ะหวา่งการดําเนินการกระจายการถือหน่วยลงทนุ ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่
ด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทนุและการเปิดเผยสารสนเทศของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน  

ตราสารแหง่ทนุ ตาม (1) และตราสารแหง่หนี ้ตาม (3) มิให้หมายความรวมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีถกูจดัให้เป็น
ตราสารแหง่ทนุ ตามข้อ 3.12.1.1 (2) หรือตราสารแหง่หนี ้ตามข้อ 3.12.1.2 (2.6)  

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

ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ตามวรรคหนึง่ (7) ท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
ให้นบัมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นของบคุคลตามวรรคหนึง่ท่ีเป็น
เจ้าของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน  

(1)  ผลประโยชน์ท่ีกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน จะได้รับขึน้อยูก่บัความสามารถในการบริหารกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานโดยเจ้าของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานหรือบริษัทใหญ่หรือบริษัทยอ่ยของบคุคลดงักลา่ว 

(2)  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานถกูถือโดยเจ้าของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน หรือบริษัทใหญ่หรือบริษัท
ยอ่ยของบคุคลดงักลา่ว  

การพิจารณาบริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามวรรคส่ี ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกําหนด
เก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินรวม  

3.13.1.5  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ                    
ข้อ 3.13.1.4 เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้ 

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

(2)  การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สิน ตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทกุบคุคลท่ี เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนัหรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุ  

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

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

3.13.1.7  การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใด เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ายหรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 
หากทรัพย์สินดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการอาจลงทนุ
หรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กิน
อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชีว้ดัรวมกบัร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
ทัง้นี ้ เฉพาะในกรณีท่ีอตัราดงักลา่วสงูกวา่อตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และ             
ข้อ 3.13.1.5 แล้วแตก่รณี  

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

3.13.1.9  ในกรณีของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญา
ใช้เงิน ท่ีบคุคลดงัตอ่ไปนี ้ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญาเป็นจํานวนท่ีมีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมในรอบปีบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่หนึง่ปี  

(1)  ธนาคารท่ีมีกฏหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

(2)  ธนาคารพาณิชย์  

(3)  บริษัทเงินทนุ  

(4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  

(5)  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

(6)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

(7)  ธนาคารตา่งประเทศ  

การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุ ตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของเงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ
รวมและทรัพย์สินท่ีคูส่ญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสทิธ์ิให้แก่กองทนุรวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 
อตัราสว่นดงักลา่ว มิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทนุรวมท่ีมีอายุ
โครงการตัง้แตห่นึง่ปีขึน้ไป  

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหง่หนี ้ ท่ีมีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด
ตามวรรคหนึง่ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ ให้คํานวณอตัราสว่นการ
ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว โดยเฉล่ียตัง้แตว่นัแรกของรอบปีบญัชีนัน้จนถงึวนัท่ีทรัพย์สินนัน้ มีมลูคา่เป็นไปตาม
อตัราสว่นดงักลา่ว  
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เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคส่ีแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบ
ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ
รวม เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักลา่ว ทัง้นี ้ บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย  

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคส่ีได้ สํานกังานอาจสัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุรวมนัน้  

3.13.1.10  ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวน 
(Fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอผอ่นผนัตอ่
สํานกังานเพ่ือไมต้่องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ี
เกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุ ตามข้อ 3.13.1.9 ได้สําหรับรอบปีบญัชีนัน้  

3.13.1.11  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

3.13.1.12  บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุเพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมท่ีบริษัท
จดัการอ่ืนเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของแตล่ะกองทนุรวมท่ี
บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ  

(2)  ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการ
อ่ืนเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของแตล่ะกองทนุรวมท่ีบริษัท
จดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ  

หน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ หมายความวา่ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ  หน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  

3.13.1.13  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (Hedging) เพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู ่ 

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

3.13.1.15  บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่ธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 25 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้ การคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการคํานวณโดยใช้มลูคา่
หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม รวมผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว  
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ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทนุเข้าทําธุรกรรม มีมลูค่าไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดในวรรคหนึง่ 
หากตอ่มาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม 
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  

บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบวุนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุ และสง่
รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังาน
สามารถตรวจสอบได้  

3.13.1.16  บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย 
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ ใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ หรือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

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

มลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้มีมลูคา่เทา่กบัมลูคา่ใบแสดง
สทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้  

(2)  ในกรณีของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น หรือใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ บริษัทจดัการ
จะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  นบัมลูคา่ท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องชําระตามตราสารนัน้ รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออก              
ตราสารดงักลา่ว  

(ข)  นบัมลูคา่ของหุ้นท่ีรองรับรวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึง่วา่กองทนุ
ลงทนุในหุ้นท่ีรองรับนัน้โดยตรง ทัง้นี ้ มลูคา่ของหุ้นท่ีรองรับให้ใช้มลูคา่ตามราคาตลาดของหุ้นนัน้
ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแสดงสทิธิดงักลา่ว แล้วแตก่รณี  

(3)  ในกรณีของใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  นบัมลูคา่ท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องชําระตามตราสารนัน้รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตรา
สารดงักลา่ว  

(ข)  นบัมลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงรวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึง่วา่
กองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้ มลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วให้ใช้มลูคา่
ตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ หรือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  แล้วแตก่รณี  
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(4)  ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุใน หรือมีไว้ซึง่การ
ให้ยืมหลกัทรัพย์โดยให้นบัมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีให้ยืมรวมในอตัราสว่นสําหรับหลกัทรัพย์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และ ข้อ 3.13.1.5 โดยถือเสมือนหนึง่วา่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่
หลกัทรัพย์นัน้อยู ่ ทัง้นี ้ บริษัทจดัการอาจไม่นบัรวมในอตัราสว่นท่ีคํานวณตามคูส่ญัญาท่ีกําหนด ตามข้อ 
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และ ข้อ 3.13.1.5 ก็ได้  

3.13.1.17  การคํานวณมลูคา่การลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุ ตามข้อ 3.13.1.2 
ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 (1) ให้นบัมลูคา่ท่ีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่มีหน้าท่ีต้องชําระตามสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า รวมคํานวณในอตัราสว่นของบคุคลท่ีเป็นคู่สญัญาดงักลา่ว เว้นแตก่รณีท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่
สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องคํานวณมลูคา่และอตัราสว่นตามท่ีกําหนดในข้อ
ดงักลา่ว  

3.13.1.18  นอกจากการคํานวณ ตามข้อ 3.13.1.17 แล้ว ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกสนิค้าของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนี ้ตามข้อผกูพนัของสนิค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คํานวณ
อตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสนิค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้ เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
เป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงตอ่เครดิต (credit risks) ของผู้ออกสนิค้าหรือผู้ ท่ีต้องชําระหนี ้ ตามข้อ
ผกูพนัของสนิค้า โดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูคา่ท่ีใช้ในการ
คํานวณ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นสญัญาออปชนั ให้บริษัทจดัการใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional 
amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั  

3.13.1.19  ในการคํานวณอตัราสว่น ตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 (1) บริษัทจดัการจะปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เง่ือนไข ตามข้อ 3.13.1.20 ด้วย  

(1)  ในกรณีท่ีทรัพย์สนิดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่น
ท่ีผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ ท่ีเป็นคู่สญัญาดงักลา่ว หรือคํานวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือ                
ผู้ คํา้ประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้  

(2)  ในกรณีท่ีทรัพย์สนิมีบคุคลมากกวา่หนึง่รายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการ
จะเลือกคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้  

3.13.1.20  การคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั ตามข้อ 3.13.1.19 จะทําได้ตอ่เม่ือบคุคล
ดงักลา่วได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือ
จํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข  

3.13.1.21  ในกรณีท่ีกองทนุมีสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีกองทนุถืออยู่ (right issue) หากการ
ใช้สทิธินัน้จะเป็นเหตใุห้กองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทดงักลา่วมีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้างต้น
นี ้ บริษัทจดัการอาจซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้โดยได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบติัให้เป็นไปตามอตัราสว่นท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว 
ทัง้นี ้เฉพาะภายในช่วงระยะเวลาสามสบิวนันบัแตว่นัแรกท่ีผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้  
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3.13.1.22  ในกรณีท่ีตราสารแหง่ทนุ หรือตราสารแหง่หนี ้ ในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูคา่            
ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้างต้น หากตอ่มาตราสารแหง่ทนุ หรือตราสารแหง่หนีน้ัน้ มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่ว
โดยเหตดุงัตอ่ไปนี ้ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีมีการประกาศ
ให้ทราบถงึเหตดุงักลา่ว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากสํานกังาน  

(1)  ตราสารแหง่ทนุนัน้ ในเวลาตอ่มาเป็นตราสารแหง่ทนุของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหวา่งแก้ไขการดําเนินการ
ให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  

(2)  ตราสารแหง่หนีถ้กูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ  

3.13.1.23  ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดใน
ข้างต้น หากต่อมามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่
ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  

บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ี
ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุ และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม ทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนา
รายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้  

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

(1)  ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้  

(2)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแตก่รณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและ
สมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน และ  

(3)  กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มา หรือเป็น
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถงึหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการ
ยกเว้นการทําคําเสนอซือ้โดยการลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผอ่นผนัการ
ทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้ การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว ให้บริษัท
จดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีแต่ละกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วย
ทรัพย์สนิอ่ืน  

3.13.1.25  ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดใน
ข้างต้น หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไมเ่ข้าลกัษณะ ตามข้อ 3.13.1.9 ข้อ 3.13.1.15 ข้อ 3.13.1.21         
ข้อ 3.13.1.22 ข้อ 3.13.1.23 และ ข้อ 3.13.1.24 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิ
มาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
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บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ี
ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุ และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
ทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงาน
ดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้  

3.13.1.26  ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไมนํ่ามาบงัคบัใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” 
และบริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลกิกองทนุรวม” 

สรุปอตัราสว่นการลงทนุ :  

1.  Total non-investment grade :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15.00  

2.  Non-investment grade company limit :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 5.00  

3.  Investment grade company limit :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 25.00  

4.  Financial institution company limit :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 25.00  

5.  Individual fund limit :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 10.00  

6.  Total fund limit :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20.00  

3.13.2.  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในตา่งประเทศ :  

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

3.13.2.1  บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก หรือ 
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีสนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น  

(1)  ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตามข้อ 3.12.2.2 (1) (1.1) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือผู้ออก          
ตราสารอยูใ่นสองอนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักลา่ว  

(2)  ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตามข้อ 3.12.2.2 (1) (1.2) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นสองอนัดบั
แรก หรือ สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีสนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึ่ง เม่ือรวมกนัแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 20 
ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่
ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption)  

3.13.2.2  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะ              
ผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
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ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตามวรรคหนึง่ ต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่           
ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลา
แน่นอน (auto redemption)  

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรัพย์สนิทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็น คู่สญัญา
รายดงักลา่ว เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิ
เหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย  

3.13.2.3  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัต่อไปนี ้ ท่ีบคุคลใด เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั           
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย  
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 25 ของ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

(1)  ตราสารแหง่ทนุตา่งประเทศ ตามข้อ 3.12.2.1  

(2)  ตราสารแหง่หนีต้า่งประเทศ ตามข้อ 3.12.2.2  

(3)  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ตามข้อ 3.12.2.3  

(4)  เงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศ ตามข้อ 3.12.2.4  

(5)  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ตามข้อ 3.12.2.5 ท่ีคู่สญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(Investment Grade) 

3.13.2.4  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 และข้อ 3.13.2.3 เพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้ 

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

(2)  การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สิน ตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทกุบคุคลท่ี เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงัผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุ  

3.13.2.5 ในกรณีของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝากในสถาบนัการเงินในตา่งประเทศ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการลงทนุ รวมถงึเงินฝากในประเทศเป็นจํานวนท่ีมีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 45 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่หนึง่ปี แล้วแต่
กรณี  

อตัราสว่นตามวรรคหนึง่มิให้นํามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมท่ีมีการกําหนดอายโุครงการตัง้แตห่นึง่ปีขึน้ไป ทัง้นี ้ เฉพาะใน
ระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม  

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด
ตามวรรค หนึง่ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมภายในสามสบิวนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ ให้คํานวณอตัราสว่นการ
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ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยเฉล่ียตัง้แตว่นัแรกของรอบปีบญัชีนัน้จนถงึวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตาม
อตัราสว่นดงักลา่ว  

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคสามแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม
ทราบ ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุรวม เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย  

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคสามได้ สํานกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลิกกองทนุรวมนัน้ 

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

(1)  ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ  

(2)  อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 
10 ของ  

มลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการเผยแพร่อยา่ง
กว้างขวาง และสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

3.13.2.7  การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใด เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ายหรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 
หากทรัพย์สินดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการอาจลงทนุ
หรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะ ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กิน
อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของทรัพย์สนิดงักลา่ว ในตวัชีว้ดัรวมกบัร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
ทัง้นี ้ เฉพาะในกรณีท่ีอตัราดงักลา่วสงูกวา่อตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 และข้อ 3.13.2.3 และข้อ 3.13.2.4 
แล้วแตก่รณี  

3.13.2.8  บริษัทจดัการพิจารณาความเป็นกลุม่กิจการ ตามข้อ 3.13.2.6 และข้อ 3.13.2.7 ตามงบการเงินรวมท่ีมีการจดัทําและ
เปิดเผยลา่สดุ เว้นแตใ่นกรณีท่ีไมมี่การจดัทํางบการเงินรวม ให้พิจารณาตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือ 
ผู้ ถือหุ้นลา่สดุท่ีสง่ตอ่กระทรวงพาณิชย์  

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

4.1.  การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ :  ไมมี่  

4.2.  ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ :  ไมมี่  

4.3.  รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) :  ไมมี่  
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55..  การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : :   

5.1.  ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

-  Internet 

-  บริษัทจดัการ 

-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

5.2.  รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

5.2.1  วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  

ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัท่ีผู้ลงทนุควรทราบ หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ           
ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน              
(ถ้ามี) ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ ทกุวนัทําการ ในระหวา่งเวลา 8.30 น. - 15.30 น. โดยการเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการจะกําหนดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกไว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ  

5.2.2  วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  

ผู้ลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยตวัเอง ท่ีบริษัทจดัการ  และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้          
ผู้ลงทนุจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา 10,000 บาท ในราคาหน่วยละ 10 บาท โดยกรอกรายละเอียด
ตา่งๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ (กรณีท่ีผู้ลงทนุไมเ่คยเปิดบญัชีกบับริษัทจดัการมาก่อน) และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ให้ครบถ้วนชดัเจน แล้วนําใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ (ถ้ามี) และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว
และเอกสารหลกัฐาน เช่น สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน (สําหรับบคุคลธรรมดา) หรือหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
และหนงัสือมอบอํานาจ พร้อมตวัอยา่งลายมือช่ือผู้ มีอํานาจลงนาม (สําหรับนิติบคุคล) เป็นต้น พร้อมทัง้เงินคา่ซือ้หน่วย
ลงทนุเตม็จํานวนไปท่ีบริษัทจดัการ  และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทางโทรสารได้สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการแล้ว  

นอกจากนี ้หากผู้ลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงินซึง่อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการเพ่ือ
ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุนี ้ ผู้ลงทนุสามารถสง่คําสัง่ซือ้ได้จนถงึวนัสดุท้ายของช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้
แรก  

ในกรณีท่ีผู้ลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 4 คนสัง่ซือ้หน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือ
บคุคลเหลา่นัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และในหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ และ
ถือเอาบคุคลเหลา่นัน้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุและเป็นผู้ได้รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุ  

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ:  

ผู้ลงทนุสามารถชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือคําสัง่หกับญัชีธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้
ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัสํานกังานท่ีรับการสัง่ซือ้ภายในวนัท่ีสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยเช็คหรือดราฟท์ดงักลา่วจะต้องลงวนัท่ีท่ี
สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน)” ซึง่เป็นบญัชีเงิน
ฝากกระแสรายวนั ของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย 
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จํากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) หรือ ธนาคารออมสนิ หรือบญัชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อ่ืนท่ี
บริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือรับเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ  

เม่ือบริษัทจดัการ  และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุแล้ว บริษัทจดัการ  และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะออกหลกัฐานการรับเงินและสําเนาใบคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานยกเว้นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางโทรสาร ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือบริษัทจดัการ  และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค 
ดราฟท์ หรือคําสัง่หกับญัชีธนาคาร และได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ            
จะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ลงในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้  

ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟท์ หรือคําสัง่หกับญัชีธนาคารดงักลา่ว ถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจดัการ  และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะดําเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบ  

นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัสง่หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุหรือสมดุบนัทกึการซือ้ขายหน่วยลงทนุ พร้อม                 
ใบยืนยนัการสัง่ซือ้ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากบัภาษีสําหรับคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุโดยทางไปรษณีย์ภายใน 15 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ
ไมไ่ด้  

บริษัทจดัการจะนําเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเข้าบญัชี “บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ          
เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน)” ซึง่เป็นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ธนาคารกสิกร
ไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) หรือ ธนาคารออมสนิ 
หรือบญัชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อ่ืนท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือรับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุซึง่บริษัทจดัการได้เปิดไว้
กบัผู้ดแูลผลประโยชน์และธนาคารพาณิชย์อ่ืนภายในระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกหรือไมเ่กินกว่า 3 วนั
ทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายครัง้แรก  

5.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทนุ :  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หลงัจากท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระเงิน
คา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวนแล้ว ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุมีผลให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเกินกวา่
มลูคา่โครงการท่ีบริษัทจดัการสามารถจําหน่ายได้ในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก การจดัสรรหน่วยลงทนุให้อยูใ่นดลุย
พินิจของบริษัทจดัการโดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” (First Come First Serve) ตามวนัท่ีท่ีได้รับคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ ในกรณีท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมกนัและมีหน่วยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรร
ตามจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้โดยจํานวนท่ีจดัสรรจะเป็นทวีคณูของร้อยหน่วยตามจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่ ทัง้นี ้
หากบริษัทจดัการพิจารณาเหน็ว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะจดัสรร
หรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดดงักลา่วแตเ่พียงบางสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้
ทราบลว่งหน้า  
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5.2.5  การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรก
ไมไ่ด้รับการจดัสรรไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นหรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการยติุโครงการ ภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอ
ขายครัง้แรกแล้วปรากฎวา่โครงการไมส่ามารถขายหน่วยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถงึ 35 ราย  และ/หรือ การจดัสรรหน่วย
ลงทนุไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ อนัเป็นเหตใุห้สํานกังาน
ปฏิเสธการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการจดทะเบียน
กองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับอนญุาตจากสํานกั
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอยา่งอ่ืน ในกรณีท่ีมีการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่
หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 
วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวดัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว และคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุและ
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุให้ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุภายใน 1 เดือน นบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุดงักลา่วตามสดัสว่นของเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ หากบริษัท
จดัการไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานัน้ได้อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง 
บริษัทจดัการจะชําระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบกําหนดเวลานัน้จนถงึ
วนัท่ีบริษัทจดัการชําระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วน  

ในการคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะชําระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและ
สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือโอนเงินเข้าบญัชีของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ตามท่ีระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  

5.2.6  การยติุการเสนอขายหน่วยลงทนุในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิยติุการเสนอขายหน่วยลงทนุในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยคํานงึถงึ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั โดยบริษัทจดัการอาจยติุการเสนอขายหน่วยลงทนุในระหวา่งการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก ในกรณีท่ีพิจารณาเหน็วา่ไมส่ามารถลงทนุเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม หรือกองทนุมีมลูคา่
เงินทนุจดทะเบียนน้อยกวา่มลูคา่เงินลงทนุขัน้ต่ําท่ีกองทนุจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิได้ หรือสภาวะตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงหรือไมส่ามารถหาตราสารท่ีจะลงทนุตามท่ีแจ้งไว้ได้ ซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไมไ่ด้รับผลตอบแทนตามอตัรา
ท่ีประมาณการไว้  

โดยบริษัทจดัการจะรายงานให้สํานกังานทราบถึงการยติุการขายหน่วยลงทนุดงักลา่วภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ียติุการ
ขายหน่วยลงทนุนัน้ และให้การอนมุติัให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวนัท่ีแจ้งให้สํานกังานทราบ  

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

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยไม่ถือวา่เป็นการแก้ไข
โครงการ โดยจะแจ้งให้ทราบ ณ จดุขาย และประกาศบน Website ของบริษัทจดัการ www.mfcfund.com ลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนั
เปล่ียนแปลง  

66..  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : :   

6.1.  ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

-  Internet 

-  บริษัทจดัการ 

-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

6.2.  รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ในกรณีท่ีไมเ่กิดเหตกุารณ์ท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุ
เพิ่มขึน้จนเป็นเหตใุห้เลกิกองทนุภายใน 5 เดือนแรกนบัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม โดยบริษัท
จดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุอีกครัง้ในวนัทําการแรกนบัแตว่นัครบระยะเวลา 5 เดือน เป็นต้นไป  

6.2.1  วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ  

ผู้สนใจลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัท่ีผู้ลงทนุควรทราบ หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลู
โครงการ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน (ถ้ามี) ทกุวนัทําการ ในระหวา่งเวลา 8.30 น .ถงึ เวลา 15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุอีกครัง้ ในวนัทําการแรก หลงัจากวนัท่ีกองทนุไมส่ามารถเข้าเง่ือนไขการเลกิโครงการ ตามข้อผกูพนัข้อ 22.1.1 ได้ 
ภายในระยะเวลา 5 เดือนนบัแต่วนัท่ีสํานกังานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม  

6.2.2  ราคาขายหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทนุและจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับ  

ราคาขายหน่วยลงทนุ = มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เพ่ือการคํานวณราคาขาย + คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

จํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับ = จํานวนเงินท่ีสัง่ซือ้ / ราคาขายหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ต้องเป็นมลูคา่และราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

6.2.3  วิธีการขายหน่วยลงทนุ :  

6.2.3.1  วิธีการขายหน่วยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  

(1)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ไมต่ํ่ากวา่ 10,000 บาท สําหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก และไมต่ํ่ากวา่ 
1,000 บาท สําหรับการซือ้ครัง้ถดัไป โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ (เฉพาะผู้ ท่ียงั 
ไมเ่คยกรอกใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุของบริษัทจดัการ) และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ครบถ้วนชดัเจน และ
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นําใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ (ถ้ามี) ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน (สําหรับบคุคล
ธรรมดา) หรือหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และหนงัสือมอบอํานาจพร้อมตวัอยา่งลายมือช่ือผู้ มีอํานาจ     
ลงนาม (สําหรับนิติบคุคล) พร้อมทัง้เงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวนไปย่ืนท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางโทรสารได้สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ท่ีมีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการแล้ว  

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้สง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและเอกสารหลกัฐานของผู้สัง่ซือ้พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง ให้แก่
บริษัทจดัการทางโทรสาร ภายในวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้ตกลงสง่ต้นฉบบัเอกสารทกุฉบบั
ให้แก่บริษัทจดัการภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีมีการสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางโทรสาร ทัง้นี ้ หากปรากฏใน
ภายหลงัวา่ข้อความหรือข้อมลูตามโทรสารและเอกสารต้นฉบบัไมต่รงกนั หรือบริษัทจดัการไมไ่ด้รับเอกสาร
ต้นฉบบั และบริษัทจดัการได้ดําเนินการ ตามข้อมลูท่ีได้รับทางโทรสารแล้ว บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้สัง่ซือ้ได้ให้
ความเหน็ชอบกบับริษัทจดัการในการดําเนินการ ตามข้อมลูท่ีได้รับทางโทรสารนัน้แล้ว  

หากข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับไมช่ดัเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจดัการได้แจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบแตไ่มไ่ด้รับ
การแก้ไขหรือยืนยนัจากผู้สัง่ซือ้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะไมรั่บคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว  

(2)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ เป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือคําสัง่หกับญัชีธนาคาร         
ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีสัง่ซือ้เทา่นัน้ 
โดยในกรณีท่ีเป็นเช็คหรือดราฟท์ ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน)" ซึง่เป็นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ของธนาคาร             
กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) หรือ ธนาคารออมสนิ หรือบญัชีจองซือ้ของธนาคารพาณิชย์อ่ืนท่ีบริษัทจดัการ
เปิดไว้เพ่ือรับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ  

(3)  ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ เป็นเช็ค หรือดราฟท์ภายหลงักําหนดเวลารับฝากเช็ค
เพ่ือเรียกเก็บเงินภายในวนัเดียวกนัของบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีสัง่ซือ้ 
หรือในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟท์ดงักลา่ว ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัท่ีสัง่ซือ้ไม่วา่ด้วยเหตใุด บริษัทจดัการจะ
ถือวา่ผู้สัง่ซือ้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณ
ได้ ณ สิน้วนัทําการท่ีเรียกเก็บเงินได้นัน้  

(4)  ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถมาทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเอง ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสง่ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีกรอก
รายละเอียดครบถ้วนแล้วพร้อมตัว๋แลกเงินหรือดราฟท์ธนาคาร (ท่ีระบวุา่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทกุสาขาใน
เขตกรุงเทพฯ) เช็คหรือเช็คธนาคาร (ในเขตหกับญัชีเดียวกนั) ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน)" ซึง่เป็นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั 
(มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั 
(มหาชน)หรือ ธนาคารออมสนิ หรือบญัชีจองซือ้ของธนาคารพาณิชย์อ่ืนท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือรับเงินคา่จอง
ซือ้หน่วยลงทนุ โดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึบริษัทจดัการ ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอยู่ตา่งจงัหวดัให้
ใช้ตัว๋แลกเงินหรือดราฟท์ธนาคารท่ีระบวุา่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทกุสาขาในเขตกรุงเทพฯ เทา่นัน้  
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ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะถือเอาวนัท่ีท่ีได้รับเอกสารดงักลา่วข้างต้นครบถ้วน และได้รับเงินจากการเรียกเก็บเงิน
ตามตัว๋แลกเงิน ดราฟท์ธนาคาร เช็คหรือเช็คธนาคารท่ีสง่มาเรียบร้อยแล้ว เป็นวนัท่ีทําการขายหน่วยลงทนุนัน้  

ในกรณีท่ีตัว๋แลกเงิน ดราฟท์ธนาคาร เช็คหรือเช็คธนาคารดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัท่ี
สัง่ซือ้ ไมว่า่ด้วยเหตใุด บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้สัง่ซือ้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ
ถดัไปท่ีเรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการท่ีเรียกเก็บเงินได้นัน้  

(5)  ในการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้ลงทนุจะต้องชําระราคาคา่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้จํานวนด้วยเงิน ในกรณีท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึง่ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ ซึง่อยูภ่ายใต้การ
ดําเนินการของบริษัทจดัการเดียวกนั บริษัทจดัการอาจดําเนินการหกักลบลบกนัก็ได้  

(6)  การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยเช็คหรือดราฟท์จะสมบรูณ์ตอ่เม่ือบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้เตม็จํานวนแล้ว ในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟท์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการ
จ่ายเงิน บริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะดําเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ 
และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบ  

(7)  เม่ือบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและรับเงินคา่
ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้เรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะสง่
มอบหลกัฐานการรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและการรับเงินให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน ยกเว้นการ
สัง่ซือ้ทางโทรสาร  

(8)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัสง่หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) 
พร้อมใบยืนยนัคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบเสร็จรับเงิน และใบกํากบัภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ  

(9)  สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของ   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

(10)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้
หน่วยลงทนุไมไ่ด้  

(11)  การเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วจะทําในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวน
นัน้  

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

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีความประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบ MFC Smart Trade Online ผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ต (Internet Trading) จะต้องกรอกข้อมลูใน "ใบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต" โดยระบุ
รหสัผู้ใช้ (User ID) และรหสัผา่น (Password) ด้วยตนเอง และขอใช้บริการหกับญัชีเงินฝากกบัธนาคาร 
(Direct Debit) เพ่ือชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ โดยกรอกข้อมลูใน "หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก" และ
เซน็ต์ช่ือตามแบบท่ีให้ไว้กบัธนาคารให้เรียบร้อย พร้อมแนบสําเนาหน้าสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีมีช่ือบญัชี
ตรงกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุและเลขท่ีบญัชีท่ีขอใช้บริการ Direct Debit นัน้ สง่เอกสารทัง้หมดมายงับริษัทจดัการ  
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(2)  เม่ือบริษัทจดัการได้รับข้อมลู ตามข้อ (1) ทัง้หมด และได้รับผลการตอบรับจากธนาคารเจ้าของบญัชีแล้ว 
บริษัทจดัการจะแจ้งผลการสมคัรใช้บริการทาง E-mail Address ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ให้ไว้  

(3)  รหสัผู้ใช้ (User ID) และรหสัผ่าน (Password) ซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นผู้ระบเุอง ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องเก็บ
รักษาไว้เป็นความลบั และดําเนินการทํารายการด้วยตนเองทกุครัง้ ทัง้นี ้ บริษัทจดัการไมต้่องรับผิดชอบใดๆ   
ในกรณีท่ีบคุคลอ่ืนท่ีไมใ่ช่ผู้ใช้บริการทํารายการโดยใช้ User ID และ Password ของผู้ใช้บริการ อยา่งไรก็ตาม 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเปล่ียนแปลงรหสัประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองผา่นระบบ MFC Smart 
Trade Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ของบริษัทจดัการได้  

(4)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจํานวนหน่วย หรือจํานวนบาท โดยต้องมีมลูคา่การสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุมากกวา่หรือเทา่กบัมลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และมลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไปตามท่ี
กองทนุกําหนด  

(5)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ใน 3 กรณี ดงันี ้ 

1.  หากคําสัง่ซือ้ดงักลา่ว สง่ถงึบริษัทจดัการ ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะถือวา่การสัง่ซือ้ดงักลา่วเป็นรายการของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ และจะใช้
มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ  

2.  หากคําสัง่ซือ้ดงักลา่ว สง่ถงึบริษัทจดัการ หลงัจากเวลา 15.30 น. ของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะถือวา่การสัง่ซือ้ดงักลา่วเป็นรายการของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไป  

3.  หากคําสัง่ซือ้ดงักลา่ว สง่ถงึบริษัทจดัการ ในวนัหยดุราชการ จะถือวา่คําสัง่ซือ้ดงักลา่วเป็นรายการ
ของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไป  

โดยกรณีในข้อ 2. และ 3. บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการถดัไปเป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาข้อมลูเวลาการทํารายการของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่ท่ี
บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้  

เง่ือนไขการใช้บริการผา่นระบบ MFC Smart Trade  

(1)  ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบ MFC Smart Trade ผู้สัง่ซือ้จะต้องอา่นคําแนะนําของบริษัทจดัการและปฏิบติัจน
ครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

(2)  เม่ือผู้สัง่ซือ้สง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและทํารายการเสร็จสมบรูณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้ ไมว่า่
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

(3)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัที โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า หาก
ระบบเกิดความขดัข้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดดําเนินการใหมภ่ายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีหยดุดําเนินการ  

(4)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า         
ไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนปิดการให้บริการดงักลา่ว โดยจะแจ้งให้ทราบ ณ จดุขาย และประกาศบน Website ของ
บริษัทจดัการ www.mfcfund.com  
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เง่ือนไขอ่ืนๆ :  

1)  บริษัทจดัการอาจเปิดบญัชีเงินฝากเพ่ือรับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเพิ่มเติมจากบญัชีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 6.2.3 “วิธีการขาย
หน่วยลงทนุ" โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะอนญุาตให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินผา่นบญัชีเงิน
ฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดเพิ่มเติมดงักลา่ว บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนเร่ิม
ให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบ ณ จดุขาย และประกาศบน Website ของบริษัทจดัการ www.mfcfund.com  

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

(2.1)  วิธีการขายหน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอ (Saving Plan)  

(2.2)  วิธีการขายหน่วยลงทนุผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  

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

ทัง้นี ้ เม่ือบริษัทจดัการจะเปิดให้บริการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อน
เร่ิมให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบ ณ จดุขาย และประกาศบน Website ของบริษัทจดัการ www.mfcfund.com โดยไมถื่อ
วา่เป็นการแก้ไขโครงการ  

3)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการขายหน่วยลงทนุและวิธีการชําระเงินคา่ซือ้
หน่วยลงทนุ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โครงการ โดยจะแจ้งให้ทราบ ณ จดุขาย และประกาศบน Website ของ
บริษัทจดัการ www.mfcfund.com ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง  

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

5)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุ ตัง้แต ่ 10.55 บาท ขึน้ไป เม่ือ
กองทนุมีอายตุัง้แต ่ 5 เดือนเป็นต้นไป โดยบริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุเพ่ือ
ความสะดวกของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือ ประโยชน์ในการบริหารกองทนุ โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัทําการเปล่ียนแปลง 

77..  การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : :   

7.1.  ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

-  Internet 

-  บริษัทจดัการ 

-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

7.2.  รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  
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7.3.  วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

-  รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 

-  รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมติั 

7.4.  รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

7.4.1  กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั  

(1)  การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัในช่วงอายโุครงการ 5 เดือนแรก  

บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ 

ครัง้ท่ี 1  เม่ือกองทนุมีมลูคา่หน่วยลงทนุ ตัง้แต่ 10.35 บาท ขึน้ไป และกองทนุมีเงินสดเพียงพอท่ีจะชําระ          
คา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั
โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุเปิดเอม็เอฟซี พนัธบตัรตลาดเงิน ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีเกิดเหตดุงักลา่ว ไมต่ํ่ากวา่หน่วยลงทนุละ 0.30 บาท บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยอตัโนมติัเม่ือกองทนุมีมลูคา่หน่วยลงทนุ ตัง้แต่ 10.35 
บาทขึน้ไป เพียงครัง้เดียว ทัง้นีก้ารรับซือ้คืนอตัโนมติัครัง้ท่ี 1 เป็นการรับซือ้คืนในสว่นของ
ผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้  

ครัง้ท่ี 2  เม่ือกองทนุมีมลูคา่หน่วยลงทนุ ตัง้แต ่ 10.60 บาทขึน้ไป เป็นเวลา 5 วนัทําการติดตอ่กนั หรือเม่ือ
มลูคา่หน่วยลงทนุตัง้แต ่ 10.60 บาทขึน้ไป และทรัพย์สนิของกองทนุเป็นเงินสดหรือเทียบเทา่เงินสด
ทัง้หมดในสกลุเงินบาท ณ วนัทําการใด ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดย
อตัโนมติัทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุอตัโนมติัไปยงักองทนุ
เปิดเอม็เอฟซี พนัธบตัรตลาดเงิน ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีเกิดเหตดุงักลา่ว โดยมลูคา่หน่วย
ลงทนุท่ีคืนให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ต้องไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 105 ของมลูคา่ท่ีตราไว้ (10 บาท)  

ทัง้นี ้การรับซือ้คืนอตัโนมติั ครัง้ท่ี 2 เป็นการรับซือ้คืนอตัโนมติัในสว่นของผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้หลงัจากการรับ
ซือ้คืนอตัโนมติั ครัง้ท่ี 1 และสว่นของเงินลงทนุเร่ิมต้น  

ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัดงักลา่ว บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทํา
รายการ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเอม็เอฟซี พนัธบตัรตลาดเงิน ในวนัทําการถดั
จากวนัทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถดําเนินการขายคืนหรือสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุไปยงักองทนุอ่ืนได้ โดยเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดเอม็เอฟซี 
พนัธบตัรตลาดเงิน ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไมคิ่ดค่าธรรมเนียมใดๆ ทัง้สิน้  

อนึง่ ณ วนัทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หากผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัมิได้เปิดกองทนุเปิดเอม็เอฟซี พนัธบตัร
ตลาดเงิน บริษัทจดัการจะดําเนินการเปิดกองทนุดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือสามารถทําการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุเข้าโดยบริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ให้ความยินยอมในการดําเนินการดงักลา่วแล้ว  
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(2)  การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัภายหลงัจากอายโุครงการครบ 5 เดือน 

เม่ือกองทนุมีมลูคา่หน่วยลงทนุ ตัง้แต ่ 10.55 บาทขึน้ไป เป็นเวลา 5 วนัทําการติดตอ่กนั หรือเม่ือมลูคา่หน่วย
ลงทนุตัง้แต ่ 10.55 บาทขึน้ไป และทรัพย์สนิของกองทนุเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทัง้หมดในสกลุเงินบาท 
ณ วนัทําการใด ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัทัง้หมดของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทกุราย โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุอตัโนมติัไปยงักองทนุเปิดเอม็เอฟซี พนัธบตัรตลาดเงิน ภายใน 5 
วนัทํา  

การนบัแตว่นัท่ีเกิดเหตดุงักลา่ว โดยมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคืนให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ต้องไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 105 ของ
มลูคา่ท่ีตราไว้ (10 บาท) 

ทัง้นี ้เป็นการรับซือ้คืนอตัโนมติัในสว่นของผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้และสว่นของเงินลงทนุเร่ิมต้น  

บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย โดยการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุอตัโนมติัไปยงักองทนุเปิดเอม็เอฟซี พนัธบตัรตลาดเงิน ทัง้นี ้ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
โดยอตัโนมติัดงักลา่ว บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทํารายการ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุ
จะได้รับหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเอม็เอฟซี พนัธบตัรตลาดเงิน ในวนัทําการถดัจากวนัทําการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถดําเนินการขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุ
อ่ืนได้ โดยเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดเอม็เอฟซี พนัธบตัรตลาดเงิน ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะไมคิ่ดคา่ธรรมเนียมใดๆ ทัง้สิน้ 

อนึง่ ณ วนัทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หากผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัมิได้เปิดกองทนุเปิดเอม็เอฟซี พนัธบตัรตลาดเงิน 
บริษัทจดัการจะดําเนินการเปิดกองทนุดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าโดย
บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ให้ความยินยอมในการดําเนินการดงักลา่วแล้ว 

7.4.2  กรณีปกติ  

7.4.2.1  วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน         
(ถ้ามี) ทกุวนัทําการ ในระหวา่งเวลา 8.30 น.ถงึ เวลา 13.00 น. ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดรับคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุอีกครัง้ในวนัทําการแรก หลงัจากวนัท่ีกองทนุไมส่ามารถเข้าเง่ือนไขการเลกิโครงการ ตามข้อผกูพนั
ข้อ 22.1.1 ได้ ภายในระยะเวลา 5 เดือนนบัแตว่นัท่ีสํานกังานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม  

(2)  บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ = มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เพ่ือการคํานวณราคารับซือ้คืน – คา่ธรรมเนียมการรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

จํานวนเงินท่ีผู้ขายคืนจะได้รับ = จํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืน x ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ต้องเป็นมลูคา่และราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว  
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(3)  สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูการขาย
คืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

(4)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายคืนหน่วยลงทนุ จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้
ครบถ้วน โดยระบจํุานวนหน่วยลงทนุหรือจํานวนเงินท่ีจะขายคืน แล้วนําใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ
สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ถือหน่วยลงทนุพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง (สําหรับบคุคลธรรมดา) หรือ
หนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนงัสือมอบอํานาจ พร้อมตวัอยา่งลายมือช่ือผู้ มีอํานาจลงนาม (สําหรับ
นิติบคุคล) ย่ืนท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ซึง่บริษัทจดัการ และ/หรือ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะสง่มอบหลกัฐานการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและเอกสารหลกัฐานของผู้ ถือหน่วยลงทนุพร้อมรับรอง
สําเนาถกูต้องให้แก่บริษัทจดัการทางโทรสาร ผู้ ถือหน่วยลงทนุตกลงสง่ต้นฉบบัเอกสารทกุฉบบัให้แก่บริษัท
จดัการภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีมีการสง่คําสัง่ขายคืนทางโทรสาร ทัง้นี ้ หากปรากฏในภายหลงัวา่ข้อความ
หรือข้อมลูตามโทรสารและเอกสารต้นฉบบัไมต่รงกนัหรือบริษัทจดัการไมไ่ด้รับเอกสารต้นฉบบั และบริษัท
จดัการได้ดําเนินการ ตามข้อมลูท่ีได้รับทางโทรสารแล้ว บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ให้ความ
เหน็ชอบกบับริษัทจดัการในการดําเนินการ ตามข้อมลูท่ีได้รับทางโทรสารนัน้แล้ว  

หากข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับไมช่ดัเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจดัการได้แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบแต่
ไมไ่ด้รับการแก้ไขหรือยืนยนัจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะไมรั่บการขายคืนหน่วยลงทนุ
ดงักลา่ว  

(5)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุท่ีจะขายคืนมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่น
รายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

(6)  บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจํานวนทัง้หมดท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ในวนัทํา
การซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ และจะชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยการนําเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือจดัสง่เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือ ดําเนินการออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีจองซือ้กองทนุในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมี
ความประสงค์จะนําเงินคา่ขายคืนไปชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอ่ืนท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขท่ีระบใุนข้อ 10 “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่    
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ”  

(7)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความประสงค์จะรับชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยการนําเงินเข้าบญัชี         
เงินฝากธนาคาร บริษัทจดัการจะนําเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัทําการ
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

(8)  นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะสง่หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) พร้อมใบยืนยนัการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ใบเสร็จรับเงิน และใบกํากบัภาษีสําหรับคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  
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(9)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตอ่บริษัทจดัการ  และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และบริษัทจดัการยงัไม่สามารถชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุหรือไมส่ามารถรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุตามคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว โดยอยูใ่นระหวา่งการดําเนินการของบริษัทจดัการ  
ตามข้อ 10 "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" หรือ ข้อ 11 "การไม่
ขายไมรั่บซือ้คืนไมส่บัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสัง่" หรือ ข้อ 12 "การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ" แล้วแต่
กรณี ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจขอยกเลกิคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ในระหวา่งเวลาทําการซือ้
ขายหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ ทัง้นี ้ การยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือได้รับการ
อนมุติัจากบริษัทจดัการก่อน  

(10)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ และผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตกลงท่ีจะรับชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน 
บริษัทจดัการอาจชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนได้ โดยจะดําเนินการ
ภายใต้เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในข้อ 9 “การชําระคา่รับซือ้คืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืน
แทนเงิน”  

(11)  การลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนจะทําในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้  

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

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีความประสงค์จะสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นระบบ MFC Smart Trade Online ผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ต (Internet Trading) จะต้องกรอกข้อมลูใน "ใบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต" โดยระบุ
รหสัผู้ใช้ (User ID) และรหสัผา่น (Password) ด้วยตนเอง และขอใช้บริการหกับญัชีเงินฝากกบัธนาคาร 
(Direct debit) เพ่ือชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยกรอกข้อมลูใน "หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก" และ
เซน็ต์ช่ือตามแบบท่ีให้ไว้กบัธนาคารให้เรียบร้อย พร้อมแนบสําเนาหน้าสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีมีช่ือบญัชี
ตรงกบัผู้ ถือหน่วยและเลขท่ีบญัชีท่ีขอใช้บริการ Direct Debit นัน้ สง่เอกสารทัง้หมดมายงับริษัทจดัการ  

(2)  เม่ือบริษัทจดัการได้รับเอกสารทัง้หมด และได้รับผลการตอบรับจากธนาคารเจ้าของบญัชีแล้ว บริษัทจดัการ
จะแจ้งผลการสมคัรใช้บริการทาง E-mail Address ท่ีผู้ ถือหน่วยได้ให้ไว้  

(3)  รหสัผู้ใช้ (User ID) และรหสัผ่าน (Password) ซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นผู้ระบเุอง ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องเก็บ
รักษาไว้เป็นความลบั และดําเนินการทํารายการด้วยตนเองทกุครัง้ ทัง้นี ้ บริษัทจดัการไมต้่องรับผิดชอบใดๆ  
ในกรณีท่ีบคุคลอ่ืนท่ีไมใ่ช่ผู้ใช้บริการทํารายการ โดยใช้ User ID และ Password ของผู้ใช้บริการ อยา่งไรก็ตาม 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเปล่ียนแปลงรหสัประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองผา่นระบบ MFC Smart 
Trade Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ของบริษัทจดัการได้  

(4)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนหน่วยหรือจํานวนบาท โดยต้องมีมลูคา่ขัน้ต่ําของ
การสัง่ขายคืนมากกวา่หรือเทา่กบัมลูคา่ขัน้ต่ําของการรับซือ้คืนตามท่ีกองทนุกําหนด  

(5)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุหรือจํานวนเงินท่ีต้องการขายคืนมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุ
หรือจํานวนเงินท่ีปรากฏในบญัชีกองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัท
จดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
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(6)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ใน 3 กรณี ดงันี ้ 

1.  หากคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่ว สง่ถงึบริษัทจดัการ ภายในเวลา 13.00 น. ของวนัทําการซือ้
ขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่การขายคืนดงักลา่วเป็นรายการของวนัทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุนัน้ และจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

2.  หากคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่ว สง่ถงึบริษัทจดัการ หลงัจากเวลา 13.00 น. ของวนัทําการซือ้
ขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่การสัง่ขายคืนดงักลา่วเป็นรายการของวนัทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุถดัไป  

3.  หากคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่ว สง่ถงึบริษัทจดัการ ในวนัหยดุราชการ บริษัทจดัการจะถือวา่
คําสัง่ขายคืนดงักลา่วเป็นรายการของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไป  

โดยกรณีข้อ 2. และ 3. บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ถดัไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาข้อมลูเวลาการทํารายการของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่
ท่ีบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้  

เง่ือนไขการใช้บริการผา่นระบบ MFC Smart Trade  

(1)  ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นระบบ MFC Smart Trade ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องอา่นคําแนะนําของบริษัท
จดัการและปฏิบติัจนครบขัน้ตอนการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(2)  เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการเสร็จสมบรูณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ ไมว่า่กรณี
ใดๆ ทัง้สิน้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

(3)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัที โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
ลว่งหน้า ในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการหรือกรณีอ่ืนใด ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะดําเนินการ
แก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์
ดงักลา่ว แล้วแต่กรณี  

(4)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนปิดการให้บริการดงักลา่ว โดยจะแจ้งให้ทราบ ณ จดุขาย และ
ประกาศบน Website ของบริษัทจดัการ www.mfcfund.com 

7.5.  ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  ทกุวนัทําการ  

7.6.  รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  

1.  การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมติั : เม่ือเข้าเง่ือนไขการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามข้อ 7.4.1 “กรณีรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั”  

2.  การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ : ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการ ใน
ระหวา่งเวลา 8.30 น. ถงึเวลา 13.00 น.  
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7.7.  การขายคืนหน่วยลงทนุ :  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  

7.8.  รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

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

(1.1)  วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

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

2)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดย
ไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศท่ีสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) 
สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปล่ียนแปลง 

7.9.  รายละเอียดเพิ่มเติม :  

88..  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน : :   

8.1.  ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  

-  Internet 

-  บริษัทจดัการ 

-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

8.2.  รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

8.2.  รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

8.2.1  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดกองหนึง่ (กองทนุต้นทาง) เพ่ือซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมเปิดอีกกองหนึง่ (กองทนุปลายทาง) ซึง่จดัตัง้และจดัการโดยบริษัทจดัการเทา่นัน้ ท่ีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุถืออยูเ่พียงกองทนุเดียว ต่อหนึง่คําขอสบัเปล่ียนกองทนุ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีท่ีบริษัท
พิจารณาเหน็วา่การหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
โดยจะแจ้งให้ทราบ ณ จดุขาย และประกาศบน Website ของบริษัทจดัการ www.mfcfund.com  
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8.2.2  วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุนีก้บักองทนุรวมอ่ืนภายใต้การจดัการของ
บริษัทจดัการ ได้ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. ถงึ เวลา 13.00 น. ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดรับคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุอีกครัง้ในวนัทําการแรก หลงัจากวนัท่ีกองทนุไมส่ามารถเข้าเง่ือนไขการเลกิโครงการ  
ตามข้อผกูพนั ข้อ 22.1.1 ได้ ภายในระยะเวลา 5 เดือนนบัแต่วนัท่ีสํานกังานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็น
กองทนุรวม 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนวนัและเวลาทําการในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพ่ือความเหมาะสม 
โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
และผู้ลงทนุทัว่ไปทราบถงึการเปล่ียนแปลงวนัและเวลาทําการลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั โดยจะแจ้งให้ทราบ ณ 
จดุขาย และประกาศบน Website ของบริษัทจดัการ www.mfcfund.com  

(2)  ในกรณีท่ีวนัทําการรับคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นวนัเดียวกบัวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือยงัคงมี
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุค้างอยู ่ บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม
หวัข้อการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุก่อน หลงัจากนัน้บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามวิธีการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตอ่ไป  

(3)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะหยดุการใช้สทิธิในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุชัว่คราว ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ
เหน็วา่ไมเ่ป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางลบตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 1 วนั ก่อนวนัหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(4)  บริษัทจดัการจะชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางให้กองทนุปลายทางภายใน 5 วนัทําการ
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทําการท่ีคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของ
กองทนุต้นทาง อยา่งไรก็ตาม ในกรณีวนัท่ีชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางตรงกบัวนัหยดุทํา
การซือ้ขายของกองทนุปลายทาง บริษัทจดัการจะทํารายการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางในวนัทําการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไป ซึง่อาจเกินกวา่ 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทําการท่ีคํานวณราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางได้  

8.2.3  ราคาขายและราคารับซือ้คืนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ         
จะกําหนดราคาขายและราคารับซือ้คืน ดงันี ้ 

(1)  ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีคํานวณจาก
มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุท่ีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ เม่ือสิน้วนัทําการท่ีรับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ ดงันี ้ 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ = ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ – คา่ธรรมเนียมการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

โดยจํานวนเงินทัง้หมดท่ีจะนําไปซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทางจะคํานวณได้ดงันี ้ 

จํานวนเงินทัง้หมดท่ีนําไปซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทาง = จํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนของกองทนุต้นทาง 
x ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  
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(2)  จํานวนเงินทัง้หมดท่ีได้จากการดําเนินการ ตามข้อ (1) ข้างต้น จะนําไปซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง 
โดยใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
ทัง้นี ้ วนัทําการซือ้ขายดงักลา่วจะต้องไมเ่กินวนัทําการท่ีกองทนุได้รับเงินจากกองทนุต้นทาง ซึง่บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยจะแจ้งให้ทราบ ณ จดุขาย และประกาศบน Website ของบริษัทจดัการ 
www.mfcfund.com  

ทัง้นี ้ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง และราคาขายหน่วยลงทนุกรณี
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางต้องเป็นมลูคา่และราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

8.2.4  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(1)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ สํานกังานบริการของ
บริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ่ามี) ได้ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. ถงึ 
13.00 น.  

(2)  ในการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุให้ครบถ้วน โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จํานวนหน่วยลงทนุหรือจํานวนเงินจากหน่วยลงทนุของกองทนุต้น
ทางท่ีต้องการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และช่ือกองทนุปลายทาง โดยมีจํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําหรือมลูคา่ขัน้ต่ํา
ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องสง่ใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีกรอกรายละเอียดครบถ้วน
แล้วให้แก่บริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
โดยบริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะสง่
มอบหลกัฐานการรับคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน และจะถือเอาวนัท่ี
ได้รับใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

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

(4)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางเป็นจํานวนหน่วยลงทนุหรือเป็นจํานวน
เงินมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุหรือมลูคา่หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมด
เทา่ท่ีมีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  

(5)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัสง่หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) 
ของกองทนุต้นทางและกองทนุปลายทางให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นั
ถดัจากวนัทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(6)  เม่ือบริษัทจดัการได้ดําเนินการตามรายการคําขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเพิก
ถอนคําขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไมไ่ด้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ โดยอยู่ในระหวา่งการ
ดําเนินการของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจขอยกเลกิคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ได้ในระหวา่งวนัและ
เวลาทําการท่ีบริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
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(ถ้ามี) ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ การยกเลิกคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะ
สมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือได้รับการอนมุติัจากบริษัทจดัการก่อน  

(7)  สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึ
ข้อมลูการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางและการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

8.2.5  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นระบบ MFC Smart Trade ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ทาง 
www.mfcfund.com  

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีความประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นระบบ MFC Smart Trade Online ผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ต (Internet Trading) จะต้องกรอกข้อมลูใน "ใบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต" และปฏิบติั
ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการระบไุว้ในคําขอใช้บริการดงักลา่ว  

(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนหน่วยหรือจํานวนบาท โดยต้องมีมลูคา่ขัน้ต่ํา
ของการสัง่ขายคืนมากกวา่หรือเทา่กบัมลูคา่ขัน้ต่ําของการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีกองทนุกําหนด  

(3)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุหรือจํานวนเงินท่ีต้องการขายคืนมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุ
หรือจํานวนเงินท่ีปรากฏในบญัชีกองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัท
จดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

(4)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ใน 3 กรณี ดงันี ้ 

1.  หากคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่ว สง่ถึงบริษัทจดัการ ภายในเวลา 13.00 น. ของวนัทําการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นรายการของวนั
ทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุนัน้ และจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

2.  หากคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่ว สง่ถงึบริษัทจดัการ หลงัจากเวลา 13.00 น. ของวนัทําการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่การสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นรายการของ
วนัทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุถดัไป  

3.  หากคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่ว สง่ถึงบริษัทจดัการ ในวนัหยดุราชการ บริษัทจดัการจะถือ
วา่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นรายการของวนัทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุถดัไป  

โดยกรณีข้อ 2. และ 3. บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาข้อมลูเวลาการทํารายการของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏ
อยูท่ี่บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้  

  



กองทุนเปิดเอม็เอฟซี สมาร์ท เวลเนส ซีร่ีส์ กองทุนเปิดเอม็เอฟซี สมาร์ท เวลเนส ซีร่ีส์ 11  3399  

เง่ือนไขการใช้บริการผา่นระบบ MFC Smart Trade  

(1)  ในการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นระบบ MFC Smart Trade ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องอา่นคําแนะนําของบริษัทจดัการ
และปฏิบติัจนครบขัน้ตอนการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการเสร็จสมบรูณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

(3)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ใน
กรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการหรือกรณีอ่ืนใด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่ว แล้วแต่กรณี  

(4)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนปิดการให้บริการดงักลา่ว โดยจะแจ้งให้ทราบ ณ จดุขาย และประกาศบน Website 
ของบริษัทจดัการ www.mfcfund.com  

99..  การชําระค่ารับซ้ือคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ การชําระค่ารับซ้ือคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ : :   

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

1100..  การเล่ือนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน การเล่ือนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : :   

บริษัทจดัการจะเล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไว้แล้วได้ 
เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีท่ีเข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ โดยได้รับความ
เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล 
หรือ  

(ข)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ  

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

  



กองทุนเปิดเอม็เอฟซี สมาร์ท เวลเนส ซีร่ีส์ กองทุนเปิดเอม็เอฟซี สมาร์ท เวลเนส ซีร่ีส์ 11  4400  

ทัง้นี ้ การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตาม (1) หรือ (2) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ 

1.  เล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืนได้ไมเ่กิน 10 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่
ได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

2.  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  

3.  แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือนและหลกัฐานการ
ได้รับความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ ตาม (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ ตาม (2) ตอ่สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้  

4.  ในระหวา่งการเล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลา
ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบั
วนัท่ีสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหลงั 

1111..  การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทนุตามส่ัง การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทนุตามส่ัง : :   

11.1  บริษัทจดัการจะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกว่ากรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ โดยได้รับความ
เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่ง
สมเหตสุมผล  

(ข)  ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค)  มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

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

(3)  กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั  

(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้ เฉพาะใน
กรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสิบ
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  
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(ข)  มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไมส่ามารถแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรีและทําให้ไมส่ามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว  

(4)  เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ         
แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้ 

1.  การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  

3.  การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มี
อํานาจตามกฎหมาย  

(ข)  บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน
สาระสําคญั  

11.2  เม่ือปรากฎเหต ุตามข้อ 11.1 และบริษัทจดัการประสงค์จะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 

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

(2)  รายงานการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุเปิดนัน้ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดย
พลนั  

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

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

(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการเปิดขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการ
เปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  
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11.3  บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคา
ขายหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง ตามข้อ 16.4 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการหยดุขายหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลนั 

1122..  การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนการหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หน่วยลงทุน : :   

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยดุรับ     
คําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเหน็สมควร แต่รวมแล้ว
ต้องไมเ่กิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแตจ่ะได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ 
คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

1133..  เงื่เงื่อนไขและข้อจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ อนไขและข้อจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ : :   

บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะไมเ่สนอขายหน่วย
ลงทนุของกองทนุกบั/หรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ท่ีมีถ่ินฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกา หรือ
บคุคลซึง่โดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกา รวมถงึกองทรัพย์สนิของบคุคลดงักลา่วและบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และ
ดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   บริษัทจดัการจงึขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร  และ/หรือ การโอน
หน่วยลงทนุ ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทนุท่ีเป็นบคุคลอเมริกนั (US Person) 

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

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการไมจ่ดัสรรและโอนหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใด เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแตบ่คุคลหรือกลุม่บคุคลดงักลา่วเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ  

1144..  การจ่ายเงนิปันผล การจ่ายเงนิปันผล : :   

14.1.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  จ่าย  

14.2.  หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

ภายหลงัจากอายโุครงการเกิน 5 เดือน บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมหรือกําไรสทุธิ เม่ือกองทนุ
รวมมีกําไรสะสมจนถงึงวดบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผล หรือมีกําไรสทุธิในงวดบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลนัน้ และการจ่ายเงิน
ปันผลดงักลา่วจะต้องไมทํ่าให้กองทนุรวมมีผลขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในงวดบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนัน้  

โครงการมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไมเ่กินปีละ 2 ครัง้ โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาจ่าย           
เงินปันผล ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิในแตล่ะงวดบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผล หรืออาจพิจารณาจ่ายจาก
กําไรสะสมเม่ือกองทนุรวมมีกําไรสะสมจนถงึงวดบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรได้  
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บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิไมจ่่ายเงินปันผลในงวดใดๆ ก็ตาม ในกรณีท่ีการจ่ายเงินปันผลตอ่หน่วยลงทนุในรอบ
ระยะเวลาบญัชีนัน้ต่ํากวา่ 0.25 บาท/หน่วย  

14.3.  กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  

(1)  บริษัทจดัการจะประกาศปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุ ในแตล่ะครัง้ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 
วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาท่ีจะจ่ายเงินปันผลแต่ละงวด โดยจะถือจํานวนหน่วยลงทนุ 
ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอตัราเงินปันผล  

(2)  บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้เพ่ือแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ  

1) ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั อยา่งน้อย 1 ฉบบั  

2)  แจ้งให้ทราบ ณ จดุขาย และประกาศบน Website ของบริษัทจดัการ www.mfcfund.com  

3)  สง่หนงัสือแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และผู้ ถือ
หน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดไมร่ะบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือร้องขอผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่น
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุเพ่ือจ่ายเงินปันผลจะได้รับ
เงินปันผลซึง่ถือเงินได้พงึประเมิน ซึง่ต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลท่ีจ่ายนีย้อ่มสง่ผลให้มลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิต่อหน่วยลงทนุลดลงเทา่จํานวนเงินปันผล  

ข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผล 

(1)  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในสว่นท่ีเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแตเ่ป็น
กรณีท่ีได้รับยกเว้น ทัง้นี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

(2)  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัทําบญัชีและแยกเงินท่ีไมอ่าจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบญัชีและทรัพย์สนิของกองทนุ
รวม และไมนํ่าเงินดงักลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม และจะสง่เงินดงักลา่วให้เป็นรายได้ของ
แผน่ดิน 

1155..  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : :   

15.1.  คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  5.30  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายจากกองทนุรวมท่ีสามารถประมาณการได้ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 
5.30 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมทกุกรณี  
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15.2.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม :  

15.2.1.  คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

บริษัทจดัการจะคิดคา่ธรรมเนียมการจดัการในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.0 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิ*ของกองทนุท่ีคํานวณได้
เป็นรายวนั โดยตดัจ่ายจริงจากบญัชีกองทนุรวมทกุเดือน  

ทัง้นี ้ หากเลกิกองทนุภายใน 5 เดือนแรก บริษัทจดัการจะคิดคา่ธรรมเนียมเต็ม 5 เดือน โดยในระยะเวลาท่ีเหลือคิด
คา่ธรรมเนียม ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.00 ตอ่ปีของจํานวนเงินทนุของกองทนุรวม ณ วนัท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็น
กองทนุรวม  

15.2.2.  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.07 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิ*ของกองทนุท่ีคํานวณได้เป็นรายวนั โดยตดัจ่ายจริงจากบญัชี
กองทนุรวมทกุเดือน 

คา่ธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศ รายปี :  

คา่ธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.10 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิ*ของกองทนุในสว่น
ของหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ เน่ืองจากผู้ รับฝากทรัพย์สินในตา่งประเทศคิดคา่ธรรมเนียมเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ตาม
แนวปฏิบติัทัว่ไปของธนาคารตา่งประเทศโดยคํานวณเป็นรายวนั ซึง่คา่ธรรมเนียมนีจ้ะตดัจ่ายตามท่ีเรียกเก็บจริง ทัง้นี ้
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการมีบญัชี และการโอนหลกัทรัพย์ของกองทนุ และค่าธรรมเนียมพิเศษอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัหลกัทรัพย์ของกองทนุ จะคิดตามท่ีจ่ายจริง  

15.2.3.  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.10 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิ*ของกองทนุ ท่ีคํานวณได้เป็นรายวนั โดยตดัจ่ายจริงจากบญัชี
กองทนุรวมทกุเดือน  

15.2.4.  คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  ไมมี่  

15.2.5.  คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  ไมมี่  

15.2.6.  คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ:  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

(1)  คา่ธรรมเนียมในการจดัตัง้กองทนุรวม จะคํานวณในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิ ณ วนัท่ีจด
ทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม ทัง้นี ้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะตดัจ่ายเงินจากกองทนุตามความ
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เหมาะสมของกระแสเงิน และผลประโยชน์ของกองทนุ โดยในทางบญัชีบริษัทจดัการจะทยอยตดัจ่ายเป็น
คา่ใช้จ่ายของกองทนุเฉล่ียเทา่กนัทกุวนัในระยะเวลา 5 เดือน  

กรณีท่ีกองทนุรวมครบเง่ือนไขการเลกิโครงการตามท่ีระบใุนข้อผกูพนั ข้อ 22.1.1 บริษัทจดัการจะตดัจ่าย
คา่ธรรมเนียมในสว่นท่ีเหลือในทางบญัชีทัง้จํานวน  

(2)  คา่อากรแสตมป์ คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนของกองทนุและคา่นายหน้าซือ้
ขายหลกัทรัพย์ท่ีซือ้หรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม (ถ้ามี) ตามท่ีจ่ายจริง  

(3)  คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการมีบญัชีกองทนุกบัธนาคาร เช่น คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีธนาคารเรียกเก็บค่าอากรแสตมป์ 
คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่สมดุเช็ค ตามท่ีจ่ายจริง  

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

(5)  คา่ธรรมเนียมตามกฎหมายกําหนดในการจดัการกองทนุรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ธรรมเนียมในการขอให้หน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือเข้าทําการซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตามท่ีจ่าย
จริง  

(6)  คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชน เช่น คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ คา่ใช้จ่ายด้าน
การตลาดและการสง่เสริมการขาย และคา่จดัทําหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ และใบจองซือ้หน่วยลงทนุ 
เป็นต้น ในอตัราตามท่ีจ่ายจริง แตจ่ะไมเ่กินอตัราร้อยละ 1.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม ณ วนัจด
ทะเบียน โดยจะจ่ายจริงตอนต้นโครงการทัง้จํานวน และในทางบญัชีจะเฉล่ียตดัจ่ายเป็นรายวนัๆ ละเทา่ๆ กนั 
ตามระยะเวลาท่ีได้รับประโยชน์จากคา่ใช้จ่ายนัน้ๆ  

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

(8)  คา่แปล และคา่พิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ ใบจองซือ้หน่วยลงทนุ ใบหน่วยลงทนุ (Investment 
Unit Certificate) และแบบฟอร์มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบักองทนุรวม ตามท่ีจ่ายจริง  

(9)  คา่เตรียมการและจดัสง่เอกสาร หนงัสือโต้ตอบผู้ ถือหน่วยลงทนุ และรายงานตา่งๆ ตลอดจนใบหน่วยลงทนุ 
(Investment Unit Cretificate) รวมทัง้คา่ไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ คา่โทรสารสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ            
ตามท่ีจ่ายจริง  

(10)  คา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการ ปฏิบติัตามหน้าท่ี หรือ
เรียกคา่สนิไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือได้รับคําสัง่
จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามท่ีจ่ายจริง  

(11)  คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ดๆ ของกองทนุรวม              
ตามท่ีจ่ายจริง  
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(12)  คา่ใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือการเปล่ียนประเภทโครงการ เช่น การลงประกาศ
หนงัสือพิมพ์ การจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ การทําเอกสารแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือคา่ใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง  

(13)  คา่ใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวมโดยตรง เช่น คา่ท่ีปรึกษากฎหมาย คา่จดัประชมุท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงกบักองทนุ คา่ใช้จ่ายในการเซ็นสญัญาตา่งๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ คา่จดัพิมพ์และจดัสง่
หนงัสือบอกกลา่ว หรือประกาศท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี 
และคา่ใช้จ่ายต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองจากการดําเนินการตามท่ีกฎหมายหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง  

ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั อนัเน่ืองมาจากคา่ธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย                 
ตาม 15.2 ข้างต้นจะถือเป็นภาระของกองทนุรวม 

15.3.  คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  

15.3.1.  คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) :  ไมมี่  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

15.3.2.  คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) :  ไมมี่  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

15.3.3.  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  ไมมี่  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

15.3.4.  คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ :  มี  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

ภายใต้เง่ือนไขท่ีระบใุนสว่นท่ี 2 ข้อผกูพนั ข้อ 13.3 “สทิธิในการโอนหน่วยลงทนุ” ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะถกูเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ตอ่ 1 รายการ โดยผู้ โอนจะถกูเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วในวนัท่ี
ย่ืนใบคําขอโอนหน่วยลงทนุ  

15.3.5.  คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ :  มี  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุฉบบัใหมแ่ทนฉบบัเดิมท่ีสญูหาย บริษัท
จดัการจะคิดคา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ตอ่ 1 ฉบบั  

15.3.6.  คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) :  ไมมี่  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
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15.3.7.  คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  มี  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

คา่ธรรมเนียมการโอนเงินคา่ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะถกูเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ และคา่ธรรมเนียมการออกเช็คค่าขายคืน
หน่วยลงทนุหรือ หรือคา่ธรรมเนียมการโอนเงินคา่ขายคืนเข้าบญัชีให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามจริง (ถ้ามี) ตามท่ีธนาคาร
พาณิชย์หรือสถาบนัการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเพ่ือเข้าบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
หรือโอนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

15.4.  วิธีการคํานวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  

การคํานวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะ
คํานวณทกุวนัทําการ โดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมในแตล่ะวนัในการคํานวณ โดยกรณีการคํานวณใน
วนัหยดุทําการจะใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของวนัทําการถดัไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะชําระโดยตดัจ่ายจากบญัชี
กองทนุรวมเป็นรายเดือน  

คา่ใช้จ่าย ตามข้อ 15.2.6 (2) ถงึ (13) จะเรียกเก็บจากกองทนุตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยในทางบญัชีบริษัทจดัการจะ
พิจารณาตดัจ่ายทัง้จํานวน หรือทยอยตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุเฉล่ียเทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาท่ีจะได้รับ
ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ทัง้นี ้ การตดัคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนด โดยสมาคมนกั
บญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย  

15.5.  การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

บริษัทจดัการจะไมเ่รียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทนุรวมเพิ่มเติม ในจํานวนเกินกวา่ร้อยละ 5 ของ
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเดิม ภายในระยะเวลา 1 ปี เว้นแตใ่นกรณีท่ีได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 
60 วนั โดยจะแจ้งให้ทราบ ณ จดุขาย ประกาศบน Website ของบริษัทจดัการ www.mfcfund.com และลง
ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั  

(2)  กรณีท่ีบริษัทจดัการจะลดอตัราคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบ ณ จดุขาย ประกาศ
บน Website ของบริษัทจดัการ www.mfcfund.com  

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลง ตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจะต้องแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั 
นบัแตว่นัท่ีเปล่ียนแปลง  

15.6.  หมายเหต ุ:  

*  มูลค่าทรพัย์สิน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สินทัง้หมด หกัดว้ย มูลค่าหนีสิ้นทัง้หมด เวน้แต่ ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัทีคํ่านวณ  
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1166..  วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยวิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุน                                  
ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง : :   

16.1.  วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วย
ลงทนุ :  ตา่งประเทศ  

16.2.  เง่ือนไขพิเศษ :  

1.  บริษัทจดัการจะคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังานคณะ 
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีมีการลงทนุในตา่งประเทศ การคํานวณมลูคา่ยติุธรรมของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีเสนอขายใน
ตา่งประเทศ บริษัทจดัการจะใช้หลกัการโดยเทียบเคียงกบัประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทนุซึง่ได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเบือ้งต้นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุจะคํานวณจากมลูค่า
หน่วยลงทนุของกองทนุในตา่งประเทศ  และ/หรือ หลกัทรัพย์ท่ีไปลงทนุไว้ โดยผู้ลงทนุไม่สามารถมีโอกาส
ทราบหรือรับรู้ถึงข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุในตา่งประเทศท่ีไปลงทนุไว้ ก่อนการสง่คําสัง่ซือ้ขาย
หน่วยลงทนุในระหวา่งวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (forward pricing) รวมกบัมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุใน
ประเทศไทย ณ วนัทําการเดียวกนั  

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

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

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

2.  บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(2.1)  คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุ ทกุสิน้วนัทําการ ภายในวนัทําการถดัไป 
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(2.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
ภายในวนัทําการถดัไป ทัง้นี ้ จะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณราคาดงักลา่ว  

(2.3)  ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  วนัทําการก่อนวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุลา่สดุ ทัง้นี ้ ไมร่วมกองทนุรวมท่ีซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทกุวนัทําการ และกองทนุ
รวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  

(ข)  วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายใน 2 วนัทําการถดัไป   

(ค)  วนัทําการสดุท้ายของแตล่ะเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วนัทําการถดัไป ทัง้นี ้ เฉพาะใน
กรณีท่ีกองทนุรวมกําหนดวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุแต่ละครัง้หา่งกนัยาวกว่าหนึง่เดือน  

(ง)  วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน  
2 วนัทําการถดัไป  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ 
โดยจะประกาศภายในวนัทําการถดัไป  

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

(1)  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ หรือจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี.้  

(ก)  คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหน่ง โดยใช้
วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  

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

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

(ง)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมห้าตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล แตใ่ห้ใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียงส่ีตําแหน่ง โดยตดั
ทศนิยมตําแหน่งท่ีห้าทิง้  

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

(3)  จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุแหง่ท่ีผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุ
สถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้  

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
ประกาศดงักลา่วข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

4.  บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ข้อ 2. และข้อ 3. เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  เม่ือบริษัทจดัการไมข่ายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว  

(2)  เม่ือมีเหตท่ีุบริษัทจดัการต้องเลิกกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตดุงักลา่ว 

16.3.  แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

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

16.4.  หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง :  

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกวา่หนึง่สตางค์ หรือตา่งจาก
ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่งึร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัท
จดัการจะจดัทําและสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถงึความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ี
พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และจดัให้มีสําเนารายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการเพ่ือให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(2)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(4)  มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุ              
ไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด
ครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  

ในกรณีท่ีเหตขุองความผิดพลาดซึง่ทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามวรรคหนึง่ มีผลตอ่เน่ืองตอ่การ
คํานวณราคาหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไข
ราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  
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2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็น
อตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบั
แตว่นัท่ีพบราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะ
วนัท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็น
อตัราสว่นตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(1)  จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ ภายในวนัทําการถดั
จากวนัท่ีพบวา่ราคาหน่วยลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน
วนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานดงักลา่วภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้
รายงานดงักลา่วจะมีรายการอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(ข)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(ค)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

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

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา ตาม (1)  

(3)  ประกาศช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขราคา ตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคา ตาม (2) ใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  

(4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้ซือ้หรือ
ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถงึการแก้ไขราคา ตาม (2) 
และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงาน
ดงักลา่ว  

(5)  จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้
สําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทํา ตาม (1) ให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง        
มีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ บริษัทจดัการจะไมส่ง่รายงานมาตรการป้องกนัให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่สําเนาเอกสารท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่การท่ีราคา
หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้แทน  
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3.  ในการชดเชยราคา ตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการ              
จะปฏิบติัดงันี ้ 

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

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

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะ
ปฏิบติัดงันี ้ 

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

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูค่าเทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคา
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

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

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

1177..  ช่ือผู้เก่ียวข้อง ช่ือผู้เก่ียวข้อง : :   

17.1.  ช่ือบริษัทจดัการ :  

ช่ือ :  บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุเอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน)  

17.2.  ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ช่ือ :  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

17.3.  ช่ือผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  ไมมี่ 

17.4.  ช่ือของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ช่ือ :  

สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

17.5.  ท่ีปรึกษา :  

17.5.1.  ช่ือท่ีปรึกษาการลงทนุ :  

ช่ือ :  

17.5.2.  ช่ือท่ีปรึกษากองทนุ :  

17.6.  ผู้สอบบญัชี :  

ช่ือ :  นาย เทอดทอง เทพมงักร  
ช่ือ :  นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต้  
ช่ือ :  นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์  
ช่ือ :  นาย ไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ  
ช่ือ :  นาย บรรจง พิชญประสาธน์  
ช่ือ :  นาย อดุม ธนรัูตน์พงศ์  
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) :  
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17.7.  การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

1188..  รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม : :   

18.1.  วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี :  วนัท่ี  เดือน  

18.2.  วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก :  วนัท่ี  

18.3.  รายละเอียดเพิ่มเติม :  

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี: ไมเ่กิน 1 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : ไมเ่กิน 1 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม  

1199..  การขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขการขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธีการจัดการ วิธีการจัดการ : :   

19.1  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว ไมเ่กินร้อยละ           
ห้าสบิห้าของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่เอกสารหลกัฐาน
เก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้  

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

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

19.2  ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการได้กระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ
กองทนุหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายและจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัภายใน 
15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี  

19.3  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจดัการท่ีมีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจดัการอาจขอรับ
ความเหน็ชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดงักลา่วจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยการย่ืนคําขอเป็นหนงัสือ 
พร้อมทัง้รายละเอียดของโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติมแล้วและคํารับรองของผู้ดแูลผลประโยชน์  
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เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถ้วนถกูต้องตามวรรคหนึง่ ให้ถือวา่สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้  

19.4  บริษัทจดัการอาจจะดําเนินการเพ่ิมเงินทนุของกองทนุ โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

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

2200..  ข้อกาํหนดอ่ืน ๆ ข้อกาํหนดอ่ืน ๆ : :   

20.1  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุ ตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่
ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 
บริษัทจดัการจะเปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเหน็ชอบจากสํานกังาน 
หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถงึการไม่สามารถ
ดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้ หากมีเหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการขอให้สํานกังานพิจารณา
ขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหมจ่ะคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 
และในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว หาก
บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลิกกองทนุรวม  

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

20.3  บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุจากบคุคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของ
บคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรง 
ของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ  

(2)  ต้องไมมี่พฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นวา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้
กองทนุได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning)  

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ให้แก่กองทนุท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย  

ให้บริษัทจดัการระบเุง่ือนไขและหลกัเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทนตามวรรคหนึง่ไว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 
หรือในสญัญารับจดัการกองทนุสว่นบคุคล แล้วแตก่รณี  
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20.4  เกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วดัผลการดําเนินงานของกองทนุ คือ MSCI WORLD HEALTH CARE INDEX 39.5% + MSCI 
WORLD FINANCIALS INDEX 39.5% ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ี
คํานวณผลตอบแทน และ SET INDEX 21%   เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณากําหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานของกองทนุใหม ่ เพ่ือให้
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วโดยได้รับความเหน็ชอบจากผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 90 วนัก่อนการเปล่ียนแปลง 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

อยา่งไรก็ดี กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัท่ีใช้ในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุ อนัเน่ืองมาจากปัจจยั
ภายนอก เช่น ผู้ให้บริการดชันีมีการยกเลิกการคํานวณดชันีซึง่กองทนุมีการนําดชันีนัน้มาใช้เป็นตวัชีว้ดั หรือการ
เปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัตามท่ีหน่วยงานกํากบัดแูลกําหนด เป็นต้น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหน้าถงึการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบดงักลา่ว แตจ่ะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดย
จะแจ้งให้ทราบ ณ จดุขาย และประกาศบน Website ของบริษัทจดัการ www.mfcfund.com 

20.5  บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ วา่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

20.6  ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั  

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

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

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสําคญั
ในสองกรณี คือ  
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(1)  ต้องถกูหกัเงิน ในอตัรา 30% ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สนิทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สนิทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจ
รวมถงึเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตน 
ตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ 
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบั
กองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  

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

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

(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมาย
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ 
ท่ีอยู ่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินคา่ขายคืน
หน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ 
ให้กบัหน่วยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง  

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนําสง่ข้อมลู เอกสาร  และ/หรือ คํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสทิธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตาม
หวัข้อท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลู
เม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถงึนําสง่หลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว  

(3)  ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง  

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด 



กองทุนเปิดเอม็เอฟซี สมาร์ท เวลเนส ซีร่ีส์ กองทุนเปิดเอม็เอฟซี สมาร์ท เวลเนส ซีร่ีส์ 11  5588  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนีต้ามความจําเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือ ได้
ดําเนินการ ตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี  

(1)  ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว  

(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว  

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

(4)  ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น  

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

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

2211..  ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : :   

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

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม โดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้ การลงนามในข้อผกูพนัของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้
ไมว่า่ในทอดใดๆ ให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับท่ีจะผกูพนั ตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนั
ระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 

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


