หนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอรติเบิล บอนด
สวนที่ 1: รายละเอียดโครงการ

คำจำกัดความ / คำนิยาม :
โครงการ

คำศัพท

กองทุนหรือกองทุนรวม
บริษัทจัดการ
ผูดูแลผลประโยชน
นายทะเบียนหนวยลงทุน
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผูจัดจำหนายหนวยลงทุน
หนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุน
วันทำการ
วันทำการซื้อขายหนวยลงทุน
มูลคาหนวยลงทุน
ราคาขายหนวยลงทุน
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
การชดเชยราคา

สำนักงานบริการ
คำเสนอซื้อ
กิจการ

คำอธิบายศัพท
โครงการจัดการกองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอรติเบิล
บอนด
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอรติเบิล บอนด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให
ทำหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน แลวแตกรณีของกองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทการจัดจำหนายหลักทรัพยที่บริษัทจัดการตั้งใหเปนผูทำ
หนาที่ขายหนวยลงทุน
หนวยลงทุนของกองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอรติเบิล
บอนด
ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอรติเบิล
บอนด
วันทำการของธนาคารพาณิชยไทย และวันเปดทำการของกองทุน
รวมในตางประเทศที่กองทุนลงทุนและสามารถซื้อหนวยลงทุนได
รวมถึงวันทำการของผูติดตอซื้อขายหลักทรัพย
วันทำการซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไวในโครงการ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ หารดวยจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลว
ทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณ
มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น บวกดวยคาธรรมเนียม
การขายหนวยลงทุน (ถามี)
มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น หักดวยคาธรรมเนียม
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)
การเพิ่มหรือลดจำนวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขาย
คืนหนวยลงทุนที่มีราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง หรือการจายเงินซึ่งมี
มูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวย
ลงทุนที่ถูกตอง แทนการเพิ่มหรือลดหนวยลงทุน
สำนักงานบริการดานธุรกิจจัดการลงทุนของบริษัทจัดการ
คำเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการเปนการทั่วไปที่ผูทำคำเสนอซื้อตอง
ปฏิบัติตามประกาศวาดวยหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการในการเขา
ถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการ
บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยบริษัทที่มี
หลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยหรือบริษัทมหาชน จำกัด
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คำศัพท
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทขึน้ ทะเบียน
บริษัทยอย
กลุมกิจการ
สถาบันการเงิน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สำนักงาน
ตลาดหลักทรัพย
สมาคม
กองทุน CIS ตางประเทศ

กองทุน ETF ตางประเทศ
กองทุน infra

กองทุน property

คำอธิบายศัพท
บริษัทที่มีหลักทรัพยที่ไดรับการจดทะเบียนหรือไดรับการอนุญาตให
ทำการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยกรุงเทพ
บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพยจัดตั้งขึ้นและถือหุนไมนอยกวารอยละ
เจ็ดสิบหาของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น
บริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี
กำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบัน
การเงิน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศซึ่งมีลักษณะเปน
โครงการลงทุนแบบกลุม (collective investment scheme) ทั้งนี้
ไมวากองทุนดังกลาวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต หรือรูปอื่นใด
แตไมรวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private
equity ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ตางประเทศ
รูปแบบการลงทุนในทรัพยสินที่เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศตาง ๆ ซึ่งไดแก
1. กองทุนโครงสรางพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตามกฎหมายวาดวยทรัสต
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสรางพื้นฐานตางประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ตางประเทศซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการลงทุนในลักษณะ
ทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน ตาม 1. ทั้งนี้ ไมวา
กองทุนโครงสรางพื้นฐานดังกลาวจะจัดตั้งในรูปบริษัททรัสต
หรือรูปอื่นใด
กองทรัพยสินที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยซึ่งอยูในรูปแบบอยางใด
อยางหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่อยูภายใตบังคับประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
2. ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
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คำศัพท
การลดความเสี่ยง

เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก

เงินฝากอิสลาม

ดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ
ดัชนีเงินเฟอ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ตราสารภาครัฐไทย

ตราสารภาครัฐตางประเทศ

ตราสาร Basel III

คำอธิบายศัพท

3. foreign REIT
การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเขาเปนคูสัญญา
ในderivatives ที่มีลักษณะครบถวนดังนี้
1. ไมมีวัตถุประสงคเพื่อหาผลประโยชนโดยการเก็งกำไร
(speculate)
2. มีผลใหความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เปนการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพยสินที่
ตองการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทรัพยสินดังนี้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนอง
เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพยที่ออกตามกฎหมายวาดวยธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวาดวยธนาคารออมสิน
ขอตกลงที่เปนไปตามหลักชะรีอะฮ (Shariah) และมีลักษณะที่
เทียบเคียงไดกับเงินฝาก โดยคูสัญญาที่เทียบเคียงไดกับผูฝาก
สามารถเรียกคืนเงินตนจากคูสัญญาฝายที่เทียบเคียงไดกับผูรับฝาก
ไดเต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ
ดัชนีที่มีองคประกอบเปนสินคาโภคภัณฑหลายชนิด
ดัชนีทจี่ ัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสะทอนอัตราเงินเฟอ
ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขใหแปลงสภาพเปนหุนได
ตราสารดังนี้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุนกู ที่กระทรวงการคลังหรือ
กองทุนฟนฟูเปนผูมีภาระผูกพัน
ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาล
ตางประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ เปนผูออกหรือ
ผูค้ำประกัน แตไมรวมถึงตราสารที่ออกโดยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นของประเทศนั้น
ตราสารเพื่อการนับเปนเงินกองทุนของสถาบันการเงินไมวาตาม
กฎหมายไทยหรือตางประเทศ ที่มีการอางอิงจากหลักเกณฑการ
กำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอรติเบิล บอนด (MCONVERT)

3

คำศัพท
ตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ

ธปท.
ธพ.
บค.
บง.
บล.
บลจ.
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทยอย

บริษัทใหญ

แบบ filing
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน

ผูมีภาระผูกพัน
ศูนยซื้อขาย derivatives

คำอธิบายศัพท
ศูนยกลางหรือเครือขายใดๆ ที่จัดใหมีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย
ในตางประเทศ โดยมีลักษณะครบถวนดังนี้
1. มีการรวบรวมคำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพยจากผูเสนอซื้อ
หลายรายและผูเสนอขายหลายราย
2. มีการกำหนดหลักเกณฑหรือจัดใหมีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับ
วิธีการในการซื้อขายหลักทรัพยไวเปนการลวงหนา โดยผูให
บริการไมอาจใชดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเปนประการอื่น
และผูเสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑหรือ
ระบบนัน้
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย
บริษัทเครดิตฟองซิเอร
บริษัทเงินทุน
บริษัทหลักทรัพย
บล. ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการ
กองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนสวนบุคคล
บริษัทที่มีหลักทรัพยที่ไดรับการจดทะเบียนหรือไดรับการอนุญาตให
ทำการซื้อขายไดใน SET
บริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปดเผยลาสุด ทั้งนี้
หากไมมีงบการเงินรวมใหพิจารณาตามสัดสวนการถือหุนที่ปรากฏใน
บัญชีรายชื่อผูถือหุนลาสุด
บริษัทใหญตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปดเผยลาสุด ทั้งนี้
หากไมมีงบการเงินรวมใหพิจารณาตามสัดสวนการถือหุนที่ปรากฏใน
บัญชีรายชื่อผูถือหุนลาสุด
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงซึ่งกำหนดให
เปนหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยวาดวยการกำหนดประเภทหลักทรัพยเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6)
ผูที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะ
ผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ำประกัน
แลวแตกรณี
ศูนยซื้อขายดังนี้
1. ศูนยซื้อขาย derivatives ที่ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
สัญญาซื้อขายลวงหนา
2. ศูนยซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและใหบริการไดตามกฎหมาย
ตางประเทศและไดรบั การยอมรับจากสำนักงาน
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มติพิเศษ

มติเสียงขางมาก

หนวย CIS

หนวย infra

หนวย property

หุนกูระยะสั้น
B/E
benchmark

คำศัพท

คำอธิบายศัพท
มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จำนวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหนวยลงทุนทั้งหมด
ของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงขางมากของจำนวนหนวย
ลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวย
ลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หนวยของกองทุนอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
1. หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูภายใตบังคับประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชราย
ยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวน
บุคคล
2. หนวยของกองทุน CIS ตางประเทศ
หนวยของกองทรัพยสินที่เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งอยูในรูป
แบบอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
1. กองทุนโครงสรางพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตามกฎหมายวาดวยทรัสต
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสรางพื้นฐานตางประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ตางประเทศซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการลงทุนในลักษณะ
ทำนองเดียวกับกองทุนโครงสรางพื้นฐาน ตาม 1. ทั้งนี้ ไมวาจะ
จัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต หรือรูปอื่นใด
หนวยของกองทรัพยสินที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยซึ่งอยูในรูป
แบบอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่อยูภายใตบังคับประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
2. ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT
หุนกูที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไมเกิน 270 วันนับแตวันที่ออกหุนกู
ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเปนดัชนีหรือองคประกอบของดัชนีที่มีการ
เผยแพรอยางกวางขวางและสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนั้น
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CIS operator

คำศัพท

concentration limit
counterparty limit
CRA
credit derivatives

credit event
credit rating
currency risk
delta
derivatives
derivatives on organized exchange
discount rate
DW
foreign REIT

FX
GMS

คำอธิบายศัพท

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
2. ผูทำหนาที่บริหารจัดการกองทุน CIS ตางประเทศ
อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่
ลงทุน
อัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญา
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสำนักงาน เวนแตที่กำหนดไวเปนการเฉพาะใน
ภาคผนวก 5 สวนที่ 5
derivatives ที่มีลักษณะเปนการเคลื่อนยายความเสี่ยงดานเครดิต
ของทรัพยสินที่ไดรับการประกันความเสี่ยงจากคูสัญญาฝายหนึ่งไป
ยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคูสัญญาฝายหนึ่งซึ่งมี
ภาระผูกพันที่จะตองชำระเงินใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเมื่อเกิด
เหตุการณที่มีผลตอการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพยสินที่
ไดรับการประกันความเสี่ยง จะไดรับผลตอบแทนหรือคาธรรมเนียม
สำหรับการมีภาระผูกพันดังกลาว
เหตุการณที่เกี่ยวของกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุใน
ขอตกลงของตราสารหรือสัญญา
อันดับความนาเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเปนการประเมิน
ความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา
ความเสี่ยงดาน FX
อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับ
ราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แลวแตกรณี
สัญญาซื้อขายลวงหนา
derivatives ที่ซื้อขายในศูนยซื้อขาย derivatives
อัตราสวนลดของหลักทรัพยหรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใชในการ
คำนวณมูลคาของหลักทรัพยหรือตราสารนั้น
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants)
กองทรัสตหรือกองอสังหาริมทรัพยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ตางประเทศซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ ไมวา
กองทรัสตหรือกองดังกลาวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต หรือรูปอื่นใด
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ (Foreign Exchange)
ประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (Greater Mekong
Subregion) ซึ่งไดแก ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)
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group limit

คำศัพท

guarantor rating
international scale
investment grade
IOSCO
IPO
issue rating
issuer rating
market price
MF
MMF
national scale
NAV
net exposure
Non-retail MF

notional amount
obligation
options
OTC derivatives
P/N
portfolio duration
product limit

คำอธิบายศัพท
อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามกลุมกิจการ โดยการนำอัตราสวน
การลงทุนในแตละบริษัทที่อยูในกลุมกิจการมาคำนวณรวมกัน
อันดับความนาเชื่อถือของผูมีภาระผูกพันในฐานะผูรับรอง ผูรับอาวัล
ผูสลักหลัง หรือผูค้ำประกัน
มาตรฐานการจัดทำcredit rating ในระดับที่ใชเปรียบเทียบระหวาง
ประเทศ
credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได
International Organization of Securities Commissions
การเสนอขายตราสารตอประชาชนเปนการทั่วไปในครั้งแรก (Initial
Public Offering)
อันดับความนาเชื่อถือของหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารหรือคูสัญญา
มูลคาตามราคาตลาด
กองทุนรวม (Mutual Fund)
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใชเปรียบเทียบ
ภายในประเทศ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value)
มูลคาการลงทุนสุทธิในทรัพยสินไมวาเปนการลงทุนโดยตรงหรือโดย
ออมผานการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ใหผลตอบแทนโดยอางอิง
อยูกับทรัพยสิน ซึ่งเปนผลใหกองทุนมีความเสี่ยงในทรัพยสินนั้น
กองทุนรวมที่มีผูถือหนวยลงทุนทั้งหมดเปนผูลงทุนประเภทสถาบัน
ซึ่งอยูภายใตบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวย
หลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ
ผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนสวนบุคคล
มูลคาตามหนาสัญญาของ derivatives
ประเภทและลักษณะของทรัพยสินที่ขอตกลงตาม credit
derivatives อางอิงถึง (obligation category & obligation
characteristics)
สัญญาที่มีลักษณะ ตาม (3) ของนิยาม สัญญาซื้อขายลวงหนา ใน
มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546
derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซื้อขาย derivatives
ตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory Note)
อายุเฉลี่ยของทรัพยสินที่ลงทุน ซึ่งไดจากการคำนวณคาตาม
มาตรฐานสากล
อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพยสิน
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คำศัพท
regulated market

repo
retail MF
reverse repo
SBL
securities lending
SET
share warrants
single entity limit
SIP
SN
sovereign rating
TBMA
TSFC
TSR
underlying
WFE

คำอธิบายศัพท
ศูนยกลางที่จัดชองทางการสื่อสารระหวางผูคาเพื่อใหเกิดการเจรจา
ตอรองซื้อขายตราสารระหวางกันได รวมทั้งใหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับ
ตราสารนั้น โดยศูนยกลางดังกลาวอยูภายใตการกำกับดูแลของ
ทางการหรือหนวยงานที่ทำหนาที่กำกับดูแลดานหลักทรัพยหรือ
ตราสารที่มลี ักษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)
ธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย
(Securities Borrowing and Lending)
ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา
Specific Investment Products
ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
อันดับความนาเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผูออกตราสาร
มีถิ่นที่อยู ซึ่งเปนการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของ
รัฐบาลของประเทศนั้น
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)
บล. ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการให
สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย (Securities Finance Corporation)
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (Transferable
Subscription Right)
สินคา ตัวแปร หรือหลักทรัพยอางอิง
World Federation of Exchanges
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1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1.

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอรติเบิล บอนด

1.2.

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :

MFC Global Convertible Bond Fund

1.3.

ชื่อยอ :

MCONVERT

1.4.

ประเภทโครงการ :

กองทุนเปด

1.5.

ประเภทการขาย :

ขายหลายครั้ง

1.6.

การกำหนดอายุโครงการ :

ไมกำหนด

1.7.

อายุโครงการ :

- ป - เดือน - วัน

1.8.

อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเปนชวงเวลา) : -

1.9.

เงื่อนไข (อายุโครงการ) :

1.10. ลักษณะโครงการ :

กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :

เสนอขายในไทย

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จำนวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุน
ที่เสนอขาย :
2.1.

จำนวนเงินทุนของโครงการ :

5,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มตน :

5,000,000,000.00 บาท

2.2.

เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินจำนวน
เงินทุนของโครงการไดไมเกินรอยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ

2.3.

มูลคาที่ตราไวตอหนวย :

10.0000 บาท

2.4.

จำนวนหนวยลงทุน :

500,000,000.0000 หนวย

2.5.

ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก :

10.0000 บาท

2.6.

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :

1,000.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.7.

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :

1,000.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.8.

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :

ไมกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.9.

จำนวนหนวยลงทุนขั้นตาของการสั่งขายคืน :

ไมกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอรติเบิล บอนด (MCONVERT)
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2.10. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :

ไมกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.11. จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :

ไมกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลดหรือยกเวน จำนวนหรือมูลคาขั้นต่ำตามขอ 2.6 - 2.11 (ถามี) ทั้งนี้
เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกและเปนประโยชนใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยบริษัทจะประกาศ
ลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน และ/หรือ ประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ
3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการ
ลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภทและ
อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1.

วัตถุประสงคของโครงการ :
เพื่อตอบสนองความตองการของผูลงทุนไทยที่ตองการกระจายการลงทุนไปยังหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ตราสารหนี้ตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารหนี้ตางประเทศ และตองการโอกาสในการรับ
ผลตอบแทนที่ดี และกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนของผูลงทุน ทั้งนี้ ผูลงทุนควรมีความเขาใจและ
สามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในตางประเทศได

3.2.

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :

ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :
-

ตราสารทุน :

ไมกำหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารทุน

-

ตราสารหนี้ :

ไมกำหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารหนี้

-

อื่นๆ

-

หุนกูแปลงสภาพ (Convertible bond)

ไมกำหนดสัดสวนการลงทุนอื่นๆ
3.3.

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
-

3.4.

กองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds)

ประเภทกองทุนตามการลงทุนในตางประเทศ :

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

วงเงินการลงทุนในตางประเทศบางสวน

ไมเกิน - ลานเหรียญ

3.5.

นโยบายการกูยืม (ถามี) :

3.6.

การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :

3.6.1 วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา :

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอรติเบิล บอนด (MCONVERT)
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มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :

แบบไมซับซอน

3.6.2 วิธีการในการคำนวน Global Exposure limit :

Commitment approach

อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกิน 100.00
3.7.

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) :

3.8.

กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) :

3.9.

ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) :
1.

ลงทุน

มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด
(active management)

Refinitiv Convertible Global Focus (USD Hedged) Index สัดสวน (%):

100.00

หมายเหตุ:โดยปรับดวยตนทุนปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท
ณ วันที่ลงทุน สัดสวน 80% และปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่ อเทียบกับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ
ผลตอบแทน สัดสวน 20%
หมายเหตุ:
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจ งให
ผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการ
เปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใช
ประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกำหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบในกรณีที่ผู
ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทำหรือเปดเผยขอมูล/อัตราดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจง
เปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทุนได
3.10. ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน :

จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอน
รายละเอียดเพิ่มเติม : กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ตางประเทศ และ/หรือ
กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารหนี้ตางประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เชน หุนกูแปลงสภาพ
(Convertible bond) หุนกูแปลงสภาพแบบมีเงื่อนไข (contingent convertible bond) และตราสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ รวมถึงตราสารหนี้ที่สามารถเปลี่ยนมือได (Negotiable Debt Instruments) เปนตน เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก ทั่วโลก โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุ น ทั ้ งนี ้ บริ ษั ทจั ดการอาจลงทุน ในกองทุน รวมต างประเทศ และ/หรือ กองทุ น รวมอี ท ี เ อฟ
ตางประเทศอยางนอย 2 กองทุน ในสัดสวนกองทุนละไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ซึ่งสัดสวนการลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศแตละกองทุนจะ
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณสภาวะการลงทุนในแตละขณะ
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอรติเบิล บอนด (MCONVERT)
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ทั้งนี้ การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ตองเปนไปตามเกณฑที่เกี่ยวของ
ในกรณีที่สัดสวนการลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศกองทุนใด
กองทุนหนึ่งเกินกวารอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยมิไดเกิดจากการลงทุนเพิ่มหรือได
หลักทรัพยหรือทรัพยสินดังกลาวมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินดังกลาว
ตอไปได โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดำเนินการ
แกไขสัดสวนการลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศดังกลาว ภายใน
90 วันนับแตวันที่สัดสวนการลงทุนเกินสัดสวนการลงทุนที่กำหนดไว
สำหรับเงินสวนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย หรือตราสารทางการเงินอื่นๆทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ในสัดสวนไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เชน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้
กึ่งทุน เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ทั้งนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กำหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี ่ ย น
เงินตรา ตามความเหมาะสมและสภาวการณในแตละขณะ โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจที่ผูจัดการกองทุ นเห็น
เหมาะสม ดังนั้น กองทุนจึงยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู ซึ่งอาจทำใหผูลงทุนไดรับผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได อีกทั้งการทำธุรกรรมปองกันความเสี่ยงอาจมี
ตนทุน ซึ่งทำใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient portfolio management) ได เชนการทําสัญญาฟอร เวิร ด และ/หรือ สัญญาสวอป ที่
อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน / ราคาตราสาร / อัตราดอกเบี้ย หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ กลต.
ประกาศกําหนด และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
รวมทั้งกองทุนอาจทำธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย (Securities lending) และ/หรือ ธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื้อคืน (Repurchase agreements) และ/หรือ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)
และ/หรือ การกูยืมเงิน (Cash borrowing) เฉพาะกรณีมีเหตุจำเปนในการบริหารสภาพคลองชั่วคราว ได
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (unrated) และ/หรือ ตราสารหนี้
ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (non – investment grade) ในสัดสวนไมนอยกวารอย
ละ 60 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน ให
บริษัทจัดการดำเนินการแกไขสัดสวนการลงทุนของกองทุนรวม ใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90
วันนับแตวันที่สัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะไดรับ
มติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกลาว
ในการคำนวณสัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบงประเภทของกองทุนตามประกาศ บลจ. อาจ
ไมนับชวงระยะเวลาดังนี้รวมดวยก็ได ทั้งนี้ โดยตองคำนึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสำคัญ
1.

ชวงระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนเปนกองทุนรวม

2.

ชวงระยะเวลา 30 วันกอนครบอายุโครงการหรือกอนเลิกกองทุนรวม
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3.

ช ว งระยะเวลาที ่ ต องใช ในการจำหนายทรัพยส ิน ของกองทุน เนื่องจากไดร ับ คำสั่งขายคืน หรือ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนยายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อ
รอการลงทุน ทั้งนี้ ตองไมเกินกวา 10 วันทำการ

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศ กองทุนใด
กองทุนหนึ่ง ไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตางประเทศดังกลาว และในกรณีที่
กองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนนั้น มีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(1)

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวา 2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ตางประเทศที่กองทุนลงทุน

(2)

ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลดลงในชวงระยะเวลา
5 วันทำการใดติดตอกัน คิดเปนจำนวนเกินกวา 2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ตางประเทศที่กองทุนลงทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาว บริษัท
จัดการจะดำเนินการ ดังตอไปนี้
(1)

แจ งเหตุ ที ่ กองทุ น รวมต า งประเทศที่กองทุน ลงทุน มีมูล คา ทรัพยส ิน ลดลง พรอมแนวทางการ
ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม ใหสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแตวันที่มีการเปดเผยขอมูลของกองทุน
รวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนที่ปรากฎเหตุ

(2)

ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการ ตาม (1) ใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับแตวันที่มีการเปดเผย
ขอมูลของกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนที่ปรากฎเหตุ

(3)

รายงานผลการดำเนินการใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแตวันที่
ดำเนินการแลวเสร็จ

(4)

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวม ตาม (1) ตอผูที่สนใจจะลงทุน เพื่อใหผูที่สนใจ
จะลงทุนรับรูและเขาใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการใหบุคลากร
ที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกลาวดวย

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการ ตามขอ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผอนผันตอสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน
กองทุ น รวมฟ ดเดอร (Feeder Fund) หรือเปน กองทุน รวมที่มีการลงทุน โดยตรงในตราสาร และ/หรือ
หลักทรัพยตางประเทศ หรือสามารถกลับมาเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds) ได โดยไมทำให
ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
ซึ่งขึ้นอยูกับสถานการณตลาด โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
กองทุนรวมดังกลาว โดยจะประกาศทางเวบไซตของบริษัทจัดการ
3.12. รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ :
ลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
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3.13. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
เปนไปตามประกาศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในตางประเทศ :
เปนไปตามประกาศ
3.14. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม :
อั ต ราส วนการลงทุน ในหลั กทรัพยห รื อทรัพยสินอื่น เพื่อเปน ทรัพยส ิน ของกองทุนรวมในประเทศและ
ตางประเทศ : เปนไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไมเปนไปตามขอนี้จะดำเนินการใหเปนไปตามที่
ประกาศกำหนด
4. การแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) :
4.1.

การแบงชนิดหนวยลงทุน :

ไมมี

4.2.

ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน :

ไมมี

4.3.

รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบงชนิดหนวยลงทุน) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
5. การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :

5.1.

ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

5.2.

รายละเอียดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :
สามารถดูขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม หรือ เว็บไซต บลจ.
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

6.1.

ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

6.2.

รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
สามารถดูขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต บลจ.

6.3.

การสั่งซื้อหนวยลงทุน : ไมตองแจงลวงหนา

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอรติเบิล บอนด (MCONVERT)

14

7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
7.1.

ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

7.2.

รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :
สามารถดูขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม หรือ เว็บไซต บลจ.

7.3.

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูลงทุน

7.4.

รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :

7.4.1 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
(1)

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน และหลักฐานการขาย
คืน ไดที่บริษัทจัดการ หรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถามี) หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน ไดทุกวันทำการ ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 13.00 น.
ทั้งนี้ บริษัทจัดการ หรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถามี) หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน จะเริ่มเปดรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนภายใน 30 วันทำการหลังจากวันปดการเสนอขายครั้ง
แรก

(2)

บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณไดเมื่อสิ้นวันทำการที่รับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนเกณฑ
คำนวณราคารับซื้อคืน
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน = มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน –
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)
จำนวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ = จำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืน x ราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุน
มูลคาหนวยลงทุน ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตองเปนมูลคาและราคาที่ไดรับการรับรองโดยผูดูแล
ผลประโยชนแลว

(3)

สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการขายคืนหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนไดบันทึกขอมูล
การขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น

(4)

ในการขายคืนหนวยลงทุนนั้นผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนใหครบถวน โดยระบุจำนวนหนวยลงทุนหรือจำนวนเงินที่จะขายคืนในคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทุน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะตองลงลายมือชื่อใหตรงกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไวในใบคำขอเปด
บั ญ ชี กองทุ น และนำส งให บ ริษ ัทจัด การหรื อสำนัก งานบริ การของบริ ษั ทจัด การ (ถามี) หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึ่งบริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถามี)
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน
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นอกจากนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคำสั่งผานทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกสได โดยใน
กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนและเอกสารหลักฐาน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุน
พรอมรับรองสำเนาถูกตอง ใหแกบริษัทจัดการทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส เชน ระบบ
อินเตอรเน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมลเพื่อติดตอ (email address) เปนตน หรือชองทางอื่นใดที่
บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ผูถือหนวยลงทุนจะตองสงตนฉบับเอกสารทุกฉบับใหแก
บริษัทจัดการภายใน 7 วันนับแตวันที่มีการสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็ก
โทรนิกสหรือชองทางอื่ นใดที่บริ ษั ทจัด การจะกำหนดเพิ่ มเติม ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลั งว า
ขอความหรือขอมูลตามโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกสหรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะ
กำหนดเพิ่มเติมและเอกสารตนฉบับไมตรงกันหรือบริษัทจัดการไมไดรับเอกสารตนฉบับ และบริษัท
จัดการไดดำเนินการตามขอมูลที่ไดรับทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกสหรือชองทางอื่นใดที่
บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมแลว บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนไดใหความเห็นชอบกับ
บริษัทจัดการในการดำเนินการตามขอมูลที่ไดรับทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกสหรือชองทาง
อื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมนั้นแลว
หากขอมูลที่บริษัทจัดการไดรับไมชัดเจน หรือไมครบถวน และบริษัทจัดการไดแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบแตไมไดรับการแกไขหรือยืนยันจากผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม
รับการขายคืนหนวยลงทุนดังกลาว
(5)

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืนมากกวาจำนวนหนวยลงทุนที่ปรากฏ
อยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงค
จะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น

(6)

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถมาทำรายการขายคืนหนวยลงทุนดวยตนเองที่บริษัทจัดการ
หรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถามี) หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูถือหนวย
ลงทุนสามารถสงใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนมาทางไปรษณียลงทะเบียนถึงบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผูถือ
หนวยลงทุนจะตองลงลายมือชื่อใหตรงกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไวในใบคำขอเปดบัญชีกองทุน และ
บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ไดรับเอกสารดังกลาวขางตนครบถวนเปนวันที่ทำการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนนั้น

(7)

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนจำนวนทั้งหมดที่ผูถือหนวยลงทุนไดมีคำสั่งขายคืนในวันทำการ
ซื้อขายหนวยลงทุนที่กำหนดไวในโครงการ บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงใบ
ยืนยันการรับซื้อคืนหนวยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน (Confirmation Note) พรอม
ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวย
ลงทุนทางไปรษณียหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส เชน ระบบอินเตอรเน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมล
เพื่อติดตอ (email address) เปนตน ตามที่ผูถือหนวยลงทุนไดแจงความประสงคไว และชำระเงิน
คาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแตวันคำนวณราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุน ซึ่งไมใหนับรวมวันหยุดทำการในตางประเทศ โดยการนำเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผูถือหนวยลงทุน หรือจายเปนเช็คธนาคารขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามของผูถือหนวยลงทุน
ทั้งนี้ ในการจัดสงเอกสารดังกลาวขางตนและเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนนั้น
บริษัทจัดการอาจมอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูดำเนินการแทนได

(8)

สำหรับการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร บริษัทจัดการจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการ
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นับแตวันคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมใหนับรวมวันหยุดทำการในตางประเทศ สำหรับ
การชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยเช็ค บริษัท จัดการจะออกเช็คในนามผู
ถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแตวันคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมใหนับรวม
วันหยุดทำการในตางประเทศ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนใหแกผูถือหนวยลงทุน พรอมกับใบ
ยื น ยั น การรั บ ซื ้ อ คื น หน ว ยลงทุ น หนั ง สื อ รั บ รองสิ ท ธิ ใ นหน ว ยลงทุ น (Confirmation Note)
ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ ภายใต
เงื่อนไขที่ระบุในขอ 10 "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวย
ลงทุน" ทั้งนี้การดำเนินการนำสงเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามวิธีการดังกลาวขางตนนี้ บริษัท
จัดการอาจมอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูดำเนินการแทนได
(9)

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของ
บริษัทจัดการ (ถามี) หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการยังไมสามารถชำระเงิน
คาขายคืนหนวยลงทุนหรือไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไว
แลว โดยอยูในระหวางการดำเนินการของบริษัทจัดการ ตามขอ 10 "การเลื่อนกำหนดการชำระเงิน
คาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน" หรือขอ 11 "การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนตามสั่ง" หรือขอ 12 "การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน" แลวแตกรณี ผูถือหนวย
ลงทุนอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไดในระหวางวันทำการซื้อขายหนวย
ลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถามี) หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ
ก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอน

(10)

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และผูถือ
หนวย ลงทุนที่สั่งขายคืนหนวยลงทุนตกลงที่จะรับชำระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยหรื อ
ทรัพยสินอื่นได โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
สมาคมกำหนด

(11)

การลดจำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนจำนวน
นั้น

(12)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนระยะเวลาทำการในการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสมหรือเปนไปตามนโยบายของทางราชการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการลวงหนาอยางนอย 7 วัน โดยจะปดประกาศที่สำนักงาน
ของบริษทั จัดการ หรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถามี) หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน และลงประกาศผานเว็บไซดของบริษัทจัดการ www.mfcfund.com

7.4.2 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานระบบ MFC Smart Trade ผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet Trading)
ทาง www.mfcfund.com
(1)

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานระบบ MFC Smart Trade Online ผานระบบ
อิ น เทอร เ น็ ต (Internet Trading) ได โดยใส ร หั ส ผู  ใช (USER ID) และรหั ส ผ า น (PASSWORD)
เชนเดียวกับวิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุน
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(2)

รหัสผูใช (USER ID) และรหัสผาน (PASSWORD) ที่ผูถือหนวยลงทุนเปนผูระบุเอง ผูถือหนวยลงทุน
จะตองเก็บรักษาไวเปนความลับ และดำเนินการทำรายการดวยตนเองทุกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม
ตองรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่บุคคลอื่นที่ไมใชผูใชบริการทำรายการโดยใช User ID และ Password
ของผูใชบริการ อยางไรก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผูถือหนวยลงทุน
ไดดวยตนเองผานระบบ MFC Smart Trade Online ผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet Trading)
ของบริษัทจัดการได

(3)

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนเปนจำนวนหนวยหรือจำนวนบาท โดยตองมีมูลคา
ขั้นต่ำของการสั่งขายคืนมากกวาหรือเทากับมูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืนที่กองทุนกำหนด

(4)

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจำนวนหนวยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ตองการขายคืนมากกวาจำนวน
หนวยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผูถือหนวยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียน
หนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่
ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น

(5)

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดตลอด 24 ชั่วโมง มี 3 กรณีคือ
1.

หากคำสั่งขายคืนดังกลาวสงถึงบริษัทจัดการภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขาย
หนวยลงทุน จะถือวาการขายคืนดังกลาวเปนรายการของวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนนัน้
บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณไดเมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนเปน
เกณฑในการคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน

2.

หากคำสั่งขายคืนดังกลาวสงถึงบริษัทจัดการหลังจากเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขาย
หนวยลงทุน จะถือวาการสั่งขายคืนดังกลาวเปนรายการของวันทำการซื้อขายหนวยลงทุน
ถัดไป

3.

หากคำสั่งขายคืนดังกลาวสงถึงบริษัทจัดการในวันหยุดราชการหรือวันหยุดทำการของ
บริษัทจัดการ จะถือวาคำสั่งขายคืนดังกลาวเปนรายการของวันทำการถัดไป

โดยกรณี 2 และ 3 บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณไดเมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหนวย
ลงทุนถัดไปเปนเกณฑในการคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขอมูลเวลาการทำรายการของผูถือหนวยลงทุนภายใตหลักฐาน
ที่ปรากฏอยูที่บริษัทจัดการเปนหลักฐานอางอิงเทานั้น
เงื่อนไขการใชบริการ ผานระบบ MFC Smart Trade
(1)

ในการสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานระบบ MFC Smart Trade ผูถือหนวยลงทุนจะตองอานคำแนะนำ
ของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการขายคืนหนวยลงทุน

(2)

เมื่อผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนทำรายการเสร็จสมบูรณแลว จะเพิกถอนรายการสั่งขาย
คืนหนวยลงทุนไมได ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ

(3)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเปนการชั่วคราวโดยทันที โดยไมตองแจงใหผูใชบริการ
ทราบลวงหนา ในกรณีที่เกิดขอผิดพลาดจากระบบการใหบริการหรือกรณีอื่นใด ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะดำเนินการแกไขกรณีดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ
หรือรับทราบเหตุการณดังกลาวแลวแตกรณี
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(4)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดการใหบริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทำการกอนปดการใหบริการดังกลาว โดยจะแจงให
ทราบ ณ จุดขาย และประกาศบน Website ของบริษัทจัดการ www.mfcfund.com

7.5.

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

7.6.

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

7.7.

การขายคืนหนวยลงทุน :

7.8.

รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :
1)

ทุกวันทำการ
ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา

บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการแบบอื่นๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเปนไปตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เชน
(1.1) วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
(1.2) วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบ
ใหดำเนินการได ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปดใหบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะประกาศ
ใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน กอนเริ่มใหบริการ โดยติดประกาศดังกลาวที่
สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถามี) และผูสนับสนุนการ
ขายหรื อ รั บ ซื ้ อ คื น แล ะจะปร ะ กา ศผ  า น ทา ง เว ็ บ ไ ซต  ข อง บร ิ ษั ทจ ั ด ก า ร
www.mfcfund.com

2)

7.9.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วันทำการขายคืน เวลาขายคืน
และวิธีการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศที่สำนักงานบริการของ
บริษัทจัดการ (ถามี) สำนักงานใหญและสำนักงานสาขา (ถามี) ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
และจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ www.mfcfund.com ลวงหนา 7 วัน กอนวัน
เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเพิ่มเติม :
8. การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน :

8.1.

ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

8.2.

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :
สามารถดูขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต บลจ.
9. การชำระคารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน :

บริษัทจัดการจะชำระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินไดตอเมื่อ
กรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถชำระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน หรือกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตกลงรับชำระคาขาย
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คืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการไดรับมติพิเศษใหชำระคาขายคืนหนวย
ลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได รวมถึงกรณีอื่นใดที่เปนไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการตอไป ซึ่งขั้นตอนที่กำหนดตองสามารถปฏิบัติไดจริง
และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนทุกราย
10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน
เปดไวแลวได เฉพาะในกรณีดังตอไปนี้
(1)

(2)

บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับ
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว
(ก)

มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยาง
สมเหตุสมผล หรือ

(ข)

มีเหตุที่ทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกำหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

ผูถือหนวยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวา ราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนไมถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.50 ของราคาที่ถูกตอง และ
ผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
1.

เลื่อนกำหนดชำระคาขายคืนไดไมเกิน 10 วันทำการนับแตวันที่ผูถือหนวยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน
นั้น เวนแตไดรับการผอนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2.

แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระคาขายคืน
หนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบเรื่องดังกลาวดวยวิธีการ
ใดๆ โดยพลัน

3.

แจงการเลื่อนกำหนดชำระคาขายคืนหนวยลงทุน พรอมทั้งจัดสงรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อนและ
หลั ก ฐานการได ร ั บ ความเห็ น ชอบของผู  ด ู แ ลผลประโยชน ต าม (1) หรื อ การรั บ รองข อ มู ล ของผู  ด ู แ ล
ผลประโยชนตาม (2) ตอสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให
ผูดูแลผลประโยชนดำเนินการแทนก็ได

4.

ในระหวางการเลื่อนกำหนดชำระคาขายคืนหนวยลงทุน หากมีผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนใน
ชวงเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น โดยตองชำระคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวย
ลงทุนตามลำดับวันที่สงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนกอนหลัง
11. การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :

11.1

บริษัทจัดการจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนได เฉพาะในกรณีที่กำหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้
(1)

ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทำการซื้อขายไดตามปกติ
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(2)

บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปนี้ โดยไดรับ
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว
(ก) มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดได
อยางสมเหตุสมผล
(ข)
ไมสามารถคำนวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจำเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
ทั้งนี้ การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ
คำสั่งขายคืนหนวยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ใหกระทำไดไมเกินหนึ่งวันทำการ เวนแตจะไดรับการ
ผอนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(3)

กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ซึ่ง
กอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวมอยางมีนัยสำคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทำการซื้อขายไดตามปกติ ทั้งนี้
เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้น
เกินกวารอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
(ข)
มีเหตุการณที่ทำใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรีและทำใหไม
สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตาม
กำหนดเวลาปกติ ซึ ่ งเหตุดั ง กล าวอยูเ หนื อการควบคุม ของบริ ษั ทจั ด การ และผู ด ู แ ล
ผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว

(4)

เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวย
ลงทุนแกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้นๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทำดังตอไปนี้
1.
การกระทำที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ตางประเทศ
2.
การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ
3.
การกระทำที่เปนการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคล
ผูมีอำนาจตามกฎหมาย
(ข)
บริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกคาไดในสาระสำคัญ

(5)

อยูในระหวางดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดำรง
ความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวา
ดวยการดำรงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล
การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจัดจำหนายหลักทรัพยที่เปนหนวย
ลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทำไดไมเกิน 3 วันทำการ

(6)

อยูในระหวางดำเนินการเลิกกองทุนรวม
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11.2

11.3

เมื่อปรากฎเหตุตามขอ 11.1 และบริษัทจัดการประสงคจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับ
คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้
(1)

แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขายหรือไมรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนโดยพลัน และหากเปนเหตุตามขอ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเปดเผยตอผูถือ
หนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ดวยวิธีการใดๆ โดยพลันดวย

(2)

รายงานการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทุ น พร อมทั ้ งแสดงเหตุ ผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุน เปดนั้นใหสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

(3)

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน
หน ว ยลงทุ น ตามข อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน หนึ่งวัน ทำการ บริษัทจัดการจะดำเนิ น การ
ดังตอไปนี้ กอนการเปดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(ก)

รายงานการเปดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนเปด ณ วันทำการสุดทายกอนวันรายงานนั้นใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายในวันทำการกอนวันเปดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน

(ข)

แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปด
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูล งทุน
ทั่วไปใหทราบถึงการเปดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ
พบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตองตามขอ 16.4 และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงาน
การแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหนวยลงทุนไวแลว
ใหทราบถึงการหยุดขายหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบ
ถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน :

เปนไปตามประกาศ
13. เงื่อนไขและขอจำกัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอ
ขายหนวยลงทุนของกองทุนกับ/หรือเพื่อประโยชนของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูที่มีถ่ินฐาน
อยูในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาวและ
บริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือ
ระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหนวยลงทุน ไมวาทางตรงหรือทางออมสำหรับผูลงทุนที่เปนบุคคล
อเมริกัน (US Person)
ดังนั้น ผูลงทุนหรือผูรับโอนหนวยลงทุน (แลวแตกรณี) จะตองแสดงตนในเวลาที่จองซื้อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอน
หนวยลงทุน (แลวแตกรณี) วาตนมิใช US Person และมิไดเปดบัญชีซื้อขายหนวยลงทุนเพื่อหรือในนามของ US
Person
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14. การจายเงินปนผล :
14.1. นโยบายการจายเงินปนผล :

ไมจาย

14.2. หลักเกณฑการจายเงินปนผล :

ไมมี

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และขอจำกัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน : ไมมี
15. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :
15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายที่ประมาณการไดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :
รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2)
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ 4.8899 ตอป ของมูลคา
ทรัพยสิน*ของกองทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 2.14 ตอป ของมูลคาทรัพยสิน*ของ
กองทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมในอัตรารอยละของมูลคาทรัพยสิน*ของกองทุนที่คำนวณไดเปนรายวัน โดย
ใชเงินบาทเปนฐานในการคำนวณ โดยคาธรรมเนียมนี้จะตัดจายจากกองทุนเปนรายเดือน
15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ประมาณการค า ธรรมเนี ย มผู  ดู แลผลประโยชนร ายป ในอัตราไมเกิน ร อยละ 0.0749 ตอป ของมูล ค า
ทรัพยสิน*ของกองทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมในอัตรารอยละของมูลคาทรัพยสิน*ของกองทุนที่คำนวณไดเปนรายวัน โดย
ใชเงินบาทเปนฐานในการคำนวณ โดยคาธรรมเนียมนี้จะตัดจายจากกองทุนเปนรายเดือน
15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 0.535 ตอป ของมูลคา
ทรัพยสิน*ของกองทุน
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รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมในอัตรารอยละของมูลคาทรัพยสิน*ของกองทุนที่คำนวณไดเปนรายวัน โดย
ใชเงินบาทเปนฐานในการคำนวณ โดยคาธรรมเนียมนี้จะตัดจายจากกองทุนเปนรายเดือน
15.2.4. คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.5. คาธรรมเนียมการจัดจำหนาย :

ไมมี

รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.6. คาธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการคาธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไมเกินรอยละ 2.14 ตอป ของมูลคาทรัพยสิน*ของกองทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(1)

คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ รวมทั้งคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆในการมี
บัญชีการโอนหลักทรัพย ของกองทุน และคาธรรมเนียมพิเ ศษอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหลั กทรั พย
ตางประเทศของกองทุน ตามที่จายจริง

(2)

คาอากรแสตมป คาธรรมเนียมตางๆ ในการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นของกองทุนและคา
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวม (ถามี) ตามที่จาย
จริง

(3)

คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายตางๆ ในการมีบัญชีกองทุนหรือการโอนหลักทรัพยของกองทุน
กับธนาคารทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน คาธรรมเนียมตางๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บคาอากร
แสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาสมุดเช็ค คาธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ คาประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทยและตางประเทศ ตามที่จายจริง

(4)

คาตอบแทนผูชำระบัญชี และผูดูแลผลประโยชนในระหวางการชำระบัญชีกองทุนรวมจนถึงการจด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จายจริง

(5)

คาธรรมเนียมตามกฎหมายกำหนดในการจัดการกองทุนรวม เชน คาธรรมเนียมในการจดทะเบียน
กองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่ม
จำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม คาธรรมเนียมในการขอใหหนวยลงทุนของกองทุนรวม
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ หรือเขาทำการซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย
ตามที่จายจริง

(6)

คาใชจายตางๆ ในการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชน เชน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ คาใชจาย
ดานการตลาดและการสงเสริมการขาย ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนำกองทุน เปนตน ในอัตรา
ตามที่จายจริง แตจะไมเกินอัตรารอยละ 1.07 ตอป ของมูลคาทรัพยสิน*ของกองทุน

(7)

ค า จั ด ทำรายงานหนั ง สื อ บอกกล า ว ประกาศ และรายงานต า งๆ รวมถึ ง การลงประกาศใน
หนังสือพิมพรายวันและหรือขาวสารถึงผูถือหนวยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม
โดยตรง ที่บริษัทจัดการจัดทำหรือมีหนาที่จัดทำขึ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด ตามที่จายจริง
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(8)

คาแปล และคาพิมพหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบหนวยลงทุน
(Investment Unit Certificate) และแบบฟอรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม ตามที่จายจริง

(9)

คาเตรียมการและจัดสงเอกสาร หนังสือโตตอบผูถือหนวยลงทุน และรายงานตางๆ ตลอดจนใบ
หน ว ยลงทุ น (Investment Unit Certificate) รวมทั้งคาไปรษณีย ากร คาโทรศัพท คาโทรสาร
สำหรับผูถือหนวยลงทุน ตามที่จายจริง

(10)

คาใชจาย (ถามี) ในการดำเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่
หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือ
เมื่อไดรับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จายจริง

(11)

คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุน
รวม รวมทั้ง คาใชจายในการรับชำระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชำระหนี้ดวยเงินสดตามตราสาร
แหงหนี้ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมทนายความ คาใชจายในดานนิติกรรม คาประเมินราคา
คาจดจำนอง คาปลดจำนอง คาจัดพิมพเอกสาร คาใชจายหรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวของกับทาง
ราชการ คาใชจายดานภาษี คาทำประกันภัยดูแล และเก็บรักษา ตลอดจนคาใชจายในการจำหนาย
จายโอนทรัพยสินดังกลาว ตามที่จายจริง

(12)

คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องจากการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือการเปลี่ยนประเภทโครงการ เชน การลง
ประกาศหนังสือพิมพ การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน การทำเอกสารแจงผูถือหนวยลงทุน การขอ
มติผูถื อหนว ยลงทุน หรือคาใชจ ายต างๆ ที่เกิด ขึ ้น จากการปฏิ บ ัต ิต ามกฎหมาย หรือประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนตน ตามที่จายจริง

(13)

คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมโดยตรง เชน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาจัด
ประชุมที่เกี่ยวของโดยตรงกับกองทุน คาใชจายในการเซ็นสัญญาตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน
คาจัดพิมพและจัดสงหนังสือบอกกลาว หรือประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด คาใชจายในการสอบบัญชี และคาใชจายตางๆ อันเกี่ยวเนื่องจากการดำเนินการตามที่
กฎหมายหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เปนตน ตามที่จายจริง

(14)

คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการใชดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) เครื่องหมายการคา
และ/หรือ เครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ของผูคํานวณและประกาศดัชนี
(Index Provider) และ/หรือ ผูพัฒนาดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) ตามที่จายจริง และคาใชจาย
หรือคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการใชขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อนำมาใชในการคำนวณตัวแปร
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับกองทุน ตามที่จายจริง

(15)

คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ เชน คาภาษีหัก ณ ที่จาย หรือภาษีอื่นใดที่
เกี่ยวของทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ คาใชจายในการรับราคาหลักทรัพยเพื่อใชในการ
คำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ และ/หรือ สอบทานมูลคาทรัพยสินสุทธิ คาใชจายในการจัดใหมีการ
คำนวณผลการดำเนินงานและระดับความเสี่ยงของการลงทุน คาใชจายในการใชสิทธิออกเสียงใน
การประชุมผูถือหุนในตางประเทศและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน ตามที่จายจริง

(16)

คาใชจายที่เกิดจากการนำเงินทุนของโครงการไปลงทุนในตางประเทศตลอดจนคาใชจายตางๆ ที่
เกี ่ ย วข องกั บ การติ ดต อประสานงานกับ บุคคลที่เกี่ย วของในตางประเทศ (ถามี) เกี่ย วกับ การ
ดำเนินงานตางๆ ของกองทุนเชน คาโทรศัพททางไกล คาโทรสารทางไกล คาจัดสงเอกสาร เปนตน
ตามที่จายจริง
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ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน อันเนื่องมาจากคาธรรมเนียม หรือ
คาใชจาย ตาม 15.2 ขางตนจะถือเปนภาระของกองทุนรวม
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
15.3. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :
15.3.1. คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) :

มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดคาธรรมเนียมดังกลาวกับผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแต
ละคนไมเทากันได โดยบริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดหลักเกณฑในการคิดคาธรรมเนียม โดยปดประกาศไว
ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และจะจัดใหมีขอมูลไวใน
เว็บไซตของบริษัทจัดการ
15.3.2. คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดคาธรรมเนียมดังกลาวกับผูขายคืนหรือผูถือหนวยลงทุนแตละกลุมหรือ
แตละคนไมเทากั นได โดยบริษัทจัด การจะแจงรายละเอีย ดหลั กเกณฑ ในการคิด ค าธรรมเนีย ม โดยปด
ประกาศไวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และจะจัดใหมี
ขอมูลไวในเว็บไซตของบริษัทจัดการ
15.3.3. คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching In) :

ไมมี

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ผูถือหนวยลงทุนจะสับเปลี่ยนเขาที่ราคาขาย ซึ่งเทากับ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อการคำนวณราคาขาย +
คาธรรมเนียมการขาย (ถามี)
15.3.3.2 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching Out) :

ไมมี

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ผูถือหนวยลงทุนจะสับเปลี่ยนออกที่ราคารับซื้อคืน ซึ่งเทากับ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อการคำนวณราคารับ
ซื้อคืน - คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถามี)
15.3.4. คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน :

มี

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
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ภายใตเงื่อนไขที่ระบุในสวนที่ 2 ขอผูกพัน ขอ 13.3 “สิทธิในการโอนหนวยลงทุน” ผูถือหนวยลงทุนจะถูก
เรียกเก็บ คาธรรมเนี ย มการโอนหนวยลงทุ น ในอัต รา 50 บาท ตอ 1 รายการ โดยผูโอนจะถู กเรีย กเก็ บ
คาธรรมเนียมดังกลาวในวันที่ยื่นใบคำขอโอนหนวยลงทุน
15.3.5. คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :

มี

ฉบับละ 50.00 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในรายละเอียด
โครงการในสวนที่เกี่ยวของ เชน คาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทุน (Investment Unit Certificate)
ในอัตรา 50 บาทตอ 1 ฉบับ ตามที่ระบุไวในขอ 14.2 “เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
และระยะเวลาการสงมอบ”
15.3.6. คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) :

ไมมี

รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.3.7. คาธรรมเนียมอื่น ๆ :

มี

ตามที่จายจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คาธรรมเนียมการโอนเงินคาซื้อและขายคืนหนวยลงทุน (ถามี) :
ผูถือหนวยลงทุนจะถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมการโอนเงินคาซื้อหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมการออกเช็คคา
ขายคืนหนวยลงทุนหรือ หรือคาธรรมเนียมการโอนเงินคาขายคืนเขาบัญชีใหผูถือหนวยลงทุนตามจริง (ถามี)
ตามที่ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใชบริการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเพื่อเขา
บัญชีของผูถือหนวยลงทุนหรือโอนเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากบัญชีของผูถือหนวยลงทุน
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุนขางตน เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีธุรกิจ
เฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
15.4. วิธีการคำนวณและตัดจายคาธรรมเนียม :
การคำนวณคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวย
ลงทุนจะคำนวณทุกวันทำการ โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในแตละวันในการคำนวณ โดยกรณี
การคำนวณในวันหยุดทำการจะใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของวันทำการถัดไปเปนเกณฑในการคำนวณ และจะ
ชำระโดยตัดจายจากบัญชีกองทุนรวมเปนรายเดือน
คาใชจายตามขอ 15.2.6 (1) ถึง (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนที่จายจริง โดยในทางบัญชีบริษัท
จัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจำนวน หรือทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุกวันตาม
ระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้นๆ ทั้งนี้ การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่กำหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
15.5. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :
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การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม/คาใชจาย
1.
การเพิ่มคาธรรมเนียม/คาใชจาย
1.1 ตามที่ระบุไวในโครงการ
1.1.1 ไมเกินอัตราที่ระบุในโครงการ
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไวในโครงการ
(มีการกำหนดอยางชัดเจนไวในโครงการแลววา
สามารถเปลีย่ นแปลงในลักษณะดังกลาวได)
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไวใน
โครงการ
1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไวในโครงการ

1.2
2.
2.1

แตกตางไปจากโครงการ
การลดคาธรรมเนียม/คาใชจาย
ตามที่ระบุไวในโครงการ

การดำเนินการของบริษัทจัดการ
เปดเผย2 ใหผลู งทุนทราบลวงหนา ≥ 3 วันทำการกอนการ
เรียกเก็บเพิ่มขึ้น

บริษัทจัดการตองไดรับมติพเิ ศษ3 และแจงใหสำนักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแตวันที่เปลี่ยนแปลง
เปดเผย2 ใหผูถือหนวยทราบลวงหนา ≥ 60 วันกอนการเรียก
เก็บเพิ่มขึ้นและแจงใหสำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต
วันที่เปลี่ยนแปลง
บริษัทจัดการตองขอมติ3 เพื่อแกไขโครงการ

เปดเผย2 ใหผลู งทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแตวันที่มีการ
เรียกเก็บลดลง
2.2 แตกตางไปจากที่ระบุไวในโครงการ
ใหบริษัทจัดการสามารถขอแกไขโครงการ โดยใหถือวา
สำนักงานเห็นชอบการแกไขโครงการในเรื่องดังกลาว
1
เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บคาธรรมเนียม/คาใชจายดังกลาว
เพิ่มขึ้น
2
การเปดเผยขอมูลตองกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง
3
ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผูถือหนวย
ลงทุน และการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ :
* มูลคาทรัพยสิน หมายถึง มูลคาทรัพยสินทั้งหมดหักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน
และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :
16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคา
หนวยลงทุน : ตางประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1.

บริษัทจัดการจะคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยไดรับ ความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีที่มีการลงทุนในตางประเทศ การคำนวณมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยหรือตราสารที่เสนอ
ขายในตางประเทศ บริษัทจัดการจะใชหลักการโดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจั ด การ
ลงทุนซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเบื้องตนมูลคาทรัพยสินของ
กองทุนจะคำนวณจากมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนในตางประเทศ และ/หรือ หลักทรัพยที่ไปลงทุน
ไว โดยผู  ล งทุ น ไม ส ามารถมี โ อกาสทราบหรื อ รั บ รู  ถ ึ ง ข อ มู ล มู ล คา หนว ยลงทุน ของกองทุ น ใน
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ตางประเทศที่ไปลงทุนไว กอนการสงคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุนในระหวางวันทำการซื้อขายหนวย
ลงทุน (forward pricing) รวมกับมูลคาทรัพยสินของกองทุนในประเทศไทย ณ วันทำการเดียวกัน
หากกองทุนในตางประเทศที่ไปลงทุนไวนั้นมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ มูลคาทรัพยสินของกองทุน
จะคำนวณจากราคาปดที่ประกาศลาสุดในตางประเทศ (Close Price) ของหนวยลงทุนที่กองทุนไป
ลงทุนเปนเกณฑในการคำนวณ รวมกับมูลคาทรัพยสินของกองทุนในประเทศไทย ณ วันทำการ
เดียวกัน
อยางไรก็ดี หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่กองตางประเทศไมสามารถคำนวณราคาปดได เชน เกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติอยางรายแรง ทำใหบริษัทจัดการไมไดรับราคาของกองทุนตางประเทศที่เหมาะสมมา
คำนวณมูลคาทรัพยสินของกองทุน บริษัทจัดการจะคำนวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามหลักการ
forward pricing เสมอและบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม
กองทุนตางประเทศโดยไมตองแจงลวงหนา
สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่ใชในการคำนวณ บริษัทจัดการจะเลือกใชอัตราแลกเปลี่ยนเงิ น ตรา
ระหวางประเทศ จากแหลงขอมูลของ Bloomberg แบบ BFIX ณ เวลา 16.00 น. ของวันทำการที่
คำณวนมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุน หรือตามอัตราแลกเปลี่ยนแบบ BFIX ณ ชวงเวลาถัดไป ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถใชอัตรา
แลกเปลี่ยนดังกลาวได บริษัทจะใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจากแหลงขอมูลอื่นๆ ที่
เปนไปตามหลักเกณฑ ในขอ 2 (ก) ถึง (ง) แหงประกาศสมาคม ที่ สจก.ร. 2/2554 ลงวันที่ 22
ธันวาคม 2554 หากไดรับการรับรองจากผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
2.

บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(2.1) คำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุน ทุกสิ้นวันทำการ ภายใน 2 วันทำการ
ถัดไป
(2.2) คำนวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหนวย
ลงทุน ภายใน 2 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ จะใชมูลคาหนวยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้ อขาย
หนวยลงทุนนั้นเปนเกณฑในการคำนวณราคาดังกลาว
(2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนของวันดังตอไปนี้
(ก)

วันทำการกอนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด โดยจะประกาศภายในวันทำ
การซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด ทั้งนี้ ไมรวมกองทุนรวมที่ซื้อขายหนวยลงทุน ทุกวัน
ทำการ และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน

(ข)

วันทำการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป

(ค)

วันทำการสุดทายของแตละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป ทั้งนี้
เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนแตละครั้งหาง
กันยาวกวาหนึ่งเดือน

(ง)

วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล (ถามี) โดยจะประกาศ
ภายใน 3 วันทำการถัดไป
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(2.4) ประกาศราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทำการซื้อขายหนวย
ลงทุนลาสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป
3.

การประกาศมูลคาและราคาตามขอ (2.3) และขอ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้
(1)

การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อ
คื น หน ว ยลงทุ น หรื อจำนวนหน ว ยลงทุน ของกองทุ น รวม บริ ษั ทจั ด การจะดำเนิ น การ
ดังตอไปนี้.
(ก)

คำนวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตำแหนง โดย
ใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(ข)

คำนวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมหาตำแหนง โดยใชวิธีการปด
เศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการคำนวณราคา
ขายหนวยลงทุน ใหปดเศษทศนิยมตำแหนงที่สี่ขึ้น สวนมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชใน
การคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ใหตัดทศนิยมตำแหนงที่หาทิ้ง

(ค)

ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามที่คำนวณไดในขอ 3. (ข) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยมสี่
ตำแหนง โดยตัดทศนิยมตำแหนงที่หาทิ้ง และประกาศราคาขายหนวยลงทุนและ
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนตามที่คำนวณไดในขอ 3. (ข)

(ง)

คำนวณจำนวนหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมหาตำแหนง โดยใชวิธีการปด
เศษทศนิ ย มตามหลั ก สากล แต ใ ห ใ ช ผ ลลั พ ธ เ ป น ตั ว เลขโดยมี ท ศนิ ย มเพี ย ง
สี่ตำแหนง โดยตัดทศนิยมตำแหนงที่หาทิ้ง

ในกรณี ท ี ่ ม ี ผ ลประโยชน เ กิ ด ขึ ้ น จากการคำนวณตามวรรคหนึ ่ ง บริ ษ ั ท จั ด การจะนำ
ผลประโยชนนั้นรวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
(2)

ดำเนินการดวยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวในชองทางที่เหมาะสม เชน
การประกาศทางเว็บไซต เปนตน และภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูล
ในการตัดสินใจลงทุนได และ

(3)

จั ดให มี ข อมูล ดั งกล า วไว ณ ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแหงที่
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนใชซื้อขายหนวยลงทุน เวนแตในกรณี ของ
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดใหมีขอมูลดังกลาวดวยหรือไมก็ได

มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
ประกาศดังกลาวขางตน ตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว
4.

บริษัทจัดการไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑขอ 2. และขอ 3. เมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี้
(1)

เมื่อบริษัทจัดการไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน
หนวยลงทุน โดยใหไดรับยกเวนเฉพาะในชวงระยะเวลาดังกลาว

(2)

เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนตั้งแตวันที่ปรากฏเหตุ
ดังกลาว

ประกาศราคาขายหนวยลงทุน และ/หรือ ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด
ภายใน 3 วันทำการ
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16.3. แหลงขอมูลการเปดเผยมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุนผานทางเว็บไซต และ
จัดใหมีขอมูลดังกลาวไว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถามี) และจัดให
มีประกาศดังกลาวไว ณ สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน อยางไรก็ตาม ในกรณีที่
ไมสามารถประกาศทางเว็บไซตของบริษัทจัดการได บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศทางชองทางอื่นที่
เหมาะสมแทน อาทิเชน หนังสือพิมพรายวัน
16.4. หลักเกณฑและวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :
สวนที่ 1 การดำเนินการกรณีมูลคาหนวยของกองทุนปดไมถูกตองและไดมีการประกาศไปแลว หรือราคา
หนวยของกองทุนเปดไมถูกตอง
ขอ
1

2

กรณีที่มูลคา/ราคาหนวยไม
การดำเนินการของบริษัทจัดการ
ถูกตอง
< 1 สตางค หรือ < 0.5 %
1.1 จัดทำและสงรายงาน1 ใหผดู ูแล
ของมูลคา/ราคาหนวยที่ถูกตอง
ผลประโยชนทราบถึงความไมถูกตอง
โดยรายงานดังกลาวตองมีสาระสำคัญ
ดังนี้
1.1.1 มูลคา/ราคาหนวยที่ไมถูกตอง
1.1.2 มูลคา/ราคาหนวยที่ถูกตอง
1.1.3 สาเหตุที่ทำใหมูลคา/ราคาหนวย
ไมถูกตอง
1.1.4 มาตรการปองกันเพื่อมิใหมลู คา/ราคา
หนวยไมถูกตอง ในกรณีที่ความไม
ถูกตองไมไดมีสาเหตุมาจากปจจัย
ภายนอกที่ไมอาจควบคุมได
1.2 ในกรณีที่สาเหตุที่ทำใหมลู คา/ราคา
หนวยไมถูกตองมีผลตอเนื่องถึงการ
คำนวณมูลคา/ราคาหนวยครั้งตอไป
ใหแกไขมูลคา/ราคาหนวยใหถูกตอง
≥ 1 สตางค และ≥ 0.5 % ของ 2.1 หลักเกณฑทั่วไป
มูลคา/ราคาหนวยที่ถูกตอง
2.1.1 คำนวณมูลคา/ราคาหนวยยอนหลัง
ตั้งแตวันที่พบวามูลคา/ราคาหนวยไม
ถูกตองจนถึงวันที่มูลคา/ราคาหนวย
ถูกตอง
2.1.2 ดำเนินการดังนี้ เฉพาะวันที่มลู คา/
ราคาหนวยเขาเงื่อนไข ตาม 2
2.1.2.1 จัดทำรายงานการแกไขมูลคา/ราคา
หนวยยอนหลัง1
(ก) รายงานตองมีสาระสำคัญ
ตามที่กำหนดไวใน 1.1 โดย
อนุโลม เวนแตในกรณีของ
รายงานการแกไขมูลคา/ราคา
หนวยยอนหลังของกองทุน
เปด ใหระบุการดำเนินการ
ของบริษัทจัดการ เมื่อพบวา
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ระยะเวลา
ภายใน 7 วันทำการนับแต
วันที่พบวามูลคา/ราคาหนวย
ไมถูกตอง

ตั้งแตวันที่พบวามูลคา/ราคา
หนวยไมถูกตอง

ภายในวันทำการถัดจากวันที่
พบวามูลคา/ราคาหนวยไม
ถูกตอง
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ขอ

กรณีที่มูลคา/ราคาหนวยไม
ถูกตอง

การดำเนินการของบริษัทจัดการ
ราคาหนวยไมถูกตองไวแทน
ขอมูลตาม 1.1.4
(ข) สงรายงาน ตาม 2.1.2.1 ให
ผูดูแลผลประโยชนรับรอง
ขอมูลในรายงานดังกลาว
ภายในวันทำการถัดจากวันที่
สงรายงานใหผดู ูแล
ผลประโยชน
2.1.2.2 แกไขมูลคา/ราคาหนวยใหถูกตอง
2.1.2.32 ดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให
ผูลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุน
ที่มีการแกไขมูลคา/ราคาหนวย
และวัน เดือน ป ที่มีการแกไข
มูลคา/ราคาหนวย
2.2 หลักเกณฑเพิ่มเติมเฉพาะกองทุนเปด
โดยดำเนินการเฉพาะมูลคา/ราคา
หนวยของวันที่เขาเงื่อนไขตาม 2
2.2.1 จัดทำรายงานการชดเชยราคาไวใน
รายงานการแกไขราคาหนวย
ตาม 2.1.2.1 ดวย โดยใหอยูในสวน
ของการดำเนินการของบริษัทจัดการ
เมื่อพบวาราคาหนวยไมถูกตอง
2.2.2 ชดเชยราคาตามที่กำหนดไวในสวนที่
2 ใหแลวเสร็จ
2.2.3 ดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูซื้อ
หรือผูขายคืนหนวยในชวงระยะเวลาที่
ราคาหนวยไมถูกตองทราบถึงการ
แกไขราคา ตาม 2.1.2.2 และการ
ชดเชยราคา
2.2.4 จัดทำมาตรการปองกันเพื่อมิใหราคา
หนวยไมถูกตองและสงรายงาน
ดังกลาว พรอมทั้งสำเนารายงานการ
แกไขราคาหนวยยอนหลัง ตาม
2.1.2.1 ใหสำนักงาน เวนแตในกรณีที่
ราคาหนวยไมถูกตองมีสาเหตุมาจาก
ปจจัยภายนอกทีไ่ มอาจควบคุมได ให
บริษัทจัดการ สงสำเนาเอกสารที่
ผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการที่
ราคาหนวยไมถูกตองมีสาเหตุมาจาก
ปจจัยภายนอกทีไ่ มอาจควบคุมไดมา
พรอมสำเนารายงานดังกลาวแทน
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ระยะเวลา

ภายในวันทำการถัดจากวันที่
คำนวณมูลคา/ราคาหนวย
ยอนหลังเสร็จสิ้น

ภายในวันที่ผูดูแลผลประโยชน
รับรองขอมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1
ภายใน 3 วันทำการนับแตวันที่
ผูดูแลผลประโยชนรับรอง
ขอมูลในรายงาน ตาม 2.1.2.1

ตาม 2.1.2.1

ภายใน 5 วันทำการนับแต
วันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรอง
ขอมูลในรายงานการแกไข
ราคาหนวยยอนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา
ภายใน 7 วันทำการนับแต
วันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรอง
ขอมูลในรายงาน ตาม 2.1.2.1
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1

ใหบริษัทจัดการจัดใหมีสำเนารายงานไว ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อใหสำนักงานเขาตรวจ
ไมใชกับกองทุนปดที่มีหนวยเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และไดประกาศการแกไขมูลคาหนวยตาม
ระเบียบหรือขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแลว

2

สวนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของสวนที่ 1 ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
1.
1.1

ราคาหนวยที่ไมถูกตอง < ราคาหนวยที่ถูกตอง
กรณีขาย
1.1.1 กรณีที่ผซู ื้อมีหนวยเหลืออยู ใหลดจำนวนหนวยของผูซื้อหนวยเปนจำนวนซึ่งมี
มูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยที่ไมถูกตองกับราคาหนวยที่ถูกตอง
1.1.2 กรณีที่ผซู ื้อไมมีหนวยเหลืออยู ใหจายเงินของบริษัทจัดการใหกองทุนเปดเปน
จำนวนเทากับสวนตางของราคาทีข่ าดอยู
1.1.3 กรณีที่ผซู ื้อมีหนวยเหลืออยูนอยกวาจำนวนหนวยที่จะตองลด3 ใหดำเนินการ
ดังนี้
1.1.3.1 ดำเนินการ ตาม 1.1.2 หรือ
1.1.3.2 ลดจำนวนหนวยทีเ่ หลืออยูนั้น และจายเงินของบริษัทจัดการใหกองทุนเปด
เปนจำนวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู
1.2 กรณีรับซื้อคืน
1.2.1 กรณีที่ผูขายคืนมีหนวยเหลืออยู
1.2.1.1 เพิ่มจำนวนหนวยของผูขายคืนเปนจำนวนซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคา
หนวยที่ไมถูกตองกับราคาหนวยทีถ่ ูกตอง หรือ
1.2.1.2 จายเงินของกองทุนเปดเปนจำนวนเทากับสวนตางของราคาใหผูขายคืน
1.2.2 กรณีที่ผูขายคืนไมมีหนวยเหลืออยู ใหบริษัทจัดการจายเงินของกองทุนเปดเปน
จำนวนเทากับสวนตางของราคาใหผูขายคืน
2. ราคาหนวยที่ไมถูกตอง > ราคาหนวยที่ถูกตอง
2.1 กรณีขาย
2.1.1 เพิ่มจำนวนหนวยของผูซื้อเปนจำนวนซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคา
หนวยที่ไมถูกตองกับราคาหนวยทีถ่ ูกตอง หรือ
2.1.2 จายเงินของกองทุนเปดเปนจำนวนเทากับสวนตางของราคาใหผูซื้อ
2.2 กรณีรับซื้อคืน
2.2.1 กรณีที่ผูขายคืนมีหนวยเหลืออยู ใหลดจำนวนหนวยของผูขายคืนหนวยเปน
จำนวนซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยที่ไมถูกตองกับราคาหนวยที่
ถูกตอง
2.2.2 กรณีที่ผูขายคืนไมมีหนวยเหลืออยู3 ใหบริษัทจัดการจายเงินของบริษัทจัดการ
ใหกองทุนเปดเปนจำนวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู
2.2.3 กรณีที่ผูขายคืนมีหนวยเหลืออยูนอยกวาจำนวนหนวยที่จะตองลด3 ให
ดำเนินการดังนี้
2.2.3.1 ดำเนินการ ตาม 2.2.2 หรือ
2.2.3.2 ลดจำนวนหนวยทีเ่ หลืออยูนั้นและจายเงินของบริษัทจัดการใหกองทุนเปดเปน
จำนวนเทากับสวนตางของราคาทีข่ าดอยู
3
ไมใชกับกรณีที่ราคาหนวยไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคา
ตลาดครั้งสุดทายของตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุ
ดังกลาว

หมายเหตุ
1.

ในกรณีที่บริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซื้อหรือผูขายคืนหนวยรายใด มีมูลคาไมถึง 100 บาท
บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกที่มีการจายเงินใหผูถือหนวย แตถาบุคคล
ดังกลาวไมมีสถานะเปนผูถือหนวยแลว ใหบริษัทจัดการชดเชยราคาใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต
วันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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2.

การจายเงินของกองทุนเปดเพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวย ตาม 1.2 หรือผูซื้อหนวย ตาม 2.1 บริษัท
จัดการอาจจายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปดก็ได
17. ชื่อผูเกี่ยวของ :

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ :

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

17.2. ชื่อผูดูแลผลประโยชน :
ชื่อ :

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

17.3. ชื่อผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไมมี

17.4. ชื่อของผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษา :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :
17.6. ผูสอบบัญชี :
ชื่อ : นาย ประวิทย วิวรรณธนานุตร
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซแต
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรัตนพงศ
ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษศราพันธชัย
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูสอบบัญชี) :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพิ่มเติมผูสอบบัญชี โดยผูสอบบัญชีดังกลาวตองเปน
บุคคลที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจงให
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแตงตั้งคณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี :

วันที่ เดือน

18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก :

วันที่ เดือน
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18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี: ไมเกิน 1 ป นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสนิ เปนกองทุนรวม
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ไมเกิน 1 ป นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสนิ เปนกองทุนรวม
19. การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการ
จัดการ :
19.1

การแกไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังตอไปนี้ บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงานใหความเห็นชอบแทนการขอ
มติผูถือหนวยลงทุนก็ได ทั้งนี้ สำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื่อประโยชน
ในการแกไขโครงการกอนใหความเห็นชอบก็ได
(1)

การเปลี่ยนแปลงขอกำหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

(2)

การเพิ่มชนิดหนวยลงทุนที่ไมทำใหสิทธิที่ผูถือหนวยลงทุนมีอยูเดิมดอยลง

(3)

การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราสวนการลงทุนที่สอดคลองกับ
นโยบายการลงทุน

(4)

การคำนวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน หรือ
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย

(5)

กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)

การแกไขเพิ่มเติมโครงการตามขอ 19.1 ตองไมมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอผูถือหนวยลงทุน ไมทำให
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญหรือเปนประโยชนสูงสุดตอผูถือหนวย
ลงทุนทั้งปวง
19.2

การแกไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือวาสำนักงานใหความเห็นชอบแกไขเพิ่มเติมโครงการใน
เรื่องดังกลาว

19.2.1 การแกไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลใหผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นในกรณีดังนี้
(ก)

การลดมูลคาขั้นต่ำในการซื้อหนวยลงทุน

(ข)

การเพิ่มชองทางในการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน

(ค)

การเพิ่มจำนวนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(ง)

การเพิ่มความถี่ของการสงคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุนในแตละชวงเวลา ซึ่งไมกระทบตอสถานะการ
ลงทุนของกองทุนรวมอยางมีนัยสำคัญ

(จ)

การลดเวลาสงคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุนลวงหนากอนมีการเปดใหขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน

19.2.2 การแกไขเพิ่มเติมที่ตองดำเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแหงกฎหมายดังกลาว
19.2.3 การแกไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลใหถูกตอง
19.2.4 การแกไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน เมื่อไดรับอนุญาตจากสำนักงาน
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19.2.5 การแกไขเพิ่มเติมเพื่อลดคาธรรมเนียมหรื อคาใชจายของกองทุนรวมเปด ใหเปนไปตามที่กำหนดไว ใน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
19.3

การแกไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบตอสำนักงาน นอกเหนือจากขอ 19.2 บริษัทจัดการยื่นคำขอ
พรอมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกตองครบถวนตามคูมือสำหรับประชาชนผานระบบที่จัดไวบน
เว็บไซดของสำนักงาน และชำระคาธรรมเนียมตอสำนักงานเมื่อสำนั กงานไดรับคำขอพรอมทั้ งเอกสาร
หลักฐานประกอบคำขอที่ถูกตองครบถวนตามคูมือสำหรับประชาชนแลว ทั้งนี้ อัตราคาธรรมเนียมใหเปนไป
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกำหนดคาธรรมเนียม
การยื่นแบบแสดงรายการขอมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอตาง ๆ
เมื่อสำนักงานไดรับคำขอและเอกสารหลักฐานที่ถูกตองครบถวนตามวรรคหนึ่งแลว สำนักงานจะดำเนินการ
พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน

19.4

บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มเงินทุนของกองทุน โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว

19.5

การแกไขเพิ่มเติมโครงการโดยใชวิธีการขอมติผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติเสียงขางมากหรือมติพิเศษมี
จำนวนไมเกินรอยละ 55 หรือไมเกินรอยละ 80 หรือในกรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุน
หากปรากฏวามติเสียงขางมากหรือมติพิเศษเมื่อคำนวณเฉพาะหนวยลงทุนแตละชนิด มีจำนวนไมเกินรอยละ
55 หรือไมเกินรอยละ 80 ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติ
ไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น

19.6

ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนนอกจากจะตองปฏิบั ติ ให
เปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการขอมติผูถือหนวยลงทุนที่กำหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กำหนดไวในมาตรา
129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แลว ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้
ดวย
(1)

ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอ
ผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจำนวนหนวยลงทุนแตละ
ชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี

(2)

ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติ
เสียงขางมากหรือมติพิเศษของจำนวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี

(3)

ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของจำนวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกลาว ใหเปนไปตามขอกำหนดใน
ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการเปนไปตามที่
กำหนดไวในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535
20. ขอกำหนดอื่น ๆ :
20.1

หากผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มี
การแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียง
ของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู
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20.2

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใช
บริการของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1)

ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปน ทรัพยสินที่ มีมูล คาในทางเศรษฐกิจ และตองเกี ่ ย วกั บ
บทบาทโดยตรง ของความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

(2)

ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจำเปน
เพื่อใหกองทุนไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัท
ตอง กระทำดวยความเปนธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนนั้นดวย
ใหบริษัทจัดการระบุเงื่อนไขและหลักเกณฑการรับผลประโยชนตอบแทนตามวรรคหนึ่งไวในโครงการจัดการ
กอง ทุนรวม หรือในสัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคล แลวแตกรณี
20.3

ขอกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act
(ซึ ่ งต อไปจะเรี ย กว า FATCA) โดยมี ผ ลบังคับ ใชว ัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับ ดังกล า ว
กำหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใชสัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution
หรือ FFI) รายงานขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่ง
รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถิ่นที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถิ่นที่อยูทาง
ภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลาย
ประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีขอกำหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่ง
ตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดใหตองเขาผูกพันตนกับ
หนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของ
บุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑที่ FATCA กำหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูล
ลูกคาเพื่อหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาที่ในการกำหนดใหลูกคาบาง
ประเภทตองจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน
ภายใตขอกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA
(กลาวคือ มีสถานะเปน Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้น
จะไดรับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ
(1)

ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการ
ขายทรัพยสินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป น ต น ไป และเงิน ลงทุนทางออมในทรัพยส ิน ทางการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กำหนดใหสถาบันการเงิน
ของประเทศสหรัฐ อเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึง
ธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุน) มีหนาที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชำระใหกับกองทุนรวมที่เปน NPFFI
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(2)

ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝาก
ทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกำหนดของ
FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับ การทำธุร กรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจ กับ
กองทุ น รวมหรื อบริ ษ ั ท จั ดการ ซึ่งอาจทำให ก องทุ น รวมไมส ามารถดำเนิน การลงทุ น ต อ ไปได
และ/หรือ ดำเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถ
ทำรายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป

เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเปนการรักษาประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ และเพื่อใหบริษัทจัดการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกำหนดและหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวข องได
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับการปฎิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน
ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้
(1)

รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่
กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกำหนด) ใหคำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการ
นำสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจำตัวผูเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลคาหนวยลงทุน
คงเหลือ จำนวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ เปนตน) ที่มีอยูในบัญชีทั้งหมดของ
ผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกำหนด
ของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ

(2)

รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนำสงขอมูล เอกสาร และ/หรือ คำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน
ทราบความเกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกัน
หรื อ การให ข  อ มู ล ตามหั ว ข อ ที ่ ก ำหนดไว ใ นแบบฟอร ม ของหน ว ยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการเปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึง
นำสงหลักฐานเพื่อยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ (ในกรณีที่เปน
ลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายดังกลาว

(3)

ดำเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ

เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหกองทุน
หรื อ ผู  ถ ื อ หน ว ยลงทุ น โดยรวมได ร ั บ ประโยชน เ พิ ่ ม ขึ ้ น หากมี ก ารดำเนิ น การที ่ ส อดคล อ งกั บ กฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของขางตน ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับ
ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางดังตอไปนี้ตามความจำเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการ
ดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือ ไดดำเนินการตามขอตกลงที่ไดระบุไวในคำขอเปดบัญชี
(1)

ไมรับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว

(2)

ระงับหรือหยุดใหบริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
ดังกลาว

(3)

ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผล และ/หรือ เงินที่ชำระคาขายคืนหนวย
ลงทุ น ของผู ถื อหนว ยลงทุ นรายนั้น ได เพื่อใหส อดคลองกับ เกณฑและขอกำหนดของกฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
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(4)

ดำเนินการอื่นใดอันเปนการป องกันหรื อลดผลกระทบ หรือทำใหกองทุนหรือผูถื อหนวยลงทุ น
โดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ
ขางตน

การดำเนินการดังกลาวถือเปนความจำเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทำ
เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของอันจะทำใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน
ซึ ่ งในทางปฏิ บ ั ติ บ ริ ษั ทจั ด การจะเลื อ กดำเนิ น การเฉพาะผู ถื อหนว ยลงทุ น ที่เ ขา ข ายเปน พลเมื องของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกำหนด) เทานั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไว
ขางตน บริษัทจัดการ (รวมถึงผูที่เกี่ยวของ) จะดำเนินการตามขอกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำสง
ขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไมจำเปนตองรองขอตอผูถือ
หนวยลงทุน
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดตามที่ประกาศกำหนด :
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนให
บริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงขาง
มากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันมากกวารอยละ 50 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนาย
ไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่รูหรือควรรูวาไมสามารถดำรงเงินกองทุนได ทั้งนี้ หากมีเหตุ
จำเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการ
กองทุนรวมรายใหมจะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป นผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถ
ดำเนินการไดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดย
อาศัยอำนาจแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอกำหนดในโครงการขั ดหรือแย งกับหลั กเกณฑในกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
คำสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการแลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูดูแลผลประโยชนมีอำนาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลง
นามในขอผูกพันของผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใดๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกำหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจั ด การกองทุ น รวมที ่ ผ  า นการอนุ ม ั ต ิจ ากสำนั กงาน หรือผานการแก ไ ขเพิ่ ม เติ มตามมาตรา 129 แห ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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