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สวนที่ 1: รายละเอียดโครงการ

คำจำกัดความ / คำนิยาม :
เปนไปตามประกาศ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :
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1.3. ชื่อยอ :

HI-DIV

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) :

ไมมี

1.10. ลักษณะโครงการ :

กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :

เสนอขายในไทย

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จำนวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุน
ที่เสนอขาย :
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ :
2.1.1. จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มตน :

15,000,000,000.00 บาท
1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :
2.3. มูลคาที่ตราไวตอหนวย :

10 บาท

2.4. จำนวนหนวยลงทุน :

1,500,000,000.0000 หนวย

2.5. ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก :

10 บาท

2.6. มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :

5,000.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.7. มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :

100.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.8. มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :

ไมกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
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2.9. จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :

ไมกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.10. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไ

มกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.11. จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :

ไมกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการ
ลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภทและ
อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงคของโครงการ :
เพื่อระดมเงินลงทุนจากประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลทั่วไป โดยนำเงินลงทุนที่ระดมไดสวนใหญไปลงทุนในหลักทรัพย
ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่มีการจายเงินปนผลสม่ำเสมอมาโดยตลอด อยางนอย 3 ปยอนหลัง และ/หรือ มี
ศักยภาพในการจายเงินปนผลในอนาคตที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยหลักทรัพยเหลานั้นยังคงมีปจจัยพื้นฐาน
ที่ดีและมีแนวโนมการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว ซึ่งจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย รวมทั้งลงทุนบางสวนในตราสารทางการเงินที่มีผลตอบแทนสูง ตลอดจนกระจายความเสี่ยงในการลงทุนใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม เพื่อมุงประโยชนและผลตอบแทนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในตางประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ
การกำหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ :
3.5. นโยบายการกูยืม (ถามี) :
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา : ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซับซอน
3.6.2 วิธีการในการคำนวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกิน
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) :
3.8. กลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารกองทุ น (Management Style) : มุ  ง หวั ง ให ผ ลประกอบการสู ง กว า ดั ช นี ช ี ้ ว ั ด (active
management)
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3.9. ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) :
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) สัดสวน (%): 100.00
หมายเหตุ:
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่ง
อยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยาง
ชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลง
ประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกำหนดของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีที่ผูออกตัวดัชนีของ
ตัวชี้วัดไมไดจัดทำหรือเปดเผยขอมูล/อัตราดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชน
จากขอมูลการตัดสินใจลงทุนได
3.10. ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต บลจ. เดียวกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน
เนนลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีการ
จายเงินปนผลสม่ำเสมอมาโดยตลอด อยางนอย 3 ปยอนหลัง และ/หรือ มีศักยภาพในการจายเงินปนผลในอนาคตที่มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยหลักทรัพยเหลานั้นยังคงมีปจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโนมการเจริญเติบโตสูงใน
ระยะปานกลางถึงระยะยาว ซึ่งมีอัตราสวนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย ดังนี้
1.

การจายเงินปนผลในอดีตยอนหลัง 3 ป

2.

ผลประกอบการปจจุบันและอนาคตของบริษัท

3.

การคาดการณการจายเงินปนผลของบริษัท

อยางไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงแนวโนมของธุรกิจ ที่มีความมั่นคง มีความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป และจะพิจารณาถึงสภาพคลองของหลักทรัพยประกอบดวย ทั้งนี้ ผูจัดการกองทุนจะพิจารณาปรับ
หลักทรัพยที่จะลงทุนใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และจะวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
หรือฐานะการเงินของบริษัทผูออกตราสารเพื่อพิจารณาความสามารถในการจายเงินปนผลในอนาคต อยางนอยปละ
1 ครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผูออกตราสารอยางมีนัยสำคัญ ก็จะ
พิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนในหุนดังกลาวใหเหมาะสม และเปนไปตามหลักเกณฑการคัดเลือกหลักทรัพยขางตน
สำหรับเงินสวนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด
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กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด อาจลงทุนในตราสารอนุพันธ โดยกองทุนจะเลือกลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาใน SET50 Index Futures ในฐานะซื้อ (long position) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารใหสามารถ
สรางผลตอบแทนจากการลงทุนไดเพิ่มขึ้น และในฐานะขาย (short position) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนใน
กรณีที่ดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวลดลง อยางไรก็ตามผูจัดการกองทุนจะจัดสัดสวนการลงทุนใหเหมาะสมกับ
สภาวการณในแตละขณะเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
กองทุนอาจลงทุนใน หนวยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
(REITs) กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน (Infra) ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดสวนไมเกินรอยละ 25
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหนวยลงทุนดังกลาวตองอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนของ
กองทุน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไมสามารถ
ลงทุนยอนกลับในกองทุนตนทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไมสามารถลงทุนตอในกองทุนอื่น
ภายใต บลจ. เดียวกันอีก (cascade investment)
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาอื่นๆ (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุน(efficient portfolio management ) และ เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
ทั้งนี้ กองทุนเปดเอ็ ม เอฟซี ไฮ-ดิ วิ เดนด ฟ นดไมล งทุนในตราสารที่ม ีล ักษณะของสัญ ญาซื้อขายลวงหนาแฝง
(Structured Note)
ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
สวนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
ประเภทของตราสาร ไดแก
1. ตราสารทุน
1.1 หุน
1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (share warrants)
1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (Transferable Subscription Right : TSR)
1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนหุนหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (share warrants)
1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1 - 1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กำหนดเพิ่มเติม
2. ตราสารหนี้
2.1 พันธบัตร
2.2 ตั๋วเงินคลัง
2.3 หุนกู (ไมรวมหุนกูแปลงสภาพ หุนกูอนุพันธ และตราสาร Basel III)
2.4 ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E)
2.5 ตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory Note : ตั๋วสัญญาใชเงิน)
2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด (HI-DIV)

4

2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนพันธบัตรหรือหุนกู
2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 2.1 - 2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กำหนดเพิ่มเติม
3. ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไมรวมตราสาร Basel III)
4. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants : DW)
ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑในการลงทุนเปนไปตามประกาศ
สวนที่ 2 : ทรัพยสินประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวม (หนวย CIS), หนวยของกองทรัพยสินที่เกี่ยวของกับ
โครงสร า งพื ้ น ฐาน (หน ว ย infra) และหน ว ยของกองทรั พ ย ส ิ น ที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย (หน ว ย
property/REITs) เปนไปตามประกาศ ทั้งนี้ จะไมลงทุนในหนวย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
(listed fund) ซึ่งมีคุณสมบัติของตราสารเชนเดียวกันกับตราสาร transferable securities
สวนที่ 3 : ทรัพยสินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก
สวนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
สวนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย (securities lending)
สวนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ทั้งนี้ สวนที่ 3 - สวนที่ 6 เปนไปตามประกาศ
อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมในประเทศและตางประเทศ :
เปนไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไมเปนไปตามขอนี้ จะดำเนินการใหเปนไปตามประกาศกำหนด ทั้งนี้
กองทุนมีการกำหนดอัตราสวนการลงทุนเพิ่มเติมดังนี้
สวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) ไดแก
- หนวย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไมเกิน10%
สวนที่ 3 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพยสิน (product limit) ไดแก
- ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีอันดับความนาเชื่อถือที่ตัวตราสาร และ/หรือผูออกตราสารที่ต่ำกวาที่สามารถ
ลงทุนได (non-investment grade / unrated) ซึ่งนำมารวมคำนวณใน total SIP รวมกันไมเกิน 15%
- หนวย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไมเกิน 20%
- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs ไมเกิน 15%
3.12. รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ :
3.13. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
เปนไปตามประกาศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในตางประเทศ :
เปนไปตามประกาศ
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3.14. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม :
อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมในประเทศและตางประเทศ :
เปนไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไมเปนไปตามขอนี้จะดำเนินการใหเปนไปตามที่ประกาศกำหนด
4. การแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี
4.2. ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบงชนิดหนวยลงทุน) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
5. การเสนอขายหนวยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :
- บริษัทจัดการ
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน
ผูสนใจที่จะสั่งซื้อหนวยลงทุนของ “กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด” สามารถขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขาย
หนวยลงทุนและคำสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการ โดยชวงระยะเวลาในการ
เสนอขายครั้งแรกจะระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
5.2.2 วิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุน
ผูสั่งซื้อแตละรายจะตองสั่งซื้อหนวยลงทุนไมต่ำกวา 1,000 บาท ในราคาจองซื้อหนวยละ 10 บาท โดยกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบคำขอเปดบัญชีกองทุน(กรณีที่ผูลงทุนไมเคยเปดบัญชีกับบริษัท) และคำสั่งซื้อหนวยลงทุนให
ครบถวนชัดเจน แลวนำใบคำขอเปดบัญชีกองทุน (ถามี) และคำสั่งซื้อหนวยลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถวนแลว
และเอกสารหลักฐาน เชน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือ หนังสือรับรองกระทรวง
พาณิชย และหนังสือมอบอำนาจพรอมตัวอยางลายมือชื่อผูมีอำนาจลงนาม (สำหรับนิติบุคคล) เปนตน พรอมทั้งเงิน
คาซื้อหนวยลงทุนเต็มจำนวนไปที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือ บริษัทจัดการ หรือสงโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนถึงบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก หรือ สามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนทางโทรสารได
สำหรับผูถือหนวยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแลว
นอกจากนี้ หากผูลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินภายใตการบริหารจัดการของบริษัท เพื่อซื้อ
กองทุนนี้ ผูลงทุนสามารถสงคำสั่งซื้อไดจนถึงวันสุดทายของชวงเวลาการเสนอขายครั้งแรก
ในกรณีที่ผูสั่งซื้อตั้งแต 2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนสั่งซื้อหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อบุคคลเหลานั้น
เปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน และถือเอาบุคคล
เหลานั้นเปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนและเปนผูไดรับเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
5.2.3 การรับชำระและการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน
ผูสั่งซื้อสามารถชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนไดที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการภายในระยะเวลา
เสนอขายครั้งแรก โดยชำระเปนเงินสด เช็ค ดราฟท เช็คธนาคาร หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงิน
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด (HI-DIV)
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ไดในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสำนักงานที่รับการสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อเทานั้น โดยเช็ค ดราฟท หรือเช็คธนาคาร
ดังกลาวจะตอง ลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด
(มหาชน)" ซึ่งเปนบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารออมสิน หรือบัญชี
จองซื้อของธนาคารพาณิชยอื่นที่บริษัทจัดการเปดเพิ่มเติม หลังจากที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัท
จัดการไดรับชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อแลว ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการจะออก
หลักฐานการรับเงิน และคำสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน ยกเวนการสั่งซื้อทางโทรสาร
การจองซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการไดเรียกเก็บเงินตามเช็ค
ดราฟท เช็คธนาคาร หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร และไดรับเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวนแลว สิทธิของผู
ถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน
ลงในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงใบยืนยันการสั่งซื้อพรอมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี สำหรับคาธรรมเนียมการ
ขายหนวยลงทุน (ถามี) และหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียภาย ใน 15
วันทำการนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก
ผูสั่งซื้อที่ไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหนวยลงทุนและขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได
5.2.4 การจัดสรรหนวยลงทุน
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่บริษัทจัดการไดรับชำระคาหนวยลงทุนเต็ม
จำนวนแลว
ในกรณีที่มีการจองซื้อหนวยลงทุนเกินกวามูลคาโครงการ การจัดสรรหนวยลงทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัท จัดการ
โดยใชหลักการ “สั่งซื้อกอนไดกอน” ตามวันที่ไดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่สั่งซื้อพรอมกันและมีหนวยลงทุนไม
เพียงพอตอการจัดสรรจะพิจารณาจัดสรรตามจำนวนหนวยลงทุนที่สั่งซื้อโดยจำนวนที่จัดสรรจะเปนทวีคูณของรอย
หนวยตามจำนวนหนวยลงทุนที่เหลืออยู ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชน
ของกองทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตเพียงบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไม
จำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
นอกจากนี้ หากผูลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินภายใตการบริหารจัดการของบริษัท เพื่อซื้อ
กองทุนนี้ ผูลงทุนสามารถสงคำสั่งซื้อไดจนถึงวันสุดทายของชวงเวลาเสนอขายครั้งแรก
5.2.5 การคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนในกรณีที่ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก
ไมไดรับการจัดสรรไมวาทั้งหมดหรือบางสวนหรือในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการ หากหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา
เสนอขายครั้งแรกแลวปรากฎวาโครงการไมสามารถขายหนวยลงทุนใหแกประชาชนไดถึง 35 ราย เวนแตบริษัท
จัดการจะไดรับอนุญาตจากสำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะแจงใหสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวัดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาว และคืนเงินคาจองซื้อหนวย
ลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจำหนายหนวยลงทุนใหผูจองซื้อหนวยลงทุนภายใน 1
เดือน นับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาวตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวย
ลงทุน หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกำหนดเวลานั้นไดอันเนื่องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไมต่ำกวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบ
กำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนครบถวน
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด (HI-DIV)

7

ในการคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน
และสงโดยทางไปรณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบคำขอเปดบัญชีกองทุนเปด
เงื่อนไขอื่น ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน โดยไมถือวาเปน
การแกไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศที่สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถามี) สำนักงานใหญและ
สำนักงานสาขา (ถามี) ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนา 7 วัน กอนวันเปลี่ยนแปลง
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
- บริษัทจัดการ
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
สามารถดูขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต บลจ.
6.3. การสั่งซื้อหนวยลงทุน :
7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
7.1. ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- บริษัทจัดการ
- ผูสนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
7.2. รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :
7.3. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :
7.4.1 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุน ไดทุกวันทำการ ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. ที่ผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถามี) ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณไดเมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนวันนั้น
เปนเกณฑในการคำนวณ ทั้งนี้ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการ หรือสำนักงานบริการของบริษัท
จัดการ (ถามี) จะเริ่มเปดรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนภายใน 30 วันทำการหลังจากวันปดการเสนอขายครั้งแรก
(2) บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณไดเมื่อสิ้นวันทำการที่รับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนเกณฑคำนวณราคา
รับซื้อคืน
ราคารับซื้อคืน = มูลคาหนวยลงทุน (ใชเพื่อการคำนวณราคารับซื้อคืน) – คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)
จำนวนเงินที่ผูขายคืนจะไดรับ = จำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืน x ราคารับซื้อคืน
มูลคาหนวยลงทุน ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตองเปนมูลคาและราคาที่ไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด (HI-DIV)
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(3) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการขายคืนหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนไดบันทึกขอมูลการขายคืน
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น
(4) ในการขายคืนหนวยลงทุนนั้นผูถือ หนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหครบถวน
โดยระบุจำนวนหนวยลงทุนหรือจำนวนเงินมีหนวยเปนบาทที่จะขายคืนในคำสั่งขายคืน พรอมทั้งมอบสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผูถือหนวยลงทุน พรอมรับรองสำเนาถูกตอง (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย และหนังสือมอบอำนาจ พรอมตัวอยางลายมือชื่อผูมีอำนาจลงนาม (สำหรับนิติบุคคล) ใหบริษัท
จัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถามี) หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือ
สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถามี) หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งขาย
คืนหนวยลงทุนใหแกผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน
นอกจากนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคำสั่งผานทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกสได โดยในกรณีที่ผูถือหนวย
ลงทุนสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผูสั่งขายคืนพรอมรับรองสำเนาถูกตอง ใหแกบริษัทจัดการ
ทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส เชน ระบบอินเตอรเน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมลเพื่อติดตอ (email
address) เปนตน หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคตภายในเวลาที่กำหนดดังกลาวขางตน
ผูสั่งขายคืนตกลงสงตนฉบับเอกสารทุกฉบับใหแกบริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับแตวันที่มีการสงคำสั่งขายคืนทาง
โทรสารหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกสหรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังวา
ขอความหรือขอมูลตามโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกสหรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมและ
เอกสารตนฉบับไมตรงกันหรือบริษัทจัดการไมไดรับเอกสารตนฉบับ และบริษัทจัดการไดดำเนินการตามขอมูลที่ไดรับ
ทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกสหรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมแลว บริษัทจัดการจะถือวา
ผูสั่งขายคืนไดใหความเห็นชอบกับบริษัทจัดการในการดำเนินการตามขอมูลที่ไดรับทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กโทร
นิกสหรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมนั้นแลว
หากขอมูลที่บริษัทจัดการไดรับไมชัดเจน หรือไมครบถวน และบริษัทจัดการไดแจงใหผูสั่งขายคืนทราบแตไมไดรับการ
แกไขหรือยืนยันจากผูสั่งขายคืน บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับการขายคืนหนวยลงทุนดังกลาว
(5) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืนมากกวาจำนวนหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมด
เทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น
(6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถมาทำการขายคืนหนวยลงทุนดวยตนเองที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการ
ของบริษัทจัดการ (ถามี) หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงใบคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถวนแลว พรอมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูถือหนวยลงทุนพรอมรับรอง
สำเนาถูกตอง (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย และหนังสือมอบอำนาจพรอมตัวอยาง
ลายมือชื่อผูมีอำนาจลงนาม (สำหรับนิติบุคคล) โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนถึงบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ไดรับเอกสารดังกลาวขางตนครบถวน เปนวันที่ทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น
(7) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนจำนวนทั้งหมดที่ผูถือหนวยลงทุนไดมีคำสั่งขายคืนในวันทำการซื้อขายหนวย
ลงทุนที่กำหนดไวในโครงการ บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงใบยืนยันการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
หนั ง สื อ รั บ รองสิ ท ธิ ใ นหน ว ยลงทุ น (Confirmation Note) พร อ มใบเสร็ จ รั บ เงิ น และใบกำกั บ ภาษี ส ำหรั บ
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส เชน
ระบบอินเตอรเน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมลเพื่อติดตอ (email address) เปนตน ตามที่ผูถือหนวยลงทุนไดแจง
ความประสงคไว และชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจาก
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด (HI-DIV)
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วันรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยการนำเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูถือหนวยลงทุน หรือจายเปนเช็คธนาคารขีด
ครอมเฉพาะสั่งจายในนามของผูถือหนวยลงทุน
ทั้งนี้ ในการจัดสงเอกสารดังกลาวขางตนและเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ใหแก ผูถือหนวยลงทุนนั้น บริษัทจัดการอาจ
มอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูดำเนินการแทนได
(8) สำหรับการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร บริษัท
จัดการจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูถือหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันทำการซื้อ
ขายหนวยลงทุนสำหรับการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการจะออกเช็คใน
นามผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุน และจัดสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนใหแกผูถือหนวยลงทุน พรอมกับใบยืนยันการรับซื้อคืนหนวยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
(Confirmation Note) ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้
ภายใตเงื่อนไขที่ระบุในขอ 10 "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน" ทั้งนี้การ
ดำเนินการนำสงเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามวิธีการดังกลาวขางตนนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายใหผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนเปนผูดำเนินการแทนได
(9) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัท จัดการ
(ถามี) หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการยังไมสามารถชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือไม
สามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว โดยอยูในระหวางการดำเนินการของบริษัท
จัดการ ตามขอ 18 "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน" หรือขอ 19 "การไม
ขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน" หรือขอ 20 "การหยุดรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน" แลวแตกรณี ผูถือหนวยลงทุนอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไดในระหวางวันทำการ
ซื้อขายหนวยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถามี) หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการ
อนุมัติจากบริษัทจัดการกอน
(10) ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และผูถือหนวย ลงทุน
ที่สั่งขายคืนหนวยลงทุนตกลงที่จะรับชำระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน บริษัท
จัดการอาจชำระคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นได โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สมาคมกำหนด
(11) การลดจำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนจำนวนนั้น
(12) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนระยะเวลาทำการในการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพื่อความเหมาะสม
และเปนไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้บริษัท
จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการลวงหนาอยางนอย 15
วัน โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถามี) สำนักงานใหญและ
สำนักงานสาขา (ถามี) ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และลงประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ
และแจงใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแตวันที่เปลี่ยนแปลง
7.4.2 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานระบบ MFC Smart Trade ผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet Trading) ทาง
www.mfcfund.com
(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานระบบ MFC Smart Trade Online ผานระบบอินเทอรเน็ต
(Internet Trading) ได โดยใสรหัสผูใช (USER ID) และรหัสผาน (PASSWORD) เชนเดียวกับวิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุน
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด (HI-DIV)
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(2) รหัสผูใช (USER ID) และรหัสผาน (PASSWORD) ที่ผูถือหนวยลงทุนเปนผูระบุเอง ผูถือหนวยลงทุนจะตองเก็บ
รักษาไวเปนความลับ และดำเนินการทำรายการดวยตนเองทุกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจัดการไมตองรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่
บุคคลอื่นที่ไมใชผูใชบริการทำรายการโดยใช User ID และ Password ของผูใชบริการ อยางไรก็ตาม ผูถือหนวย
ลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผูถือหนวยลงทุนไดดวยตนเองผานระบบ MFC Smart Trade Online ผาน
ระบบอินเทอรเน็ต (Internet Trading) ของบริษัทจัดการได
(3) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนเปนจำนวนหนวยหรือจำนวนบาท โดยตองมีมูลคาขั้นต่ำของการสั่ง
ขายคืนมากกวาหรือเทากับมูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืนที่กองทุนกำหนด
(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจำนวนหนวยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ตองการขายคืนมากกวาจำนวนหนวยลงทุน
หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผูถือหนวยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือ
วาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวย
ลงทุนนั้น
(5) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดตลอด 24 ชั่วโมง มี 3 กรณีคือ
1. หากคำสั่งขายคืนดังกลาวสงถึงบริษัทจัดการภายในเวลา 15.00 น. ของวันทำการซื้อขายหนวยลงทุน จะถือวาการ
ขายคืนดังกลาวเปนรายการของวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณไดเมื่อ
สิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนเปนเกณฑในการคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
2. หากคำสั่งขายคืนดังกลาวสงถึงบริษัทจัดการหลังจากเวลา 15.00 น. ของวันทำการซื้อขายหนวยลงทุน จะถือวา
การสั่งขายคืนดังกลาวเปนรายการของวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนถัดไป
3. หากคำสั่งขายคืนดังกลาวสงถึงบริษัทจัดการในวันหยุดราชการหรือวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ จะถือวาคำสั่ง
ขายคืนดังกลาวเปนรายการของวันทำการถัดไป
โดยกรณี 2 และ 3 บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณไดเมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนถัดไปเปน
เกณฑในการคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขอมูลเวลาการทำรายการของผูถือหนวยลงทุนภายใตหลักฐานที่ปรากฏ
อยูที่บริษัทจัดการเปนหลักฐานอางอิงเทานั้น
เงื่อนไขการใชบริการ ผานระบบ MFC Smart Trade
(1) ในการสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานระบบ MFC Smart Trade ผูถือหนวยลงทุนจะตองอานคำแนะนำของบริษัท
จัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการขายคืนหนวยลงทุน
(2) เมื่อผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนทำรายการเสร็จสมบูรณแลว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ไมได ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ
(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเปนการชั่วคราวโดยทันที โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบ
ลวงหนา ในกรณีที่เกิดขอผิดพลาดจากระบบการใหบริการหรือกรณีอื่นใด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแกไขกรณี
ดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณหรือรับทราบเหตุการณดังกลาวแลวแตกรณี
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดการใหบริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทำการกอนปดการใหบริการดังกลาว โดยจะแจงใหทราบ ณ จุดขาย และประกาศบน
Website ของบริษัทจัดการ www.mfcfund.com
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7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
บริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถามี) หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะทำการรับซื้อคืน
หนวยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.00 น.
7.7. การขายคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน
7.8. รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :
เงื่อนไขอื่นๆ :
1) บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการแบบอื่นๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
บริษัทจัดการกำหนด และเปนไปตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เชน
(1.1) วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
(1.2) วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบใหดำเนินการได ทั้งนี้
เมื่อบริษัทจัดการจะเปดใหบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะประกาศใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา
7 วัน กอนเริ่มใหบริการ โดยติดประกาศดังกลาวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ
(ถามี) และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน โดยไม
ถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศที่สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถามี)
สำนักงานใหญและสำนักงานสาขา (ถามี) ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนา 7 วัน กอนวันเปลี่ยนแปลง
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :
8. การสับเปลีย่ นหนวยลงทุน :
8.1. ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :
สามารถดูขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต บลจ.
9. การชำระคารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอืน่ แทนเงิน :
บริษัทจัดการจะชำระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินไดตอเมื่อ
กรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถชำระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน หรือกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตกลงรับชำระคาขาย
คืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการไดรับมติพิเศษใหชำระคาขายคืนหนวย
ลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได รวมถึงกรณีอื่นใดที่เปนไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการตอไป ซึ่งขั้นตอนที่กำหนดตองสามารถปฏิบัติไดจริง
และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนทุกราย
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10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเปดไวแลวได เฉพาะในกรณีที่กำหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยไดรับ
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว
(ก) มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จายโอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถือหนวยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเปดไมถูกตองโดยมีมูลคาตั้งแต 1 สตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของมูลคา
หรือราคาที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา
การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้
(ก) เลื่อนกำหนดชำระคาขายคืนไดไมเกิน 10 วันทำการนับแตวันที่ผูถือหนวยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนนั้น
เวนแตไดรับการผอนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระคาขายคืนหนวย
ลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบเรื่องดังกลาวดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(ค) แจงการเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน พรอมทั้งจัดสงรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการไดรับความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนตามขอ (1) หรือการรับรองขอมูลของผูดูแลผลประโยชนตาม
ขอ (2) ตอสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดำเนินการ
แทนก็ได
(ง) ในระหวางการเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน หากมีผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนใน
ชวงเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น โดยชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน
ตามลำดับวันที่สงคำสั่งขายคืนกอนหลัง
11. การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :
11.1 บริษัทจัดการจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหนวยลงทุนได เฉพาะในกรณีที่กำหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณี ดังตอไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทำการซื้อขายไดตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล วาเปนกรณีดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบ
ของผูดูแลผลประโยชนแลว
(ก) มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล
(ข) ไมสามารถคำนวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจำเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด (HI-DIV)
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ทั้งนี้ การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทุ น ตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ให ก ระทำได ไ ม เ กิ น หนึ ่ ง วั น ทำการ เว น แต จ ะได ร ั บ การผ อ นผั น จากสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิด
ผลกระทบตอกองทุนรวมอยางมีนัยสำคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทำการซื้อขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุน
รวมลงทุนในหลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณที่ทำใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรีและทำใหไมสามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกลาวอยูเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว
(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุน
แกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริง ดังตอไปนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้นๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทำ ดังตอไปนี้
1. การกระทำที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ
2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ
3. การกระทำที่เปนการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอำนาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสำคัญ
(5) อยูในระหวางดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการ
ของตน อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการดำรงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคลการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจัด
จำหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทำไดไมเกิน 3 วัน
ทำการ
(6) อยูในระหวางดำเนินการเลิกกองทุนรวม
11.2 เมื่อปรากฏเหตุ ตามขอ 11.1 และบริษัทจัดการประสงคจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคำ
สั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนโดยพลัน และหากเปนเหตุ ตามขอ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุน
ทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆ โดยพลันดวย
(2) รายงานการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนพรอมทั้ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปดนั้นใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
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(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ตาม
ขอ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) เกินหนึ่งวันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังตอไปนี้ กอนการเปดรับคำสั่งซื้อหรือ
คำสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(ก) รายงานการเปดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปด ณ วันทำ
การสุดทายกอนวันรายงานนั้นใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการกอนวันเปดรับคำสั่งซื้อหรือ
คำสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปดขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการเปดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน
11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ
พบวาราคาขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดไมถูกตองโดยมีมูลคาตั้งแต 1 สตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแต
รอยละ 0.50 ของมูลคาหรือราคาที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคา
ยอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการหยุดขาย
หนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุน
ดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน
12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหนวยลงทุน :
เปนไปตามประกาศ
13. เงื่อนไขและขอจำกัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน :
ไมมี
14. การจายเงินปนผล :
14.1. นโยบายการจายเงินปนผล : จาย
14.2. หลักเกณฑการจายเงินปนผล :
บริษัทจัดการจะพิจารณาการจายเงินปนผลจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชี
ที่จะจายเงินปนผล หรือมีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผลนั้น และการจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมทำให
กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น
โครงการมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จายเงินปนผล ในอัตราไมเกินรอยละ 90 ของกำไรสุทธิ ของโครงการในแตละงวดบัญชี หรือจายจากกำไรสะสม
(แลวแตกรณี) เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผลตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรได
14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และขอจำกัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
(1) บริษัทจัดการจะประกาศปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนภายใน 30 วันทำการนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชีที่จายเงินปนผลแตละงวด
(2) บริษัทจัดการจะถือจำนวนหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียน เปนเกณฑในการคำนวณอัตราเงินปนผล
(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังตอไปนี้ เพื่อแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
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1) ประกาศบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ
2) ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและจัดใหมีประกาศดังกลาว ณ สถานที่ติดตอทุก
แหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3) สงหนังสือแจงใหผูดูแลผลประโยชน ผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และผูถือหนวยลงทุนที่
ถือหนวยลงทุนทุกชนิดไมระบุชื่อผูถือหนวยลงทุนเมื่อรองขอ
ผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนเพื่อจายเงินปน
ผล จะไดรับเงินปนผลซึ่งถือเปนเงินไดพึงประเมิน ซึ่งตองนำไปคำนวณภาษี เงินปนผลที่จายนี้ยอมสงผลใหมูลคา
ทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนลดลงเทาจำนวนเงินปนผล
15. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส ั่งซือ้ หรือผูถือหนวยลงทุน :
15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายที่ประมาณการไดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :
รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2)
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ 3.392 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายจากกองทุนรวมที่สามารถประมาณการได ในอัตราไมเกินรอยละ
3.392 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมทุกกรณี
15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 2.14 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 2.14 ตอป ของมูลคาทรัพยสิน*ของกองทุนที่คำนวณไดเปน
รายวัน
ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัท
จัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการซ้ำซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการจัดการ จาก
(1) เงินลงทุน 900 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกำหนด และ
(2) เงินลงทุน 100 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เปนตน
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15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 0.075 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ในอัตราไมเกินรอยละ 0.075 ตอป ของมูลคาทรัพยสิน*ของกองทุนที่คำนวณไดเปน
รายวัน
15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 0.107 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คาใชจายในการเปนนายทะเบียนหนวยลงทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 0.107 ตอป ของมูลคาทรัพยสิน*ของกองทุนที่
คำนวณไดเปนรายวัน
15.2.4. คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.5. คาธรรมเนียมการจัดจำหนาย :
ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.6. คาธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการคาธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไมเกินรอยละ 1.07 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(1) คาธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 1.07 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ณ วันจด
ทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม และคาใชจายในการสงเสริมการขายในชวงเปดเสนอขายครั้งแรก ในอัตราไม
เกินรอยละ 0.107 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม
(2) คาอากรแสตมป คาธรรมเนียมตางๆ ในการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นของกองทุน และคานายหนาซื้อ
ขายหลักทรัพยที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวม (ถามี) ตามที่จายจริง
(3) คาใชจายตาง ๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เชน คาธรรมเนียมตางๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บคาอากรแสตมป
คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาสมุดเช็ค ตามที่จายจริง
(4) คาตอบแทนผูชำระบัญชี และผูดูแลผลประโยชนในระหวางการชำระบัญชีกองทุนรวมจนถึงการจดทะเบียนเลิก
กองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จายจริง
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(5) คาใชจายในการสงเสริมการขาย คาใชจายในการจัดทำโฆษณาและประชาสัมพันธ และคาสื่อโฆษณาและ
ประชาสัมพันธกองทุน ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนำกองทุน และคาใชจายในการเซ็นสัญญาตาง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ
กองทุน ตามที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินรอยละ 0.321 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละรอบระยะเวลา
บัญชี
(6) คาจัดทำรายงานหนังสือบอกกลาว ประกาศ และรายงานตางๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพรายวันและ
หรือขาวสารถึงผูถือหนวยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมโดยตรง ที่บริษัทจัดการ จัดทำหรือมีหนาที่จัดทำ
ขึ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด ตามที่จายจริง
(7) คาจัดทำ คาแปล และคาพิมพหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน แบบฟอรมคำสั่งซื้อ
และขายหนวยลงทุน ใบยืนยันคำสั่งซื้อและขายหนวยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือใบหนวยลงทุน
(Statement of Holding or Investment Unit Certificate) และแบบฟอรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม ตามที่จาย
จริง
(8) คาเตรียมการและจัดสงเอกสาร หนังสือโตตอบผูถือหนวยลงทุน และรายงานตางๆ ตลอดจนหนังสือรับรองสิทธิใน
หนวยลงทุนหรือใบหนวยลงทุน (Statement of Holding or Investment Unit Certificate) รวมทั้งคาไปรษณียา
กร คาโทรศัพท คาโทรสารสำหรับผูถือหนวยลงทุน ตามที่จายจริง
(9) คาใชจายที่เกิดจากการขายคืนแบบอัตโนมัติ เชน คาเตรียมการจัดสงเช็ค คาเช็ค คาซองจดหมาย คาไปรษณียากร
คาธรรมเนียมการโอนเงินเขาบัญชีตามที่ธนาคารเรียกเก็บ และคาใชจายอื่นที่เกิดจากการขายคืนแบบอัตโนมัติโดยตรง
ตามที่จายจริง
(10) คาใชจาย (ถามี) ในการดำเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ หรือเรียก
คาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเมื่อไดรับคำสั่งจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จายจริง
(11) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุนรวม ตามที่จาย
จริง
(12) คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องจากการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือการเปลี่ยนประเภทโครงการ เชน การลงประกาศ
หนังสือพิมพ การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน การทำเอกสารแจงผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน หรือ
คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนตน ตามที่จายจริง
(13) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมโดยตรง เชน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาจัดพิมพและจัดสง
หนั ง สื อ บอกกล า ว ค า ใช จ  า ยในการวิ เ คราะห วิ จ ั ย หลั ก ทรั พ ย ท ี ่ ก องทุ น จะลงทุ น หรื อ ประกาศที ่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด คาใชจายในการสอบบัญชี และคาใชจายตาง ๆ ที่กฎหมายหรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เปนตน ตามที่จายจริง
คาใชจายตาม (1) ถึง (12) จะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนที่จายจริง โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัด
จายทั้งจำนวน หรือทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจาก
คาใชจายนั้นๆ ทั้งนี้ การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด โดยสมาคมนักบัญชีและ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
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การคำนวณคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน
จะคำนวณทุกวันทำการโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในแตละวันในการคำนวณ โดยกรณีการคำนวณใน
วันหยุดทำการจะใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของวันทำการถัดไปเปนเกณฑในการคำนวณ และจะชำระโดยตัดจายจาก
บัญชีกองทุนรวมเปนรายเดือน
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเนื่องมาจากคาธรรมเนียม หรือคาใชจายที่เรียก
เก็บจากกองทุนรวมขางตน จะถือเปนภาระของกองทุนรวม
15.3. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :
15.3.1. คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) :
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คาธรรมเนียมการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
บริษัทจัดการไมคิดคาธรรมเนียมการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
ผูถือหนวยลงทุนจะเสียคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ของมูลคาหนวยลงทุน ทั้งนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใหผูถือหนวยลงทุนอาจตอรองคาธรรมเนียมดังกลาวได
ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัท
จัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนซ้ำซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกำหนดเทานั้น
โดยกองทุนปลายทางจะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากกองทุนตนทางเพิ่มเติมอีก เปนตน
15.3.2. คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) :
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ผูถือหนวยลงทุนจะเสียคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ของมูลคาหนวยลงทุนที่
รับซื้อคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใหผูถือหนวยลงทุนอาจตอรองคาธรรมเนียมดังกลาวได
ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัท
จัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนซ้ำซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมี
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ลานบาท บริษัท
จัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทาง
กำหนดเทานั้น โดยกองทุนปลายทางจะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากกองทุนตนทาง
เพิ่มเติมอีก เปนตน
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15.3.3. คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching In) : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ผูถือหนวยลงทุน จะสั บ เปลี ่ ยนเข าที ่ ร าคาขาย ซึ่งเทากับ มูล คาหนวยลงทุ นที ่ใ ช เพื่ อการคำนวณราคาขาย +
คาธรรมเนียมการขาย (ถามี)
15.3.3.2 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching Out) : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ผูถือหนวยลงทุนจะสับเปลี่ยนออกที่ราคารับซื้อคืน ซึ่งเทากับ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อการคำนวณราคารับซื้อคืน คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถามี)
15.3.4. คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน :
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ภายใตเงื่อนไขที่ระบุในสวนขอผูกพันขอ 13.3 "สิทธิในการโอนหนวยลงทุน" ผูถือหนวยลงทุนจะถูกเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ในอัตรา 50 บาทตอ 1 รายการ โดยผูโอนจะถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวใน
วันที่ยื่นคำขอโอนหนวยลงทุน
15.3.5. คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ภายใตเงื่อนไขที่ระบุในขอ "เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ" ผูถือหนวย
ลงทุนจะถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทุน (Investment Unit Certificate) ในอัตรา 50 บาทตอ
1 ฉบับ โดยจะถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวในวันที่ยื่นใบคำขอใหออกใบหนวยลงทุน
15.3.6. คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.3.7. คาธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตามที่จายจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คาธรรมเนียมการโอนเงินคาซื้อและขายคืน (ถามี)
ผูถือหนวยลงทุนจะถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมการโอนเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามที่ธนาคารพาณิชย หรือสถาบัน
การเงินเรียกเก็บจริง
คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนผานบริษัทผูเสนอซื้อเสนอขายหนวยลงทุน (ถามี) :
ผูถือหนวยลงทุนจะถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนทำการซื้อหรือขาย
หนวยลงทุนกับบริษัทผูเสนอซื้อเสนอขายหนวยลงทุนหลังจากปดการจองซื้อ โดยบริษัทผูเสนอซื้อเสนอขายหนวย
ลงทุนตองแจงอัตราคาธรรมเนียมดังกลาว ใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนทำการซื้อขายหนวยลงทุน
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด (HI-DIV)

20

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนขางตน เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีธุรกิจ
เฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
15.4. วิธีการคำนวณและตัดจายคาธรรมเนียม :
15.5. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :
การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม/คาใชจาย
1. การเพิ่มคาธรรมเนียม/คาใชจาย
1.1 ตามที่ระบุไวในโครงการ

การดำเนินการของบริษัทจัดการ
เปดเผย2 ใหผูลงทุนทราบลวงหนา ≥ 3 วันทำการกอนการ
เรียกเก็บเพิ่มขึ้น

1.1.1 ไมเกินอัตราที่ระบุในโครงการ
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไวในโครงการ (มีการกำหนดอยาง
ชัดเจนไวในโครงการแลววาสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
ดังกลาวได)
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไวในโครงการ
บริษัทจัดการตองไดรับมติพิเศษ3 และแจงใหสำนักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่เปลี่ยนแปลง
1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไวในโครงการ
เปดเผย2 ใหผูถือหนวยทราบลวงหนา ≥ 60 วันกอนการ
เรียกเก็บเพิ่มขึ้นและแจงใหสำนักงานทราบภายใน 15 วัน
นับแตวันที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกตางไปจากโครงการ
บริษัทจัดการตองขอมติ3 เพื่อแกไขโครงการ
2. การลดคาธรรมเนียม/คาใชจาย
2.1 ตามที่ระบุไวในโครงการ
เปดเผย2 ใหผูลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแตวันที่มี
การเรียกเก็บลดลง
2.2 แตกตางไปจากที่ระบุไวในโครงการ
ใหบริษัทจัดการสามารถขอแกไขโครงการ โดยใหถือวา
สำนักงานเห็นชอบการแกไขโครงการในเรื่องดังกลาว
1
เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บคาธรรมเนียม/คาใชจายดังกลาวเพิ่มขึ้น
2
การเปดเผยขอมูลตองกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง
3
ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผูถือหนวยลงทุน และการ
จัดประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ :
*หมายเหตุ : มูลคาทรัพยสินหมายถึง มูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแต คาธรรมเนียมการ
จัดการรายป คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน
และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดำเนินการในกรณีที่มลู คาหนวยลงทุนไมถูกตอง :
16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคา
หนวยลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกำหนดและที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
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2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม ตามระยะเวลาดังตอไปนี้
(2.1) คำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุน ทุกสิ้นวันทำการ
(2.2) คำนวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ ในการ
คำนวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมใชมูลคาหนวยลงทุนของสิ้น
วันทำการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นเปนเกณฑในการคำนวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
(ก) กรณีกองทุนรวมเปดแบบมีกำหนดระยะเวลา (interval fund) ที่กำหนดวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนแตละครั้ง
หางกันตั้งแตหนึ่งเดือนขึ้นไป ใหบริษัทประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุนและราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทำการสุดทายของเดือนภายในวันทำการถัดไป
(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) ใหบริษัทประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุดภายในวันทำการถัดไป
(2.4) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของวันปดทะเบียนเพื่อการจายเงินปนผล ภายในวันทำการ
ถัดจากวันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล (ในกรณีที่กองทุนจายเงินปนผล)
มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการ
ที่คำนวณนั้น
มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ประกาศขางตน ตอง
ไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนดวย
ในกรณีที่การประกาศตามขอ (2.3) และขอ (2.4) ไดกระทำผานระบบเผยแพรขอมูลมูลคาหนวยลงทุนที่จัดขึ้นโดย
สมาคม (NAV Center) หรือชองทางอื่นที่สำนักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคา
หนวยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไป
การประกาศขางตน บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับ และปดประกาศไวในที่
เปดเผย ณ ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไว ณ สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน (ถามี)
ในกรณีที่มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน จำนวนหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
3. การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือ
จำนวนหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังตอไปนี้
(3.1) คำนวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล
(3.2) คำนวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล
สำหรับมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการคำนวณ ราคาขายหนวยลงทุนจะปดเศษทศนิยมตำแหนงที่ 4 ขึ้น สวนมูลคา
หนวยลงทุนเพื่อใชในการคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหนงที่ 5 ทิ้ง
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(3.3) ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามที่คำนวณไดใน (3.2) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหนงโดยตัดทศนิยมตำแหนง
ที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนตามที่คำนวณไดใน (3.2)
(3.4) คำนวณจำนวนหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต
จะใชผลลัพธเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหนงโดยตัดทศนิยมตำแหนงที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชนนั้นรวมเขาเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวม
16.3. แหลงขอมูลการเปดเผยมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุนผานทางเว็บไซต และจัดใหมี
ขอมูลดังกลาวไว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถามี) และจัดใหมีประกาศ
ดังกลาวไว ณ สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ไมสามารถประกาศ
ทางเว็บไซตของบริษัทจัดการได บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศทางชองทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิเชน
หนังสือพิมพรายวัน
16.4. หลักเกณฑและวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :
สวนที่ 1 การดำเนินการกรณีมูลคาหนวยของกองทุนปดไมถูกตองและไดมีการประกาศไปแลว หรือราคาหนวย
ของกองทุนเปดไมถูกตอง
ขอ
1

2

กรณีที่มูลคา/ราคาหนวย
ไมถูกตอง
< 1 สตางค หรือ < 0.5 %
ของมูลคา/ราคาหนวยที่
ถูกตอง

การดำเนินการของบริษัทจัดการ

1.1 จัดทำและสงรายงาน1 ใหผูดูแลผลประโยชน
ทราบถึงความไมถูกตอง โดยรายงานดังกลาวตอง
มีสาระสำคัญดังนี้
1.1.1 มูลคา/ราคาหนวยที่ไมถูกตอง
1.1.2 มูลคา/ราคาหนวยที่ถูกตอง
1.1.3 สาเหตุที่ทำใหมูลคา/ราคาหนวยไมถูกตอง
1.1.4 มาตรการปองกันเพื่อมิใหมูลคา/ราคาหนวย
ไมถูกตอง ในกรณีที่ความไมถูกตองไมไดมีสาเหตุ
มาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได
1.2 ในกรณีที่สาเหตุที่ทำใหมูลคา/ราคาหนวยไม
ถูกตองมีผลตอเนื่องถึงการคำนวณมูลคา/ราคา
หนวยครั้งตอไปใหแกไขมูลคา/ราคาหนวยให
ถูกตอง
≥ 1 สตางค และ≥ 0.5 % ของ 2.1 หลักเกณฑทั่วไป
มูลคา/ราคาหนวยที่ถูกตอง
2.1.1 คำนวณมูลคา/ราคาหนวยยอนหลังตั้งแต
วันที่พบวามูลคา/ราคาหนวยไมถูกตองจนถึงวันที่
มูลคา/ราคาหนวยถูกตอง
2.1.2 ดำเนินการดังนี้ เฉพาะวันที่มูลคา/ราคา
หนวยเขาเงื่อนไข ตาม 2
2.1.2.1 จัดทำรายงานการแกไขมูลคา/ราคาหนวย
ยอนหลัง1

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด (HI-DIV)

ระยะเวลา
ภายใน 7 วันทำการนับแตวันที่
พบวามูลคา/ราคาหนวยไมถูกตอง

ตั้งแตวันที่พบวามูลคา/ราคาหนวย
ไมถูกตอง

ภายในวันทำการถัดจากวันที่พบวา
มูลคา/ราคาหนวยไมถูกตอง
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ขอ

กรณีที่มูลคา/ราคาหนวย
ไมถูกตอง

การดำเนินการของบริษัทจัดการ

ระยะเวลา

(ก) รายงานตองมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว
ใน 1.1 โดยอนุโลม เวนแตในกรณีของรายงานการ
แกไขมูลคา/ราคาหนวยยอนหลังของกองทุนเปด
ใหระบุการดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อพบวา
ราคาหนวยไมถูกตองไวแทนขอมูลตาม 1.1.4
(ข) สงรายงานตาม 2.1.2.1 ใหผูดูแลผลประโยชน
รับรองขอมูลในรายงานดังกลาวภายในวันทำการ
ถัดจากวันที่สงรายงานใหผูดูแลผลประโยชน
2.1.2.2 แกไขมูลคา/ราคาหนวยใหถูกตอง

ภายในวันทำการถัดจากวันที่
คำนวณมูลคา/ราคาหนวยยอนหลัง
เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ผูดูแลผลประโยชน
รับรองขอมูลในรายงานตาม
2.1.2.1
2
2.1.2.3 ดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุน ภายใน 3 วันทำการนับแตวันที่
สามารถรับทราบชื่อกองทุนที่มีการแกไขมูลคา/
ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลใน
ราคาหนวย และวัน เดือน ป ที่มีการแกไขมูลคา/ รายงานตาม 2.1.2.1
ราคาหนวย
2.2 หลักเกณฑเพิ่มเติมเฉพาะกองทุนเปด โดย
ดำเนินการเฉพาะมูลคา/ราคาหนวยของวันที่เขา
เงื่อนไขตาม 2
2.2.1 จัดทำรายงานการชดเชยราคาไวในรายงาน ตาม 2.1.2.1
การแกไขราคาหนวยตาม 2.1.2.1 ดวย โดยใหอยู
ในสวนของการดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อ
พบวาราคาหนวยไมถูกตอง
2.2.2 ชดเชยราคาตามที่กำหนดไวในสวนที่ 2 ให ภายใน 5 วันทำการนับแตวันที่
แลวเสร็จ
ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลใน
รายงานการแกไขราคาหนวย
ยอนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา
2.2.3 ดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูซื้อหรือ
ผูขายคืนหนวยในชวงระยะเวลาที่ราคาหนวยไม
ถูกตองทราบถึงการแกไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา
2.2.4 จัดทำมาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวย ภายใน 7 วันทำการนับแตวันที่
ไมถูกตองและสงรายงานดังกลาว พรอมทั้งสำเนา ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลใน
รายงานการแกไขราคาหนวยยอนหลังตาม
รายงานตาม 2.1.2.1
2.1.2.1 ใหสำนักงาน เวนแตในกรณีที่ราคาหนวย
ไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจ
ควบคุมได ใหบริษัทจัดการ สงสำเนาเอกสารที่
ผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการที่ราคาหนวยไม
ถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจ
ควบคุมไดมาพรอมสำเนารายงานดังกลาวแทน
1
ใหบริษัทจัดการจัดใหมีสำเนารายงานไว ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อใหสำนักงานเขาตรวจ
2
ไมใชกับกองทุนปดที่มีหนวยเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และไดประกาศการแกไขมูลคาหนวยตามระเบียบหรือ
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแลว
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด (HI-DIV)
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สวนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของสวนที่ 1 ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
1. ราคาหนวยที่ไมถูกตอง < ราคาหนวยที่ถูกตอง
1.1 กรณีขาย
1.1.1 กรณีที่ผูซื้อมีหนวยเหลืออยู ใหลดจำนวนหนวยของผูซื้อหนวยเปนจำนวนซึ่งมีมูลคา
เทากับสวนตางของราคาหนวยที่ไมถูกตองกับราคาหนวยที่ถูกตอง
1.1.2 กรณีที่ผูซื้อไมมีหนวยเหลืออยู ใหจายเงินของบริษัทจัดการใหกองทุนเปดเปนจำนวน
เทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู
1.1.3 กรณีที่ผูซื้อมีหนวยเหลืออยูนอยกวาจำนวนหนวยที่จะตองลด3 ใหดำเนินการดังนี้
1.1.3.1 ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ
1.1.3.2 ลดจำนวนหนวยที่เหลืออยูนั้น และจายเงินของบริษัทจัดการใหกองทุนเปดเปน
จำนวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู
1.2 กรณีรับซื้อคืน
1.2.1 กรณีที่ผูขายคืนมีหนวยเหลืออยู
1.2.1.1 เพิ่มจำนวนหนวยของผูขายคืนเปนจำนวนซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวย
ที่ไมถูกตองกับราคาหนวยที่ถูกตอง หรือ
1.2.1.2 จายเงินของกองทุนเปดเปนจำนวนเทากับสวนตางของราคาใหผูขายคืน
1.2.2 กรณีที่ผูขายคืนไมมีหนวยเหลืออยู ใหบริษัทจัดการจายเงินของกองทุนเปดเปน
จำนวนเทากับสวนตางของราคาใหผูขายคืน
2. ราคาหนวยที่ไมถูกตอง > ราคาหนวยที่ถูกตอง
2.1 กรณีขาย
2.1.1 เพิ่มจำนวนหนวยของผูซื้อเปนจำนวนซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยที่ไม
ถูกตองกับราคาหนวยที่ถูกตอง หรือ
2.1.2 จายเงินของกองทุนเปดเปนจำนวนเทากับสวนตางของราคาใหผูซื้อ
2.2 กรณีรับซื้อคืน
2.2.1 กรณีที่ผูขายคืนมีหนวยเหลืออยู ใหลดจำนวนหนวยของผูขายคืนหนวยเปนจำนวนซึ่ง
มีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยที่ไมถูกตองกับราคาหนวยที่ถูกตอง
2.2.2 กรณีที่ผูขายคืนไมมีหนวยเหลืออยู3 ใหบริษัทจัดการจายเงินของบริษัทจัดการให
กองทุนเปดเปนจำนวนเทากับสวนตางของราคาทีข่ าดอยู
2.2.3 กรณีที่ผูขายคืนมีหนวยเหลืออยูนอยกวาจำนวนหนวยที่จะตองลด3 ใหดำเนินการดังนี้
2.2.3.1 ดำเนินการตาม 2.2.2 หรือ
2.2.3.2 ลดจำนวนหนวยที่เหลืออยูนั้นและจายเงินของบริษัทจัดการใหกองทุนเปดเปน
จำนวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู
3

ไมใชกับกรณีที่ราคาหนวยไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้ง
สุดทายของตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที่บริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซื้อหรือผูขายคืนหนวยรายใดมีมูลคาไมถึง 100 บาท บริษัท
จัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกที่มีการจายเงินใหผูถือหนวย แตถาบุคคลดังกลาวไมมีสถานะ
เปนผูถือหนวยแลว ใหบริษัทจัดการชดเชยราคาใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรอง
ขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจายเงินของกองทุนเปดเพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยตาม 1.2 หรือผูซื้อหนวยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปดก็ได
17. ชื่อผูเ กี่ยวของ :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด (HI-DIV)

25

17.2. ชื่อผูดูแลผลประโยชน :
ชื่อ : ธนาคารกรุงไทย 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 :
ไมมี
17.6. ผูสอบบัญชี :
ชื่อ :
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูสอบบัญชี) :
สามารถดูขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
17.7. การแตงตั้งคณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไมมี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
สามารถดูขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
19. การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการ
จัดการ :
เปนไปตามประกาศ
หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกลาว ใหเปนไปตามขอกำหนดใน
ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการเปนไปตามที่
กำหนดไวในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด (HI-DIV)
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20. ขอกำหนดอื่น ๆ :
สามารถดูขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดตามที่ประกาศกำหนด :
เปนไปตามประกาศ
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
เปนไปตามประกาศ
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดย
อาศัยอำนาจแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอกำหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
คำสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการแลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูดูแลผลประโยชนมีอำนาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลง
นามในขอผูกพันของผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใดๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกำหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจั ด การกองทุ นรวมที่ ผ  า นการอนุ ม ั ต ิ จ ากสำนั ก งาน หรื อ ผ า นการแกไ ขเพิ ่ ม เติ ม ตามมาตรา 129 แห ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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สวนที่ 2: ขอผูกพัน

1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู (ภาษาไทย) :
เลขที่ 199 อาคารคอลัมนทาวเวอร ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110 โทรศัพท 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100
ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :
199 Column Tower, Ground Floor & 21st-23rd Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok
10110 Tel: +66-2649-2000 Fax: +66-2649-2100
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังตอไปนี้
(1) การบริหารกองทุนรวม
1) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสำนักงานภายใน 15 วันทำการนับแตวันปดการเสนอขาย
หนวยลงทุนครั้งแรก
2) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการอยางเครงครัด
3) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินตางๆ และซื้อขายจำหนาย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใตหลักเกณฑของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน
ของโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4) เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุนอยูเทาที่จำเปน เพื่อรักษาประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน
5) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลว หรือยกเลิกจำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจาก
วันที่ซื้อขายหนวยลงทุนจำนวนนั้นแลวแตกรณี (ถามี)
6) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม
7) เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ กองทุนรวมตามสวนโครงการขอ
19 "การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ"
8) ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 รวมทั้ง
ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดใหและที่จะมีแกไขเพิ่มเติมตอไป
เปนหนาที่ของบริษัทจัดการ
(2) การรับ และการจายเงินของกองทุนรวม
1) จัดใหมีการรับ และจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแกผูถือหนวยลงทุนและกองทุน
รวมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการของกองทุนรวมที่กำหนดไวในสวนโครงการขอ 15 "คาธรรมเนียมและ
คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม"
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2) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และคาธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่กำหนดไวในสวนโครงการขอ 15
"คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม"
(3) การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุนรวม
1) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง
“คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม” รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมและ
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทน ตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กำหนดไวในขอ "เงื่อนไขการ
เปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน" ของโครงการจัดการกองทุนรวม
2) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด
3) จัดใหมีผูสอบบัญชีของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามประกาศวาดวยการใหความ
เห็นชอบผูสอบบัญชี
4) จัดใหมีผูชำระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติ หรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กอน
5) แตงตั้งที่ปรึกษา หรือคณะบุคคลขึ้นทำหนาที่เปนที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม เชน ที่ปรึกษาการลงทุน
โดยเสียคาตอบแทนหรือไมก็ได ทั้งนี้ ในกรณีที่ตองเสียคาตอบแทน บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบการจาย
คาตอบแทนนั้น
6) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
(4) การดำเนินการอื่น ๆ
1) ออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน (Confirmation Note) หรือสมุดบันทึกการซื้อขายหนวยลงทุน
(Fund Book) ใหแกผูถือหนวยลงทุน
2) จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมไวกับผูดูแลผลประโยชน
3) จัดใหมีการเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด
4) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองครบถวน
5) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวมเปนรายวันและจัดสงใหผูดูแล ผลประโยชน
ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น
6) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเปนรายวันและจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น
7) จัดทำรายงานอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่กำหนดในกรณีที่มิไดเกิดจากการลงทุน
หรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
8) จัดทำและจัดสงรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด
9) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหเปนปจจุบัน เพื่อจัดสง แจกจาย และจัดใหมีไว ณ ที่ทำการทุกแหงของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน บริษัทจัดการ และสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถามี)
10) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปบัญชี และสงใหแก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีนั้น
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11) แจงการแกไขเพิ่มเติมจำนวน และมูลคาหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วันทำการ
สุดทายของเดือน ซึ่งไดรับรองความถูกตองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว ใหแกสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือน
ภายในวันทำการที่ 7 ของเดือนถัดไป
12) แจงการแกไขเพิ ่ ม เติ ม ข อมู ล ที ่ ได จดทะเบียนไวแลว กรณีอื่นนอกจากที่กำหนดไวใ นขอ 11) ใหส ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแตวันที่ไดแกไขเพิ่มเติมนั้น
13) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวมและรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
14) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กำหนดไวในขอ 22 "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม"
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่
ขอกำหนดในขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่ง
ดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ใหถือวาบริษัท
จัดการกองทุนไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงือ่ นไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดำเนินการตามที่จำเปนเพื่อใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมรายใหมเขาทำหนาที่ตอไปได ซึ่งรวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตางๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม
2. ผูดูแลผลประโยชน :
ชื่อ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท : 0-2298-0821-7 โทรสาร : 0-2298-0835
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผูดูแลผลประโยชน
(1) ไดรับคาธรรมเนียมจากกองทุนสำหรับการทำหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุน
(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในสัญญาดังกลาว โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หนาที่และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน
(1) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบซึ่งไดระบุไวในขอ 1 "สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของบริษัทจัดการ" ในโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ
(2) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมและขอ
ผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งในปจจุบันและที่จะมีแกไขเพิ่มในอนาคต

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด (HI-DIV)

30

(3) ในกรณีที่ผูดูแลมิไดเปนสมาชิกศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศที่บริษัทจัดการประสงคจะลงทุนในหรือมีไว
ซึ่งหลักทรัพยนั้น ผูดูแลจะทำสัญญาแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เปนตัวแทนในการทำหนาที่รับฝากหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของ
กองทุนรวม
(4) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพยสินของกองทุนรวมออกจากทรัพยสินของผูดูแล
และทรัพยสินของลูกคารายอื่นของผูดูแล พรอมทั้งดูแลใหการเบิกจายทรัพยสินของกองทุนรวมเปนไปตามที่ระบุไวใน
โครงการจัดการกองทุนรวมจนกวาผูชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เปนที่เรียบรอย
(5) ดำเนินการรับมอบ สงมอบ จำหนายจายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
ตามคำสั่งของบริษัทจัดการเมื่อเห็นวามีหลักฐานถูกตองแลวตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาคาหลักทรัพยดังกลาว
(6) รับรองความถูกตองในการคำนวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนที่
บริษัทจัดการไดคำนวณไวแลวตามสวนโครงการขอ 16 "วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลคาหนวย
ลงทุนไมถูกตอง"
(7) จายเงินอันเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนรวมจากบัญชีเงินฝากของกองทุนรวม ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
(8) จัดทำรายงานดังตอไปนี้เปนลายลักษณอักษรสงใหบริษัทจัดการ
1) รายงานถึงผลการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหนายหลักทรัพย ดอกเบี้ยและอื่นๆ
2) จัดทำบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวมที่รับฝากไว
3) จัดทำบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุนรวมและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวมที่รับ
ฝากไว
4) รายงานเปนรายวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพยและตาม
สถานภาพของหลักทรัพยพรอมคำนวณดอกเบี้ยคางรับ (ถามี)
5) รายงานรายละเอียดเจาหนี้คาซื้อหลักทรัพยและลูกหนี้คาขายหลักทรัพยเปนรายวัน (ถามี)
6) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเปนรายเดือน
7) รายงานเงินปนผลคางรับของกองทุนรวม
(9) จัดทำรายงานโดยละเอียดเสนอตอสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเวน
กระทำการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือไมปฏิบัติ ตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ระบุไวในขอ 1
"สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ" ในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ และสง
ใหแกสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแตวันที่ผูดูแลรูถึงเหตุการณดังกลาว
(10) แจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
รวมถึงประกาศหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกลาวในสวนของการจัดการกองทุนรวม
(11) ดำเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตน หรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งหมดหรือเมื่อไดร ับคำสั่งจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับคาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนใหเรียกรองจาก
ทรัพยสินของกองทุนรวม
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(12) ดูแลและตรวจสอบใหผูชำระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี้ ในกรณีที่ผูชำระบัญชีกระทำการหรืองดเวนกระทำการตาม
มาตรา 130 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี้ จนกอใหเกิดความเสียหายอยางเปนนัยสำคัญแกกองทุนรวม ให
ผูดูแลรายงานใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และรับฝากทรัพยสินของกองทุนรวมจนกวาจะจดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม
(13) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(14) ใหความเห็นชอบในการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกำหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผลประโยชน
ผูดูแลผลประโยชนมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
รวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดำเนินการตามที่จำเปน
เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได ซึ่งการดำเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อใน
หนังสือเพื่อรับรองความถูกตองและครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลง
ผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทำการ งดเวนกระทำการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ ในการดูแลรักษาประโยชนของ
ผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้ง
ปวงได
ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทำการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน ไมวาการ
กระทำนั้นจะเปนไปเพื่อประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอ ื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทน
ในการทำหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชน หรือเปนการดำเนินการในลักษณะที่เปนธรรมและไดเปดเผยขอมูลใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน
ในกรณีที่การดำเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดำเนินการขอมติ ให
ผูดูแลผลประโยชนมีอำนาจดำเนินการตามที่จำเปนเพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจากสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอก
กลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว ผูดูแลผลประโยชน
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบ ลวงหนาเปนลาย
ลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยหรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด
และบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนทั้งสองฝายไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาใหสอดคลองกับ
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กฎหมายหรือประกาศดังกลาว ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแล
ผลประโยชนและผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาว ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั้ง
ผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 180 วัน
(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหนวย
ลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของโครงการเรียกรองใหมีการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน
(5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนำขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับกองทุนไป
เปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุนหรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชน
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนได ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะตองบอกกลาว
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน
นับแตวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเองหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เวนแต
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปนอยางอื่น และบริษัทจัดการจะแจงการแกไขดังกลาวใหสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแตวันที่ไดแกไขเสร็จสิ้น หากผูดูแลผลประโยชนมิไดมีการแกไขให
ถูกตองภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบกำหนดเวลาใหแกไข เมื่อไดรับอนุญาตแลว บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนอื่นแทนโดยพลัน
ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทำการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขา
ขอยกเวนใหกระทำได หากเปนกรณีที่มีนัยสำคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจ
บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :
ชื่อ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู : ฝายบริการตลาดทุน เลขที่ 977/2 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท: 0-2298-0821-7 โทรสาร: 0-2298-0835
และ/หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
3. ผูสอบบัญชี :
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ี
รับรองทั่วไป
4. นายทะเบียนหนวยลงทุน :
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 199 อาคารคอลัมนทาวเวอร ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100
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5. ผูจัดจำหนาย :
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
ไมมี
6. ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(1) ไดรับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) ในอัตราไมเกินกวาที่
ระบุไวในสวนโครงการขอ 15 "คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุน
รวม"
(2) บอกเลิกการเปนผูส นับสนุนการขายหรือรั บซื้อคืนตามขอกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไวใ นสัญญาแต ง ตั้ง
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
หนาที่และความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(1) แจกจายหนังสือชี้ชวนของกองทุน ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุนและใบคำสั่งขายหนวยลงทุน
ตลอดจนเอกสารตางๆ ในการสงเสริมการขาย
(2) รับใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือใบคำสั่งขายหนวยลงทุน และรับชำระคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อหนวย ลงทุน
และชำระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการ กองทุนรวม
(3) ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยและครบถวนของเอกสารที่ใชในการสั่งซื้อขายหนวยลงทุน
(4) คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม
(5) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน
(6) ทำการอื่นใดที่เกี่ยวของกับหนาที่ดังกลาวขางตน
(7) ชี้แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบขอมูลตางๆ ของกองทุน เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการลงทุน
7. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
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8. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไมไดเปนผูดูแลสภาพ
คลอง) :
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
9. ที่ปรึกษา :
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน เมื่อมีการแตงตั้งที่ปรึกษา
การลงทุนแลว และจะแจงใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบตอไป
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแตงตั้งที่ปรึกษาการลงทุนในภายหลัง โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดย
ที่ปรึกษาการลงทุนดังกลาว จะตองมีคุณสมบัติตามประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ และบริษัทจัดการจะแจงให
สำนักงานทราบตอไป
9.2.ที่ปรึกษากองทุน :
ไมมี
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน/ที่ปรึกษาอื่น เมื่อมีการ
แตงตั้งที่ปรึกษาการลงทุน/ที่ปรึกษาอื่นแลว และจะแจงใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบตอไป
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :
10. ผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไมมี
11. ผูรบั มอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน) :
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12. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไมมี
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
13. สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :
ผูถือหนวยลงทุนสามารถซื้อหนวยลงทุนเพิ่มและขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ โดยผานผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงตั้งหรือที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถามี)
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามวิธีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนในสวนโครงการขอ 5 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขาย
ครั้งแรก” และขอ 6 “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน”
13.2. สิทธิในการรับเงินปนผล :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรผลกำไรในรูปของเงินปนผลของกองทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุ
ไวในสวนโครงการขอ 14.3 “การกำหนดเวลาและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน”
13.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :
(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้
(ก) การโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน
(ข) การโอนหนวยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย
(ค) การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมใหกับทายาท หรือผูรับผลประโยชนตามพินัยกรรม
(ง) การโอนหนวยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติใหโอนได
(2) วิธีการขอโอนหนวยลงทุน
(ก) ผูโอนและผูรับโอนจะตองมายื่นคำขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่ตัวแทนหรือสำนักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน
ในกรณีที่ผูรับโอนไมไดเปนผูใชบริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปดบัญชี
กองทุนและยื่นตอตัวแทนหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนพรอมคำขอโอนหนวยลงทุน
(ข) ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ในอัตรา 50 บาท ตอ 1 รายการ ณ วันที่ยื่นคำขอโอนหนวย
ลงทุน
(ค) หลังจากที่ไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนแลว ตัวแทนหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบ
ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีพรอมหลักฐานการรับคำขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไวเปนหลักฐาน
(ง) การโอนหนวยลงทุนซึ่งเปนไปตามขอ 13.3 (1) และ (2) ดังกลาวขางตน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูล
การโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนหนวยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแตวันที่
ตัวแทนหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคำขอโอนหนวยลงทุน
(จ) การโอนหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมการโอนอาจดำเนินการเปนอยางอื่นในกรณีพิเศษ เพื่อประโยชนแกผูถือ
หนวยลงทุนเปนหลัก ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขที่ระบุในสวนโครงการขอ 15.5 "การ
เปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย"
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ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนตามขอ 13.1 "สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน" และ 13.3 "สิทธิในการโอนหนวยลงทุน"
จะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว
13.4. ขอจำกัดการโอนหนวยลงทุน :
ไมมี
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อใหบริษัทจัดการทำการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการ
จัดการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในสวนโครงการขอ 19 "การขอมติของ
ผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ"
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายได
แลวทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน
(omnibus account) ตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของ
จำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด
13.6. สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีการชำระบัญชี
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในขอ 23 "การชำระบัญชีเมื่อเลิกโครงการ"
13.7. สิทธิประโยชนอื่น ๆ :
1. สิทธิในการลงมติเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชนได เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขาง
มากซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งสิ้นของโครงการ
จัดการกองทุนรวมและเมื่อไดรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว
2. สิทธิประโยชนอื่นของผูถือหนวยลงทุน
การรวมลงทุนในกองทุนรวมนี้ ผูถือหนวยลงทุนตกลงมอบใหบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนเปนตัวแทนของตน
ในการจัดการ และดูแลทรัพยสินทั้งปวงของกองทุนรวม ดังนั้นจึงไมตองมีการประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อการใด ๆ
เวนแตบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน หรือตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมจะเห็นสมควร
13.8. อื่น ๆ :
ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใดๆ ให
ถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกำหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับ
การแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทนและคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวน
ของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทน
หรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละชนิดตองเปนไปตามขอกำหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย
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14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
- ใบหนวยลงทุน
- ระบบไรใบหนวยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
- อื่นๆ
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :
โครงการนี้จะใชระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) ยกเวนเฉพาะกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควรใหมีการออกใบ
หนวยลงทุน (Investment Unit Certificate) ใหกับผูถือหนวยลงทุนเทานั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้
14.2.1 บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และในหนังสือ
รับรองสิทธิในหนวยลงทุน (Confirmation Note) หรือสมุดบันทึกการซื้อขายหนวยลงทุน (Fund Book)
14.2.2 ในกรณีที่ผูสั่งซื้อตั้งแต 2 รายขึ้นไป แตไมเกิน 4 ราย ซื้อหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อบุคคล
เหล า นั ้ นเปน ผู ถ ื อ หน ว ยลงทุ น ร ว มกั นในทะเบีย นผู ถ ื อ หนว ยลงทุ น และในหนั ง สื อรับ รองสิท ธิ ใ นหนวยลงทุน
(Confirmation Note) และในสมุดบันทึกการซื้อขายหนวยลงทุน (Fund Book) และถือเอาบุคคลเหลานั้นเปนผูใช
สิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนและเปนผูไดรับเงินจากการขายคืนหนวยลงทุน
14.2.3 บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน (Confirmation Note) หรือสมุดบันทึกการซื้อขาย
หนวยลงทุน (Fund Book) ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ใหแกผูถือหนวย
ลงทุนที่ตองการลงทุนในกองทุน และในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสั่งซื้อหรือขายคืนบางสวนภายหลังวันที่เปดการขาย
และรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน (Confirmation Note) หรือสมุด
บันทึกการซื้อขายหนวยลงทุน (Fund Book) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน (Confirmation Note) หรือสมุดบันทึกการซื้อขายหนวย
ลงทุน (Fund Book) ใหผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส เชน ระบบอินเตอรเน็ตของบริษัท
จัดการ หรืออีเมลเพื่อติดตอ (email address) เปนตน ตามที่ผูถือหนวยลงทุนไดแจงความประสงคไว
14.2.4 บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน (Confirmation Note) ใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกครั้ง
ที่มีการทำรายการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนที่ปรากฏใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน (Confirmation Note) ที่สงใหผูถือหนวยลงทุน
ฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง
14.2.5 บริษัทจัดการจะออกและจัดสงรายการซื้อขายหนวยลงทุน (Statement of Holding) สำหรับรอบระยะเวลา
6 เดือนทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคมใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกรายทางไปรษณียหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส เชน
ระบบอินเตอรเน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมลเพื่อติดตอ (email address) เปนตน ตามที่ผูถือหนวยลงทุนไดแจง
ความประสงคไว เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนไดตรวจสอบความถูกตองของจำนวนหนวยลงทุนและมูลคาหนวยลงทุนที่ได
ทำการซื้อขายหนวยลงทุน
14.2.6 บริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหนวยลงทุน (Investment Unit Certificate) ใหกับผูถือหนวยลงทุนเฉพาะ
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุน (Investment Unit Certificate) เพื่อนำไปใช
เป น หลั ก ประกั น ในการขอสิ น เชื ่ อ จากสถาบั น การเงิ น หรื อ กรณี พ ิ เ ศษอื ่ น ๆ ทั ้ ง นี ้ ในการออกใบหน ว ยลงทุ น
(Investment Unit Certificate) ทุกกรณีจะกระทำเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเทานั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
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(1) ผูถือหนวยลงทุนกรอกใบคำขอใหออกใบหนวยลงทุน (Investment Unit Certificate) ซึ่งขอรับไดจากนาย
ทะเบียนหนวยลงทุน
(2) ยื่นใบคำขอใหออกใบหนวยลงทุน (Investment Unit Certificate) พรอมชำระคาธรรมเนียมในการออกใบหนวย
ลงทุน (Investment Unit Certificate) ในอัตรา 50 บาทตอ 1 ฉบับแกนายทะเบียนหนวยลงทุน
(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนโดยไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหนวยลงทุน (Investment
Unit Certificate) ใหกับผูถือหนวยลงทุนตามจำนวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีที่ผู
ถือหนวยลงทุน กรอกจำนวนหนวยลงทุนในใบคำขอมากกวาจำนวนหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวยลงทุน (Investment
Unit Certificate) สำหรับหนวยลงทุนจำนวนเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น
(4) ใบหนวยลงทุน (Investment Unit Certificate) ที่บริษัทจัดการออกใหผูถือหนวยลงทุนจะมีขอความตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผูถือหนวยลงทุน โดยในใบหนวยลงทุน (Investment Unit
Certificate) จะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อ
นายทะเบียนหนวยลงทุนหรือใชเครื่องจักรประทับหรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยจะอนุญาตใหทำได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุน (Investment Unit Certificate) ถูกตองและมีผลสมบูรณ
ตามกฎหมาย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใหกับผูสั่งซื้อหรือผูถือ
หนวยลงทุน เพื่อเปนหลักฐานยืนยันการทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง และหรือ
เพิ่มเติมรูปแบบเอกสารแสดงสิทธิ และหรือเงื่อนไข และระยะเวลาสงมอบเอกสารแสดงสิทธิใหกับผูถือหนวยลงทุนได
โดยจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานทางเว็บไซต www.mfcfund.com หรือผานชองทางอื่นใดตามความ
เหมาะสม โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไมถือวาเปนการดำเนินการที่ผ ิดไปจาก
รายละเอียดโครงการเดิม
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุน
สามารถใชอางอิงตอบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจำเปนตองใชใบหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทำใบหนวยลงทุนมอบใหแก
ผูถือหนวยลงทุน
15. กำหนดเวลา วิธีการ และขอจำกัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
(1) บริษัทจัดการจะประกาศปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนภายใน 30 วันทำการนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชีที่จายเงินปนผลแตละงวด
(2) บริษัทจัดการจะถือจำนวนหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียน เปนเกณฑในการคำนวณอัตราเงินปนผล
(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังตอไปนี้ เพื่อแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
1) ประกาศบนเว็บไซตองบริษัทจัดการ
2) ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและจัดใหมีประกาศดังกลาว ณ สถานที่ติดตอทุก
แหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3) สงหนังสือแจงใหผูดูแลผลประโยชน ผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูใ นทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และผูถือหนวยลงทุนที่
ถือหนวยลงทุนทุกชนิดไมระบุชื่อผูถือหนวยลงทุนเมื่อรองขอ
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ผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนเพื่อจาย
เงินปนผล จะไดรับเงินปนผลซึ่งถือเปนเงินไดพึงประเมิน ซึ่งตองนำไปคำนวณภาษี เงินปนผลที่จายนี้ยอมสงผลให
มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนลดลงเทาจำนวนเงินปนผล
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพยสนิ อื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :
การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล
สวนที่ 1 การดำเนินการเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกรองจะไมสามารถชำระหนี้ได หรือเมื่อปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาตราสารที่ลงทุน
นั้นประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล
การดำเนินการของบริษัท
กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการไดบันทึก
จัดการ
มูลคาตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปน 0

กรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชำระหนี้ได1 หรือเมื่อ
ปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวา
ตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสำคัญตอ NAV ของกองทุน
นั้นประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถ
จำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล2
1. การกำหนดใหเปนผูมี 1.1 กำหนดใหผูถือหนวยทุกรายที่มีชื่ออยู 1.2 อาจกำหนดใหผูถือหนวยทุกรายที่มีชื่ออยูใน
สิทธิไดรับเงินไดสุทธิจาก ในทะเบียน ณ วันที่บริษัทจัดการบันทึก
ทะเบียน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารหนี้หรือ
ทรัพยสินอื่นที่ไดจากการ มูลคาตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปน 0 ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชำระหนี้ไดก็ได
รับชำระหนี้
เวนแตบริษัทจัดการดำเนินการตาม 1.2
หรือเมื่อปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว
กอนแลว
เห็นวาตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปญหาขาดสภาพคลอง
หรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล
2. การแจงตอสำนักงาน
ขอมูล: ประเภท จำนวน ชื่อผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองเงินสำรอง (ถามี) และวันที่
บริษัทจัดการบันทึกมูลคาตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปน 0 หรือวันที่บริษัทจัดการทราบถึง
พฤติการณวาผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชำระหนี้ได แลวแตกรณี
ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทำการนับแตวันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลคาตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกรอง
เปน 0
3. การจัดใหมีขอมูล
จัดใหมีขอมูลตาม 2. ไวที่สำนักงานใหญ
สำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ และ
สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการซื้อขายหนวย
ของกองทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่
บริษัทจัดการแจงสำนักงานเปนระยะเวลา
อยางนอย 30 วันดวย
1
บริษัทจัดการไมตองนำตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคำนวณ NAV ของกองทุน
2
บริษัทจัดการไมตองนำตราสารนั้นมารวมคำนวณ NAV ของกองทุนในกรณีที่พิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล
วาตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมีนัยสำคัญตอ NAV ของกองทุนประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจำหนายไดดวย
ราคาที่สมเหตุสมผล และการจำหนายจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน

ในกรณีที่บริษทั จัดการไมไดมีการกำหนดผูมีสิทธิไดรับเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชำระหนี้ตาม 1.
บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันเพื่อกองทุนไดเมื่อดำเนินการดังนี้
(1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นไวในขอผูกพัน
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(2) ตองไดรับมติพิเศษจากผูถือหนวยกอนการรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง โดย
ดำเนินการดังนี้
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่กองทุนจะไดจากการรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น มูลคาของทรัพยสิน
ประมาณการคาใชจาย เชน คาใชจายในการไดมาซึ่งทรัพยสิน คาใชจายในการบริหารทรัพยสิน และคาใชจายในการ
จำหนายทรัพยสิน เปนตน
(2.2) ระบุเหตุผลและความจำเปนในการรับชำระหนี้
(2.3) จัดใหมีหรือจัดทำเอกสารหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงใหเห็นไดวามีการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้น
(2.3.2) บทวิเคราะหและเหตุผลประกอบบทวิเคราะหที่บริษัทจัดการจัดทำ ซึ่งแสดงถึงพฤติการณวาผูออกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชำระหนี้ได หรือขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาตราสารที่
ลงทุนนั้นขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล
สวนที่ 2 การดำเนินการเมือ่ บริษัทจัดการไดรับทรัพยสนิ มาจากการรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอืน่ เพื่อกองทุน
การดำเนินการ
1. แจงขอมูลตอสำนักงานภายใน
15 วันทำการนับแตวันที่ไดรับ
ทรัพยสินมา
2. เปดเผยขอมูลภายในวันทำการ
ถัดจากวันที่บริษัทจัดการไดแจง
สำนักงานตาม 1. เปนระยะเวลา ≥
30 วัน

3. กำหนดราคาทรัพยสินที่กองทุน
ไดรับมาจากการรับชำระหนี้ดวย
ทรัพยสินอื่น
4. คำนวณ NAV ของกองทุนที่มี
การรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น

5. ดำเนินการกับทรัพยสินที่ไดจาก
การรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น

รายละเอียด

ขอมูลดังนี้
ประเภท จำนวน และชื่อผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรอง วันที่บริษัท
จัดการไดรับทรัพยสินมาจากการรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น พรอมทั้งรายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพยสินที่ไดรับโดยมีสาระสำคัญอยางนอยเกี่ยวกับทรัพยสินดังกลาว มูลคา
ทรัพยสิน คาใชจายในการรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
2.1 จัดใหมีรายละเอียดตาม 1. ไวที่สำนักงานใหญและสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ
ตลอดจนสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการซื้อขาย
หนวยลงทุนของกองทุน
2.2 กรณีเปนกองทุนปด นอกจากการดำเนินการตาม 2.1 แลว ใหบริษัทจัดการระบุไวใน
การประกาศ NAV และมูลคาหนวยในครั้งถัดจากวันที่ไดรับทรัพยสินนั้นมาวากองทุน
ไดรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นซึ่งผูลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดไดที่สำนักงานใหญ
และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ โดยใหระบุไวในการประกาศดังกลาวไมนอยกวา 3
ครั้งติดตอกัน
เพื่อใชในการคำนวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมกำหนดโดย
ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน
4.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดดำเนินการตาม 1. ของสวนที่ 1 บริษัทจัดการตองไมนำ
ทรัพยสินที่ไดจากการรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น และเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ได
จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณ NAV ของกองทุน
4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บริษัทจัดการตองนำทรัพยสินที่ไดจากการรับชำระหนี้
ดวยทรัพยสินอื่น มารวมคำนวณ NAV ของกองทุน
5.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดดำเนินการตาม 1. ของสวนที่ 1 ใหบริษัทจัดการจำหนาย
ทรัพยสินที่ไดจากการรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในโอกาสแรกที่สามารถกระทำไดโดย
คำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยเปนสำคัญ (เวนแตในกรณีที่ผูถือหนวยที่มีสิทธิในเงินได
สุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาว
แทนเงิน ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไวในขอผูกพันและตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคม
กำหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน)
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การดำเนินการ

รายละเอียด
5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ใหบริษัทจัดการดำเนินการกับทรัพยสินที่ไดจากการรับ
ชำระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นดังกลาวตามหลักเกณฑดังนี้
5.2.1 กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนนั้นสามารถลงทุนได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่ง
ทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนก็ได
5.2.2 กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนนั้นไมสามารถลงทุนได บริษัทจัดการตอง
จำหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำไดโดยคำนึงถึงประโยชนของ
ผูถือหนวยเปนสำคัญ
5.3 ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจำหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจ
จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวก็ได
5.4 ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน ใหบริษัทจัดการจายจากทรัพยสินของ
กองทุน เวนแตกรณีกองทุนเปดที่บริษัทจัดการบันทึกมูลคาตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกรอง
เปน 0 ใหบริษัทจัดการจายจากเงินสำรอง รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหาร
ทรัพยสินนั้น
6. คืนเงินแกผูถือหนวยภายใน 45 6.1 ใหบริษัทจัดการเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชำระหนี้ดวยทรัพยสิน
วั น นั บ แต ว ั น ที ่ ม ี เ งิ น ได ส ุ ท ธิ จ าก อื่นคืนในแตละครั้งใหแกผูถือหนวยตาม 1. ของสวนที่ 1 แลวแตกรณี ภายใน 45 วันนับ
ทรัพยสินที่ไดจากการรับชำระหนี้ แตวันที่มีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชำระหนี้
6.2 ใหแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานภายใน 15 วันทำการนับ
แตวันที่บริษัทจัดการไดเฉลี่ยเงินคืน
6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวาเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับ
ชำระหนี้ไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวย บริษัทจัดการอาจนำ
เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชำระหนี้ดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การ
เฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได
หากไดมีการจำหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นจนครบถวนแลว
และปรากฏวาเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชำระหนี้นั้นไมคุมกับภาระ
คาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการ
รับชำระหนี้ดังกลาวมารวมคำนวณเปน NAV ของกองทุนก็ได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการดังกลาวไดตอเมื่อไดระบุรายละเอียดไวในขอผูกพันแลว
6.4 สำหรับกองทุนเปดที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกรอง
เปน 0 หากตอมาปรากฏวาบริษัทจัดการไดรับชำระหนี้ตามตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกรอง
ดังกลาวเปนเงิน ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

การชำระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏ
ชื่อตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เทานั้น
17. การจัดทำทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจำกัดในการโอนหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชำระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการ
จำกัดสิทธิใด ๆ แกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทำตามขอกำหนดใน
ขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำหนวยลงทุน
ในกรณีดังนี้
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(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทำ
ใหผูถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอน
หนวยลงทุนจะทำใหผูถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กำหนด ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจำนำหนวยลงทุน ดังนี้
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุน กอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปน
กองทุนรวมหุนระยะยาว ที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
18. ขอจำกัดการถือหนวยลงทุน และขอจำกัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :
19. หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน :
การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดดำเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้ง
ปวงเห็นชอบใหดำเนินการดังกลาวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดำเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้น
เสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสำคัญ ตองไดรับมติ
พิเศษของผูถือหนวยลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนหนวยลงทุน
ทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหนวยลงทุนทั้งหมดของ
ผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวย
ลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนนอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการขอมติผูถือหนวยลงทุนที่
กำหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กำหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แลว ให
เปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวย
ลงทุนไมเทากัน ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจำนวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแต
กรณี
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของจำนวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษ
ของจำนวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
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20. วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน :
การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กำหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เปนไป
ตามและไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดย
อาศัยอำนาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือวาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสำคัญตองไดรับมติพิเศษของผูถือ
หนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสำคัญ ใหรวมถึง
(ก) ขอกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
(ข) ขอกำหนดเกี่ยวกับการชำระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น ตามขอ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ขอกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
(ง) ขอกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณี
กองทุนรวมมีประกัน และขอกำหนดเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุน
เสียผลประโยชน
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสำคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไม
ตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสำคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติมโดยไดรับ
มติโดยเสียงขางมากหรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน แลวแตกรณี หรือ
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเปนหรือสมควร และไม
กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสำคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ต อ งกระทำเป น หนั ง สื อ ลงลายมื อ ชื ่ อ โดยบุ ค คลผู  ม ี อ ำนาจลงนามผู ก พั น บริ ษ ั ท จั ด การกองทุ น รวมและผู  ด ู แ ล
ผลประโยชน พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทำการ
และเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไข
เพิ่มเติมขอผูกพันพรอมทั้งเหตุผลและความจำเปนใหผูถือหนวยลงทุนพรอมกับการสงรายงานประจำปของกองทุน
รวม
21. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 หากปรากฎวากองทุนรวมใดมีผูถือหนวยลงทุนเปนจำนวนดังนี้
(1) จำนวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทำการใด
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(2) เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวาสองในสามของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด
หรือ มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจำนวน
เกินกวาสองในสามของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ไมรวมถึงกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาการเลิก
กองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มี
คุณภาพและมีสภาพคลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น และ
ไมรวมถึงกรณีที่เปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหนวยลงทุน กองทุนรวมฟดเดอร
กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ
(3) เมื่อปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการ
ขายคืนหนวยลงทุนตามขอ (2) และการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
22.1.2 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรือ
งดเวนกระทำการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน
22.1.3 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจำนวนหนวยลงทุนที่
จำหนายไดเเลวทั้งหมดของโครงการจัดการ
22.1.4 สำนักงานจะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้ง
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือ
เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสำนักงานไดดำเนินการ
แจงใหบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวของทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไมมีการ
ชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทำใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุน
ทั่วไปอยางแทจริง และสำนักงานสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทำการแกไข หรือดำเนินการใดๆ และบริษัทจัดการ
กองทุนรวมไมสามารถดำเนินการตามที่สำนักงานสั่งได หรือดำเนินการแลวแตไมสามารถทำใหกองทุนรวมเปนกองทุน
รวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง
22.1.5 เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ (ถามี)
22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
22.2.1 กรณีเปนการเลิกกองทุน เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุน
ลวงหนา บริษัทจัดการดำเนินการดังนี้
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
1. แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ
≥ 5 วันทำการกอนวันเลิกกองทุน
1.1 แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
1.2 แจงสำนักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของ
สำนักงาน
1.3 แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยของกองทุนนั้นเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
2. ดำเนินการดวยวิธีการใดๆ ใหผูถือหนวยและผูลงทุน
≥ 5 วันทำการกอนวันเลิกกองทุน
ทั่วไปทราบเรื่องดังกลาว
3. จำหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเพื่อรวบรวมเปน ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน
เงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินที่มีกำหนดระยะเวลาใชเงินคืน
เมื่อทวงถาม
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22.2.2 ในกรณีที่ปรากฏวากองทุนมีผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในขอ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังตอไปนี้
(1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันทำการที่ปรากฏเหตุ
(2) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทำการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้
(ก) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือ
หนวยได
(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
(ค) แจงสำนักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสำนักงาน
(3) จำหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทำการนับแตวันทำการที่ปรากฏ
เหตุ เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทำไดเพื่อชำระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(4) ชำระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจำนวนเงินที่รวบรวมไดตาม (3) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทำการ
นับแตวันทำการที่ปรากฏเหตุ และเมื่อไดดำเนินการชำระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนเปด
นั้น
เมื่อไดดำเนินการตาม (1) ถึง (4) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดำเนินการตาม (3) บริษัท
จัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของ
กองทุนรวม
ในกรณีที่ปรากฏวากองทุนรวมตองเลิกกองทุนเนื่องจากมีผูถือหนวยลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑที่จะตองดำเนินการ
เพื่อเลิกกองทุนเปดตามขอ 22.1.1 บริษัทจัดการจะยกเวนไมตองปฏิบัติในเรื่องดังตอไปนี้
(1) การจัดทำและจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญใหเปนปจจุบัน หากวันที่ปรากฏเหตุ เกิดขึ้นกอนหรือใน
วันที่ครบกำหนดจัดทำและจัดสงหนังสือชี้ชวน
(2) การจัดทำและจัดสงรายงานเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบระยะเวลา
บัญชีหรือของปปฏิทิน และทุกรอบระยะเวลาบัญชี หากวันที่ปรากฏเหตุการณ เกิดขึ้นกอนหรือในวันที่ครบกำหนด
จัดทำหรือจัดสงรายงานดังกลาว
(3) การคำนวณมูลคาทรัพยส ินสุท ธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
นับตั้งแตวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาว และการประกาศมูลคาและราคาดังกลาวนับตั้งแตวันทำการถัดจาก
วันที่ปรากฏเหตุ
บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงานพิจารณาผอนผันหรือสั่งการใหบริษัทจัดการปฏิบัติเปนอยางอื่นไดสำหรับการ
ดำเนินการเพื่อชำระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่มีความจำเปนหรือสมควร
23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
หลังจากดำเนินการขางตนแลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดำเนินการดังกลาวขางตน บริษัท
จัดการจะจัดใหมีผูชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อดำเนินการคิดคำนวณ รวบรวมทรัพยสิน
จัดทำบัญชี จำหนายทรัพยสินของกองทุน ชำระภาระหนี้สินและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุน รวมทั้งทำการอยางอื่น
ตามที่จำเปนเพื่อชำระบัญชีของกองทุนใหเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยตลาดหลักทรัพย
วาดวย หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม สำหรับคาใชจายและเงินคาตอบแทนในการชำระ
บัญชีของกองทุนจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนและผูชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยคืนเงินใหแกผูถือหนวยลงทุน
ตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยู
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ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมมีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไมไดแจงไวเปนอยางอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อางอิงที่อยูของบริษัทจัดการกองทุนรวมเปนภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรัพย
เมื่อไดชำระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และผูชำระบัญชีจะโอนทรัพยสินคงคางใดๆ ที่เหลืออยูภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแลว ใหตกเปนกรรมสิทธิ์
ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจั ด การกองทุ นรวมที่ ผ  า นการอนุ ม ั ต ิ จ ากสำนั ก งาน หรื อ ผ า นการแกไ ขเพิ ่ ม เติ ม ตามมาตรา 129 แห ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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