หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท

LH GROWTH FUND (LHGROWTH)

•

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิด
จ่ายเงินปันผล และชนิดสะสมมูลค่า ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุน
ภายในกองทุนนี้ได้

•

การแบ่ งชนิด ของหน่ว ยลงทุ น มิ ได้ ท ำให้ ค วามรับ ผิ ดชอบของกองทุ น รวมที่ มีต่ อ บุค คลภายนอก
แยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความ
รับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน

•

มูล ค่ าหน่ วยลงทุ นของหน่ วยลงทุ น แต่ ล ะชนิด อาจมีมู ล ค่า เท่ า กัน หรือ แตกต่า งกั นได้ โดยบริษั ท
จัดการจะแยกคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด

•

สำหรับ หน่ วยลงทุ น ชนิ ด ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น อั ต โนมั ติ บริษั ท จัด การจะนำเงิน ค่ ารับ ซื้ อ คื น หน่ ว ย
ลงทุนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ทั้งจำนวน

• กองทุนเปิด แอล เอช โกรท อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุน ทำให้กองทุนนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมโดยทั่วไป
•

การลงทุ นในหน่ วยลงทุ น มิใช่ก ารฝากเงิน และมีค วามเสี่ ยงของการลงทุ น ผู้ล งทุน ควรลงทุ น ใน
กองทุนเปิด แอล เอช โกรทเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุน
ของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้

•

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

•

ในกรณีที่กองทุนนี้ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้

•

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัท
จัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงาน
ที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th

•

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้
อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย ให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน

•

การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่า
สำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคา
หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

(สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 8 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนหากมีข้อสงสัยหรือต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท

หนังสือชีช
้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
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จัดตั้งและจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
มูลค่าโครงการ 1,000,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุน 100,000,000 หน่วย

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีบ
่ ริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
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หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท
คำศัพท์

คำศัพท์

คำอธิบายศัพท์

โครงการ

โครงการจัดการโครงการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช โกรท

กองทุนรวม หรือ กองทุน หรือ
กองทุนเปิด

โครงการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช โกรท

หน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช โกรท

หน่วยลงทุนชนิดรับขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด
แอล เอช โกรท (ชื่อย่อ : LHGROWTH-R)

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด แอล เอช โกรท
(ชื่อย่อ : LHGROWTH-D)

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปของกองทุนเปิด แอล เอช โกรท
(ชื่อย่อ : LHGROWTH-A)

หนังสือชี้ชวน

หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียดตามที่กำหนดโดยประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยแบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม

บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

วันทำการ

วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทำการซื้อหน่วยลงทุน
(Subscription Date)

วันที่บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ตามที่
กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ

วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน
(Redemption Date)

วันที่บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
(มหาชน)

มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อ
สิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น

ราคาขายหน่วยลงทุน
(Subscription Price)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(Redemption Price)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

การแก้ไขราคาย้อนหลัง

การแก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดย
แก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา

การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยลงทุน ที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด
จำนวนหน่วยลงทุน

ใบแสดงสิทธิ

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary
receipt)

หลักทรัพย์อ้างอิง

หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อ
รองรับใบแสดงสิทธิ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ
คำศัพท์

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท
คำอธิบายศัพท์

สำนักงานหรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต.

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศและ
คำสั่งต่างๆ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ใหม่

สมาคม

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งหมายถึงสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับ
การจัดการลงทุน

สถาบันการเงิน

สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

กิจการ

บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ ซื้อ
ขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัด

คำเสนอซื้อ

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

มติพิเศษ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วย
ลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งส่งหนังสือแจ้ง
มติและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

กลุ่มกิจการ

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี
กำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม

กองทุน AI

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบ
กำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะ
จัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท

คำศัพท์

คำอธิบายศัพท์

กองทุน LTF

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน private equity

กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อาจจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์
หรือรูปแบบอื่นใด และมีลักษณะของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงิน
ร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
(ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึนไป
ทัง้ นี้ ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจั ด การทรั พ ย์ สิน
ส่ ว นตั ว ของบุ ค คลใดหรื อ กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินทุนและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้น
หรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของ
กิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจการ
ดำเนินงานหรือการปรับปรุงการดำเนินงานหรือการดำเนิน การอื่นใดใน
ลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการ
ดังกล่าว

กองทุน property

กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

กองทุน UI

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี่ยง

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการ
ลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้
กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจาก
คู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุม
่ สินค้าโภคภัณฑ์

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ

ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย

ตราสารดังนี้

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท

คำศัพท์

คำอธิบายศัพท์
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟู
เป็นผู้มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น

ตราสาร Basel III

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจ
ในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะ
ผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

ธปท.

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ.

ธนาคารพาณิชย์

บค.

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง.

บริษัทเงินทุน

บล.

บริษัทหลักทรัพย์

บลจ.

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็น
หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

ผู้มีภาระผูกพัน

ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่ง
จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี

ศูนย์ซื้อขาย derivatives

ศูนย์ซื้อขายดังนี้

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ
คำศัพท์

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท
คำอธิบายศัพท์
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน

หน่วย CIS

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด

หน่วย private equity

หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุ้น ใบทรัสต์ ตรา
สารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สิน ของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์
หรือรูปแบบอื่นใด
1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงิน
ร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
(ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป
ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจั ด การทรั พ ย์ สิน
ส่ ว นตั ว ของบุ ค คลใดหรื อ กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินทุนและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนใน
หุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้น
ของกิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจ การ
ดำเนินงานหรือการปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการดำเนินการอื่นใดใน
ลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการ
ดังกล่าว

หน่วย property

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั้น

หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

B/E

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark

ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท

คำศัพท์
CIS operator

คำอธิบายศัพท์
บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน

counterparty limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

CRA

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วน
ที่ 5

credit derivatives

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้อง
ชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้
(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับ
ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่า ว

credit event

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลง
ของตราสารหรือสัญญา

credit rating

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถใน
การชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk

ความเสี่ยงด้าน FX

delta

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

derivatives on organized
exchange

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

discount rate

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น

DW

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

FX

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่ง
ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุน
ในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุม
่ กิจการมาคำนวณรวมกัน

guarantor rating

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง หรือผู้ค้ำประกัน

international scale

มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

IOSCO

International Organization of Securities Commissions

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท

คำศัพท์
IPO

คำอธิบายศัพท์
การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก
(Initial Public Offering)

issue rating

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price

มูลค่าตามราคาตลาด

MF

กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale

มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

Non-retail MF

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่
ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิง
ถึง (obligation category & obligation characteristics)

options

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

P/N

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน

regulated market

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำ
หน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ
หลักทรัพย์

repo

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)

retail MF

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

single entity limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP

Specific Investment Products

sovereign rating

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ
คำศัพท์

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท
คำอธิบายศัพท์
ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

TBMA

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation)
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE

World Federation of Exchanges

บุคคลที มีความสัมพันธ์หรือ
เชื่อมโยงกับบริษัทจัดการ

บุคคลในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) บุคคลที่มีการถือหุ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)(ก)1. บริษัทแม่ได้แก่บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทจัดการเกินร้อยละ 10 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการ
(1)(ก)2. บริษัทยาย (แม่ใน) หมายถึง บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของ
บริษัทแม่ที่จัดตั้งในประเทศ เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของบริษัทแม่
(1)(ก)3. บริษัทยาย (แม่นอก) หมายถึง บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของ
บริษัทแม่ที่จัดตั้งในต่างประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของบริษัทแม่
(1)(ข) บริษัทลูก ได้แก่นิติบุคคลที่บริษัทจัดการถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติ
บุคคลดังกล่าวเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือ
จำนวนหุ้นส่วน
1)(ค) บริษัทพี่น้อง ได้แก่นิติบุคคลที่มีบุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินร้อย
ละ 50 ของจำนวนหุ้นทีจ
่ ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของนิติ
บุคคลดังกล่าว เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจัดการเกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการด้วย
(1)(ง) บริษัท ได้แก่นิติบุคคลที่มีบริษัทแม่เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น โดยกรรมการของบริษัท
แม่เป็นกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าวด้วยเกินร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(1)(จ) บริษัท ได้แก่นิติบุคคลที่มีบริษัทยาย(แม่ใน) เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 10
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น โดยกรรมการของ
บริษัทยาย(แม่ใน) และ/หรือของบริษัทแม่เป็นกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าว
ด้วยเกินร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(2) บุคคลที่มีอำนาจควบคุม ได้แก่ผู้ที่มีอิทธิพลในการควบคุมหรือสั่งการ
บุคคลอื่นตาม (1) หรือถูกควบคุมหรือสั่งการโดยบุคคลอื่นตาม (1) ไม่ว่า
อิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากความสัมพันธ์ทางกฎหมาย ตามสัญญา หรือ
การอื่นใด

กรรมการ

กรรมการ หรือบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการ

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท

1.

ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)

:

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)

:

LH GROWTH FUND

1.3. ชื่อย่อ

:

LHGROWTH

1.4. ประเภทโครงการ

:

กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย

:

ขายหลายครั้ง

1.6. การกำหนดอายุโครงการ

:

ไม่กำหนด

1.7. อายุโครงการ

:

- ปี – เดือน – วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที่

:

-

1.9. เงือ
่ นไข (อายุโครงการ)

:

ไม่มี

1.10. ลักษณะโครงการ

:

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย

:

เสนอขายในไทย

(กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา)

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขาย
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :
1) ในระหว่ า งการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ครั้ง แรก บริษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ข ายหน่ ว ยลงทุ น เกิ น เงิ นทุ น ของ
โครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ
2) ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่
เต็ ม จำนวนที่ เ พิ่ ม อี ก ร้ อ ยละ 15 ของจำนวนเงิ น ทุ น ของโครงการ (green shoe) บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ
ดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนด
สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. LHGROWTH-R

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด

2. LHGROWTH-D

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด

3. LHGROWTH-A

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. LHGROWTH-R

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด

2. LHGROWTH-D

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด

3. LHGROWTH-A

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด

1

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. LHGROWTH-R

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

2. LHGROWTH-D

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

3. LHGROWTH-A

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. LHGROWTH-R

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

2. LHGROWTH-D

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

3. LHGROWTH-A

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. LHGROWTH-R

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

2. LHGROWTH-D

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

3. LHGROWTH-A

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. LHGROWTH-R

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

2. LHGROWTH-D

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

3. LHGROWTH-A

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี

2

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท

3.
วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการ
ลงทุ น ลั ก ษณ ะพิ เศษ การลงทุ น ในต่ า งประเทศ การลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ประเภทและ
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน
3.1.

วัตถุประสงค์ของโครงการ:

เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล/สถาบัน
โดยกองทุ นจะเน้ นลงทุ นในหุ้ นของบริษั ทที่ จดทะเบีย นในตลาดหลั กทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยทีมี ศักยภาพในการ
เติบโตทางธุรกิจสูง เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในรูปของมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน
3.2

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน

3.3

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : ไม่มี

3.4

ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

3.5

นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :

3.6

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสี่ยง (Hedging)
3.7

การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

3.8
กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารกองทุ น (Management Style) : มุ่ ง หวั ง ให้ ผ ลประกอบการสู ง กว่ า ดั ช นี ชี้ วั ด
(active management)
3.9

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :

ตัวดัชนีของการลงทุน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (SETTotal Return Index)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเที ยบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ก รอบนโยบายการลงทุ น ที่ ก ำหนด โดยบริ ษั ท จั ด การจะเปิ ด เผยข้ อ มู ล และแจ้ ง ให้ ผู้ ล งทุ น ทราบ
ล่ ว งหน้ า อย่ า งชั ด เจนถึ ง วั น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นตั ว ชี้ วั ด คำอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ตั ว ชี้ วั ด และเหตุ ผ ลในการเปลี่ ย นตั ว ชี้ วั ด
ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้ อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริ ษัท
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดำเนินงานของกองทุ นรวม และ/หรือ การเปลี่ ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณี ที่ผู้ออกตัวดั ชนีของ
ตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทราบล่ วงหน้ าผ่ านการประกาศในเว็ บ ไซต์ ข องบริษั ท จั ด การ ภายในเวลาที่ ผู้ล งทุ น สาม ารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุ น จะนำเงิ น ลงทุ น ที่ ระดมได้ ไปลงทุ น ในตราสารแห่ งทุ น ของบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยกองทุน จะ
เน้นลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาว
สำหรับเงินทุนส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในเงินฝากธนาคารตราสารแห่งหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนใบสำคัญแสดงสิทธิ
และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพ ย์สินอื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) ให้ ส ามารถสร้า งผลตอบแทนจากการลงทุ น ได้ เพิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง กองทุ น อาจ
ลงทุ นในสัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้ า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ในกรณี ที่ดัชนี ตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ป รับ ตั ว ลดลง หรื อ มี แ นวโน้ ม ปรับ ตั วลดลง โดยเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ห รือ ได้ รับ ความเห็ น ชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง หลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้
จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ (Unlisted securities) ตราสารที่ มี ลั ก ษณะของสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า แฝง
(Structured Notes)รวมถึ ง ตราสารหนี้ ที่ มี อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ต่ ำ กว่ า ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (non - investment
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grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตรา
สารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้(non - investment grade)เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้น
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีก ารแก้ไขเพิ่ ม เติม ประกาศที่ เกี่ย วข้องกั บ
กฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุน
ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และให้ถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทกองทุนรวมจะไม่นับช่วงระยะเวลา ดังนี้
1

ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

2

ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

3

ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่
เกินกว่า 10 วันทำการ

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนข้างต้นจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
3.12

รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน

3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สิน อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า งตามที่ ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือ
มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของภาคผนวกนี้ ซึ่งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน ในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได้)
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถ
เข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน ได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลัก วิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว
ต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึง
ดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ
1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single
entity limit ของกองทุนนั้น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product
limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น
1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังนี้
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1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7
1.6 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5
1.7 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ก) ของประกาศ
ในกรณี ที่ derivatives อ้ า งอิ ง กั บ ราคาของ underlying ข้ า งต้ น ราคาที่ อ้ า งอิ ง ดั ง กล่ า วต้ อ งเป็ น ราคาปั จจุ บั น
(spot price) หรือราคาสั ญญาซื้ อขายล่ วงหน้ า (futures price) เท่ านั้ น ทั้ งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ ไม่ใช่ ดัช นี
หรื อ underlying ที่ เป็ น องค์ ป ระกอบของดั ช นี ดั งกล่ า ว ต้ อ งเป็ น ที่ ย อมรั บ อย่ า งกว้ า งขวาง และเปิ ด เผยไว้ อ ย่ า ง
แพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้ องเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้
3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัย
ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบัน ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี
ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก < 20% ของน้ำหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก < 35% ของน้ำหนักทั้งหมดในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด
โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1
การพิ จ ารณาการกระจายน้ ำ หนั ก ตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ ต้ อ งนำองค์ ป ระกอบที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทองคำหรื อ
น้ำมันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดั ช นี ที่ มี อ งค์ ป ระกอบทั้ ง หมดเป็ น หรือ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทองคำหรือ น้ ำ มั น ดิ บ หรือ เป็ น ดั ช นี ร าคาทองคำหรื อ
น้ำมันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่ อ คำนวณเงิ น ลงทุ น ตามสั ด ส่ ว น (pro rata) เสมื อ นหนึ่ ง ว่ า กองทุ น ลงทุ น ในตราสารหรื อ สั ญ ญานั้ น
โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
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3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพั ฒนาโดยสถาบันที่ มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ ได้อย่างอิ สระจาก บลจ. ทั้งนี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบั นดังกล่าวเป็น บริษั ทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้น ต้ องจัดให้ มีมาตรการป้ องกันความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณี ที่เป็ น ดั ช นี ก ลุ่ มสิ น ค้ าโภคภั ณ ฑ์ ดั ช นี ดั งกล่ าวต้ อ งคำนวณจากตั วแปรอย่า งหนึ่ งอย่ างใดหรือ หลาย
อย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนี สินค้าโภคภั ณ ฑ์ ที่คำนวณจากราคาปัจจุ บัน (spot price) หรือราคาสัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้า (futures
price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณี ที่ เป็ น ดั ช นี เงิน เฟ้ อ ดัช นีดั ง กล่ าวต้ อ งคำนวณโดยใช้ แหล่ งข้ อ มู ล อ้ างอิ งจากรายงานของหน่ วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการ
คำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอ ต่อภาระที่กองทุนอาจ
ต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่
สำนักงานกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ข) ของประกาศ
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณี ที่ บลจ. ลงทุน ใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์ สินที่ จะลดความเสี่ยง การลงทุ นใน
derivatives ดั ง กล่ า วต้ อ งเป็ น ไปตามที่ ส ำนั ก งานกำหนดโดยอาศั ย อำนาจตามข้ อ 10 วรรคหนึ่ ง (5) (ค) ของ
ประกาศ
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สัญ ญาอีก ฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูล ค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุ กวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทำการถัดไป
6.2 ในกรณี ที่เกิด เหตุ การณ์ ที่ ส่ง ผลกระทบต่ อ ราคาของ derivatives อย่ างมีนั ย สำคั ญ ให้ คู่ สัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง
คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้ าเป็นคู่สัญ ญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่ มีลักษณะของธุรกรรมหรือเที ยบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่ ง
อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่ ง ได้ แ ก่ การตกลงในฐานะผู้ ซื้ อ ประกั น ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความสามารถในการชำระหนี้ ต าม obligation ของผู้ ผูก พั น ตาม obligation นั้ น โดยคู่ สัญ ญาที่ อ ยู่ ในฐานะผู้ ข าย
ประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพัน ที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิ ด credit event ขึ้นโดย
จะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวัน
ครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ
obligation มี ห ลายรายการซึ่ ง กำหนดให้ ผู้ ข ายประกั น ความเสี่ ย งมี ห น้ า ที่ ช ำระหนี้ เมื่ อ เกิ ด credit event ขึ้ น กั บ
obligation รายการใดรายการห นึ่ ง เป็ น รายแรก (First to Default Swap) หรื อ เมื่ อ เกิ ด credit event ขึ้ น กั บ
obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น
แต่ ข้ อ ตกลงจะครบกำหนดเมื่ อ เกิ ด credit event ขึ้ น กั บ obligation ทุ ก รายการในกลุ่ ม (Proportionate Credit
Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่ งได้ แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้ อประกันความเสี่ ย งของสินทรัพ ย์อ้างอิงที่
เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระ ผูกพันที่ จะ
จ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้า มี)
ของมู ล ค่ ายุติ ธ รรมของสิ น ทรัพ ย์ อ้ างอิ ง เพื่ อ แลกกั บ การที่ ผู้ซื้ อประกั น ความเสี่ ย งจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่
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กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท

เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสิน ทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event
หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้ อ งใช้ สั ญ ญามาตรฐานตามที่ ก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้น
อ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
หน่วยลงทุน private equity ที่กองทุนลงทุนได้ ต้องมีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับ
ข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณี ก องทุ น รวมเข้ า ผู ก พั น ตามข้ อ ตกลงกั บ กิ จ การเงิน ร่ วมลงทุ น (private equity) ให้ บลจ. ลงทุ น ในหน่ ว ย
private equity ได้ โดยต้องไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าผู กพันมากกว่าข้อตกลงจำนวนเงินขั้น
ต่ำที่จะลงทุน
3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่ นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
กองทุนไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
3.14. อัต ราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุ นรวมในประเทศ
และต่างประเทศ :
บริษั ทจั ดการจะลงทุ น หรือ มี ไว้ซึ่ ง หลั กทรัพ ย์ หรือ ทรัพ ย์ สินอื่ น หรือ หาดอกผลโดยวิธี อื่นเพื่ อ เป็น ทรัพ ย์ สิ น ของ
กองทุนรวม ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการ
จะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1

ตราสารภาครัฐไทย

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จำกัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป

ไม่จำกัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ
2.1

ไม่เกิน 10%

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่

8

หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ
ข้อ

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท
ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

รัฐบาลเป็นประกัน
5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) 10% หรือ
(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของregulated
market
6

ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด ซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขาย
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับ ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือ
ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่
อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออก
จากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่
ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา
สารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III

9

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ
ข้อ

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท
ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดย
มีรายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้
≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้ มี
ลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคล
ดังนี้
6.4.3.3.1

บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9

6.4.3.3.2

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มี
ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่
อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจาย การ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund)
ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่
ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

10

รวมกันไม่เกิน 5%

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม กิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุค คล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี
อายุโครงการ ≥ 1 ปี

1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2

ทรัพย์สินดังนี้

รวมกันไม่เกิน 25%

2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้
ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตาม
วิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขาย
คืนผู้ออกตราสารได้2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียน
กับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และ
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
3

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วน
การลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่
ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร
Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 :
อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 :อัตราส่วน
การลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating
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ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6

หน่วย property

ไม่เกิน 15%

7

หน่วย CIS

ไม่เกิน 20%

8

derivatives ดังนี้

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

8.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสี่ยง (hedging)
** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนด
เกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

1

หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง

ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้น
ของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
นั้น

2

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตราสาร
Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใด
รายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐ
ไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของมู ล ค่ า หนี้ สิ น ทางการเงิ น (financial liability)*
ของผู้ ออกตราสารรายนั้ น ตามที่ เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบั ญ ชี ล่ า สุ ด ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ผู้ อ อกตราสารมี ห นี้ สิ น ทาง
การเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏ
ในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวมา
รวมกั บ มู ล ค่ า หนี้ สิ น ทางการเงิ น ตามงบการเงิ น ล่ า สุ ด ด้ ว ยก็ ไ ด้ โ ดย
ข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั่ ว ไป และในกรณี ที่ ผู้ อ อกตราสารไม่ มี ห นี้ สิ น ทางการเงิ น ตามที่
เปิ ด เผยไว้ ใ นงบการเงิ น สำหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ล่ า สุ ด ** ให้ ใ ช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มี
ก า รยื่ น แ บ บ filing ใ น ลั ก ษ ณ ะ เป็ น โ ค ร ง ก า ร ( bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
2.2 ในกรณี ที่ ก องทุ น ลงทุ น ในตราสารตามข้ อ นี้ โ ดยเป็ น ตราสารที่ อ อก
ให ม่ แ ล ะ มี credit rating อ ยู่ ใน ระดั บ ต่ ำก ว่ า investment grade
หรื อ ไม่ มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุ นเพื่ อกองทุ น ภายใต้ การ
จัด การของ บลจ. รายเดี ย วกั น รวมกั นไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของมูล ค่ าการ
ออกและเสนอขายตราสารดั งกล่ าวเป็ นรายครั้ง เว้น แต่ ก รณี ที่ ผู้ อ อก
ตราสารได้ มี ก ารยื่ น แบบ filing ในลั ก ษ ณ ะเป็ น โครงการ (bond
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
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11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม
1. – 9.)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่
ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5

หน่วย property ของกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน
property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

6

หน่วย private equity

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน
private equity

หมายเหตุ :
* หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญ ชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัด ทำงบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
ส าก ล เช่ น International Financial Reporting Standards (IFRS)ห รื อ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร
ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอั ตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณี ที่ ก องทุ น มี ก ารลงทุ น เป็ น ไปตามหลั ก เกณ ฑ์ ที่ ก ำหนดแต่ ต่ อ มาทรั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุ น มี คุ ณ สมบั ติ ที่
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการ
ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัด ทำรายงานโดยระบุ รายละเอี ยดเกี่ยวกั บชื่ อ จำนวน อั ตราส่วนการลงทุ น และวัน ที่ท รัพ ย์สินขาดคุณ สมบัติ
และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณี ดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนา
รายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
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(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่
เกินกว่าระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(ก) 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ
(3) เมื่ อ บริ ษั ท จั ด การสามารถจำหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ที่ ข าดคุ ณ สมบั ติ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ข าดคุ ณ สมบั ติ มี คุ ณ สมบั ติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน
อั ต ราส่ ว นการลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า ว รวมถึ ง วั น ที่ ไ ด้ จ ำหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น นั้ น ออกไปหรื อ วั น ที่ ท รั พ ย์ สิน มี ก าร
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิด
กรณีดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) (ก) บริษัทจัดการต้องจัดทำ
รายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้อง
ดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไป
ตามอั ต ราส่ ว นการลงทุ น และจั ด ส่ ง รายงานดั ง กล่ า วต่ อ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ภ ายใน 3 วั น ทำการนั บ แต่ วั น ครบ
ระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุ นเพิ่ มเติมในทรัพย์ สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุ นจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้ เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนทีก
่ ำหนด
(3) แก้ไขให้ เป็นไปตามอัต ราส่วนการลงทุ นที่ กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ล งทุ นเป็ น
สำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภท
ทรัพย์สิน (product limit) สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้
เงิน
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) เมื่ อ บริษั ท จั ด การสามารถแก้ ไขจนเป็ น ไปตามอั ต ราส่ ว นการลงทุ น ที่ ก ำหนดแล้ ว บริ ษั ท จั ด การต้ อ งจั ด ทำ
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไ ขให้เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่
สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
ในกรณี ที่ บ ริษั ทจั ด การไม่ สามารถแก้ ไขให้ ไปตามอั ต ราส่ วนการลงทุ น ที่ ก ำหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริ ษั ท
จัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ ง พร้อมสาเหตุที่ไม่ สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุ น
ดั ง กล่ า ว และจั ด ส่ ง รายงานต่ อ สำนั ก งาน และผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ภ ายใน 3 วั น ทำการนั บ แต่ วั น ครบระยะเวลา
ดังกล่าว
(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้ เสียใน
กิจ การที่ ล งทุ น (concentration limit) ตามที่ ก ำหนด นอกจากการปฏิ บั ติ ตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ ว บริษั ท
จัดการต้องดำเนินการดังนี้ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับ
การผ่อนผันจากสำนักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สิน
เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้
ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 หรือข้อ 3 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม

14

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท

(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถื อหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4.ในกรณี ที่ มี เหตุ สุด วิสัย หรือ เหตุ จ ำเป็ น อื่ น ใดทำให้ บ ริษั ท จั ด การไม่ ส ามารถดำเนิ น การแก้ ไขเพื่ อ ให้ ก ารลงทุ น
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 (3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าว
จะไม่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ล งทุ น ให้ บ ริษั ท จั ด การสามารถใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ดำเนิ น การตามความเหมาะสมได้ โ ดยต้ อ ง
คำนึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องผู้ ล งทุ น เป็ น สำคั ญ และต้ อ งส่ งรายงานเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น การของบริษั ท จั ด การในเรื่อ ง
ดังกล่าวต่อสำนักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่า วให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถ
ดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ บลจ.กำหนด
ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่ เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุ นไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่ อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำ
การนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ของส่วนนี้
2. ในกรณี ที่การลงทุ นของกองทุ นรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ น ตามการจัด แบ่ งประเภทของกองทุ น ให้
บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษั ทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือ
หน่ วยลงทุ นเดิ มในการที่ จะออกจากกองทุน รวมก่อ นที่ก ารเปลี่ย นแปลงประเภทของกองทุ น รวมจะมี ผลใช้ บังคั บ
โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุ น
จากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับ
แต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผล
ใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
- อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
(ชื่อย่อ : LHGROWTH-R)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ชื่อย่อ : LHGROWTH-D)

ชื่อย่อ

คำอธิบายเพิ่มเติม
เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้
ผู้ ล งทุ น รั บ รายได้ ส ม่ ำ เสมอจากการขายคื น หน่ ว ย
ลงทุนอัตโนมัติ

LHGROWTH-R

เหมาะสำหรับผู้ ลงทุ น ประเภทนิติ บุค คล/สถาบั น เปิ ด
โอกาสให้ ผู้ ล งทุ น รับ รายได้ ส ม่ ำ เสมอจากเงิ น ปั น ผล
รวมถึ ง มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษทางภาษี หากปฏิ บั ติ
เป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

LHGROWTH-D
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3. ชนิดสะสมมูลค่า
(ชื่อย่อ : LHGROWTH-A)

เหมาะสำหรั บ ผู้ ล งทุ น ประเภทบุ ค คลธรรมดา เปิ ด
โอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุ น
(Total return) ทั้ ง นี้ ผู้ ล งทุ น บุ ค คลธรรมดา และผู้
ลงทุ น นิ ติ บุ ค คล/สถาบั น สามารถลงทุ น ได้ ใ นหน่ ว ย
ลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด

LHGROWTH-A

รายละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : LHGROWTH-R)
เหมาะกั บ ผู้ ล งทุ น ประเภทบุ ค คลธรรมดา เปิ ด โอกาสให้ ผู้ล งทุ น รับ รายได้ ส ม่ ำ เสมอจากการขายคื น หน่ วยลงทุ น
อัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : LHGROWTH-D)
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมี
สิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : LHGROWTH-A)
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ ลงทุนนิติบุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่
กองทุนกำหนด
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
-

บริษัทจัดการ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
บริษั ทจัดการและผู้สนั บสนุนการขายและรับซื้อ คืนจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคา
ขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ หากมีผู้จองซื้อหน่วยลงทุนครบ
ตามจำนวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้ งแรก บริษั ทจัดการสามารถจะปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทุน โดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น สามารถติ ด ต่อ ขอรับหนัง สือ ชี้ ช วนส่ว นสรุป ข้ อ มูล สำคั ญ หนั งสื อ ชี้ช วน
ส่วนข้อ มูลโครงการ ใบคำขอเปิ ดบัญ ชี กองทุ น ใบคำสั่งซื้ อหน่ วยลงทุ น ได้ ที่บ ริษั ท จัดการ ตามวัน เวลา ทำการ
ตามปกติของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี)
5.2.2 วันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน
ผู้ ส นใจติ ด ต่ อ จองซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ ทุ ก วั น ทำการในระหว่ า งวั น ที่ 28 พฤษภาคม ถึ ง 4 มิ ถุ น ายน เวลา 8:30 15:30 น. ณ บริษั ทจั ดการ หรือผู้ สนับ สนุ น การขายหรือรับ ซื้ อคื น แต่ ละราย โดยกรอกใบจองซื้ อให้ ค รบถ้ วนและ
แนบเอกสารหลั ก ฐานในการจองซื้ อ พร้อ มชำระเงิ น ค่ าจองซื้ อ หน่ วยลงทุ น โดยวั น เสนอขายวั น สุ ด ท้ า ย บริษั ท
จัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15:30 น.
5.2.3 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 การกำหนดราคาขายหรือราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถ้ามี)
5.2.3.2 วิธีการเสนอขายหรือสั่งซื้อหน่วยลงทุน
(1) ผู้ที่สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษั ทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
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ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนและเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้ แก่
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล และหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
ในการสั่งซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สนใจสามารถ
สั่งซื้อหน่วยลงทุ นในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุ นครั้งแรกได้ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวม
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 8 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(2) ผูส
้ ั่งซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนให้แก่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับ ซื้อคื น (ถ้ ามี) ผู้ จัด จำหน่าย (ถ้ามี) หรือ ตัวแทน (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบ คำขอเปิ ดบัญ ชี
กองทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
(3) ผู้สั่งซื้ อ หน่ วยลงทุ นที่ มีถิ่ นฐานอยู่ ในประเทศต่างๆ จะต้ อ งเป็น ผู้รับ ภาระในเรื่อ งของข้อกำหนด กฎระเบีย บ
และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
(4) สำหรับ ผู้ สั่ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ยั ง ไม่ เคยมี บั ญ ชี ก องทุ น และ/หรื อ บั ญ ชี ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กั บ บริ ษั ท จัด การ
จะต้องเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน
5.2.4

การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

(1) ผู้สั่งซื้อหน่ วยลงทุ นจะต้อ งชำระเงินค่ าซื้ อครั้งเดียวเต็ มจำนวนที่ สั่งซื้อ โดยชำระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์
หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
“บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลง
บนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
กรณี สั่งซื้อด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงิ นโอน ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ให้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลา
การเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุดลง ซึ่ง “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน ” เป็นบัญชีกระแส
รายวัน มีดังต่อไปนี้
บัญชีธนาคาร

สาขาธนาคาร

เลขที่บัญชี

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักลุมพินี

เลขที่บัญชี 889-1-01361-5

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขาอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

เลขที่บัญชี 227-3-01446-6

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสวนพลู

เลขที่บัญชี 064-1-06608-7

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

เลขที่บัญชี 539-0-00105-5

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สาขาสวนพลู

เลขที่บัญชี 200-3-03485-3

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

เลขที่บัญชี 492-6-00046-6

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

อาคารสาทร ซิตี้

เลขที่บัญชี 004-1-10428-2

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยวา

เลขที่บัญชี 794-3-63067-8

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักสีลม

เลขที่บัญชี 800-0-22888-4

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่บัญชี 100-0-00251-3

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขทีบ
่ ัญชี 0001-114-005064-7

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดย
จะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) หลั งจากที่ บริษั ทจัด การ ผู้สนับ สนุน การขายหรือรับซื้ อ คืน (ถ้ามี) ผู้จัด จำหน่าย (ถ้ ามี) หรือตั วแทน (ถ้ามี )
ได้รับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับ ซื้ อ คื น ผู้ จั ด จำหน่ า ย (ถ้ า มี ) หรื อ ตั ว แทน (ถ้ า มี ) จะออกสำเนาใบคำสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ให้ แ ก่ ผู้ สั่ ง ซื้ อ ไว้ เป็ น
หลักฐาน
(3) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในวันที่สั่งซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำ
การที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในกรณีที่วันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็ นวัน และ/หรือ เวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไป
แล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อนั้น
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ในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อนั้น
(4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มจำนวน จะ
หั กลบหนี้ กับ บริษั ท จัด การไม่ได้ เว้น แต่ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น ขายคื น หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมหนึ่ ง เพื่ อ ซื้ อ หน่ ว ย
ลงทุนของกองทุนรวมนี้ที่บริษั ทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษั ทจัดการอาจจะดำเนินการให้มีการหักลบ
กลบหนี้กันก็ได้
(5) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่ าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะ
เพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิก
ถอนได้
(6) บริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญ ชีเงินฝากที่ บริษั ทจัดการเปิดไว้
เพื่อการนี้ ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทั้งหมดจะนำเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน
5.2.5

การจัดสรรหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุ น
เต็มตามจำนวนแล้ ว ในกรณี ที่ จำนวนเงิน ที่ระบุในคำสั่ง ซื้อหน่วยลงทุน ไม่ต รงกับจำนวนเงิน ที่บริษัท จัดการได้รับ
ชำระบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์
ยกเว้นในกรณี ที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุ นของ
โครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักการ “จองซื้อ
ก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกัน
และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจั ดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อให้แก่ผู้
ซื้อหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุ นของกองทุนในกรณีที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานในวันทำการถัดจากวันที่ มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
เกินจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการ แม้ว่าจะยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบริษัท จัดการจะปิดประกาศ
แจ้งไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(3) บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรเป็น
3.1 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี้
(ก) กองทุนดังต่อไปนี้
1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนการออมแห่งชาติ
4. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
7. กองทุนอื่นใดที่สำนักงานพิจารณาว่ามีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6.
8. กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม 1. ถึง 7.
(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล
(ค) บุ ค คลซึ่ ง ลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมเพื่ อ ผู้ ล งทุ น ทั่ ว ไปที่ เสนอขายหน่ วยลงทุ น ภายใต้ โ ครงการ
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที่มิได้
มีสัญชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ในต่างประเทศ
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(ง) บุคคลอื่นทีไ
่ ด้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร
3.2 กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจาก
มีเหตุจำเป็นและสมควร โดยพิจารณาถึ งประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นสำคั ญ และ
ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้
•

การถื อ หน่ ว ยลงทุ น ของบุ ค คลใดหรือ กลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกั น ใดเกิ น กว่ าข้ อ จำกั ด การถื อ หน่ ว ยลงทุ น ต้ อ งมิ ไ ด้
เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล
หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น

•

มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือเกิน
กว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้

(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุน
ของผู้สั่งซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่ง หนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุน / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการนับ
แต่วันทำการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
5.2.6

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ กำหนด
ดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้างล่าง
บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย
เฉพาะในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงิ นฝาก
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง สำหรับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับ
จากการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน
(2) กรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกเนื่องจาก
(ก) ไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปได้ถึง 35 ราย
(ข) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึงสิบราย เว้น
แต่ เ ป็ น กรณี ที่ เ ป็ น การจำหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น ทั้ ง หมดให้ แ ก่ ก องทุ น บำเหน็ จ บำนาญข้ า ราชการ หรื อ กองทุ น
ประกันสังคม
(ค) ในกรณี ที่ เป็ น กองทุ น รวมเพื่ อ ผู้ ล งทุ น ทั่ ว ไป มี ก ารจั ด สรรหน่ ว ยลงทุ น ไม่ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ
ข้ อ จำกั ด การถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามประกาศคณะกรรมการกำกั บ ตลาดทุ นว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ จำกั ด
การถื อ หน่ วยลงทุ น ในกองทุ น รวม และหน้ าที่ ข องบริษั ท จั ด การ ทำให้ ไม่ ส ามารถจดทะเบี ย นกองทรั พ ย์ สิน เป็ น
กองทุนรวมได้
บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย
เฉพาะในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝาก
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุน
ครั้งแรกตามสั ดส่วนของเงินค่าซื้อ หน่วยลงทุ น และหากบริษั ทจัด การไม่สามารถคืน เงินและผลประโยชน์ ภายใน
กำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน
ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงาน จะพิจารณาผ่อนผัน สั่งการเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัท
จัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุน
ดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้ น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่
แจ้งให้สำนักงานทราบ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับ
จากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้
จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลง และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้
อันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่
วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน
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เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

5.2.7.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณี
ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กรณี ที่ก ารสั่งซื้ อหน่วยลงทุ นนั้น มีผลทำให้จ ำนวนหน่ วยลงทุ นของกองทุน เกิน กว่าจำนวนหน่ วยลงทุ นของ
โครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) กรณี เอกสารหรือ ข้ อ มู ล ที่ บ ริษั ทจั ด การ ได้ รับ จากผู้ สั่งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อ งตามความเป็ น จริงหรือ ไม่
ครบถ้วน
(3) กรณีที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทำให้การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่ม บุคคลเดียวกันใดเกิน
กว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเว้นแต่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็น
3.1 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี้
(ก) กองทุนดังต่อไปนี้
1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนการออมแห่งชาติ
4. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
7. กองทุนอื่นใดที่สำนักงานพิจารณาว่ามีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6.
8. กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม 1. ถึง 7.
(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที่มิได้
มีสัญชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ในต่างประเทศ
(ง) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร
3.2 กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจาก
มีเหตุจำเป็นและสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นสำคัญ และ
ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้
•

การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้
เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล
หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น



มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือเกิน
กว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้

(4) กรณี บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุน ของผู้สั่งซื้ อหน่วยลงทุ นไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการ
ฟอกเงิน เป็นต้น
(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น
ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่ง ซื้อหน่วยลงทุนอาจ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาในการบริ ห ารกองทุ น หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย ห ายแก่ ก องทุ น เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น การรั ก ษา
ผลประโยชน์ข องกองทุ น ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น และชื่ อเสีย งหรือความรับ ผิด ชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษั ท
จัดการเป็นหลัก
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5.2.7.2 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแล้ว หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้
การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิ้นสุดลง เว้นแต่จะมีเหตุอัน
สมควรและได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที่ขายได้มีจำนวนไม่มากพอที่จะทำให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลงทุน
ต่อไป
(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผู้ลงทุน ไม่ได้เป็นไปตามโครงการที่
ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เมื่อการอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง ให้บริษัทจัดการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้จองซื้ออย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.2.6 “การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน”
5.2.7.3. บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุ นได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด
และ วิธีการเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แล้ว
ทั้ งนี้ บริษั ทจั ด การขอสงวนสิ ท ธิใ นการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการจัด การกองทุ น รวมหรือ วิธี ก ารจั ด การกองทุ น รวม
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัน เวลาทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
5.2.8. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สั่งซื้ อจะต้ อ งเปิ ด บั ญ ชี ก องทุ น กับ บริษั ทจั ดการไว้ เพื่ อ ประโยชน์ ในการติ ด ต่ อ ทำรายการซื้ อ หรือ ขายคืน หน่ ว ย
ลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริง พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี (บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร) ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
(1) สำเนาบั ต รประจำตั ว ประชาชน หรื อ สำเนาบั ต รประจำตั ว ข้ าราชการ หรื อ สำเนาบั ต รประจำตั ว พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
ในกรณีที่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิส าหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียน
บ้านพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเป็นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
ในกรณี ที่เป็ นผู้เยาว์ที่ยัง ไม่ได้ บ รรลุนิติ ภาวะ ให้ ใช้ เอกสารหลักฐานเป็ นสำเนาทะเบีย นบ้านของผู้เยาว์ พร้อ มทั้ ง
เอกสารหลักฐานที่กล่าวมาในวรรคหนึ่งและวรรคที่สองข้างต้นของบิดาหรือมารดาของผู้เยาว์
(2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มี ความประสงค์
จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอน
เข้าบัญชี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
(3)

สำเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
(1)

สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความประสงค์
จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอน
เข้าบัญชี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
(3)

สำเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

กรณีคณะบุคคล
(1)

สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

(2)

หนังสือแสดงความยินยอมของคณะบุคคลทุกท่านที่แต่งตั้งผู้มีอำนาจดำเนินการแทน

(3)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคณะบุคคลทุกท่าน

(4)

สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีในนามคณะบุคคล (ในกรณีที่มีความประสงค์ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย)

(5) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่ อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความประสงค์
จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอน
เข้าบัญชี)
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ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) และ (5) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
นั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยคณะบุคคลแต่ละ
ราย
กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(1)

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันสั่งซื้อหน่วยลงทุน

(2)

สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

(3)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามเงื่อนไขของบริษัท ตามแบบบุคคลธรรมดา

(4)

สำเนารายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่อนุญาตให้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได้

(5)

หนังสือมอบอำนาจ

(6)

หลักฐานของผู้รับมอบอำนาจ ตามแบบบุคคลธรรมดา

(7)

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

(8)

สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

(9) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความประสงค์
จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอน
เข้าบัญชี)
ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอำนาจลงนาม
แทนนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มี
อำนาจลงนามแทนนิติบุคคลแต่ละราย
กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(1)

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท

(2)

หนังสือบริคณห์สนธิ

(3)

ข้อบังคับ

(4)

สำเนารายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่อนุญาตให้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได้

(5)

หนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันสั่งซื้อหน่วยลงทุน

(6)

ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม

(7)

สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

(8) หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุใน
หนังสือรับรองนิติบุคคล)
(9)

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

(10) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
(11) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความประสงค์
จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอน
เข้าบัญชี)
(12) เอกสารอื่นใดที่กำหนดโดยบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) และ (12) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมี
ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (7) ต้องลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลแต่ละราย
หมายเหตุ: เอกสารสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มี
ความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปั นผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
โดยการโอนเข้าบัญชี)
หากเป็นบัญชีธนาคารที่เปิดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สำนักหักบัญชีกรุงเทพ) บริษัทจัดการจะดำเนินการคืน
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือ หน่วย
ลงทุ นและส่งโดยทางไปรษณี ย์ ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบั ญชี เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามเลขที่
บัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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หากเป็นบัญชีธนาคารที่เปิดในเขตต่างจังหวัด ผู้ถือหน่ว ยลงทุนสามารถใช้เป็นบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน/
ผลประโยชน์อื่นๆ ได้ 11 ธนาคารเท่านั้น ได้แก่
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
นอกเหนือจาก 11 ธนาคารที่กล่าวมาข้างต้นนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและส่ งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบั ญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญ ชีกองทุน หรือ
ดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมใน
การโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด โดย
ตัดจ่ายจากจำนวนเงินที่จะโอนเข้าบัญชีนั้นๆ
หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมธนาคารหรือวิธีที่ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
โดยจะติดประกาศแจ้งให้ทราบ ณ ทีท
่ ำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
6

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

6.1.

ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก:

-

บริษัทจัดการ

-

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

-

วิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

6.2

รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

6.2.1

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น สามารถติ ด ต่อ ขอรับหนั ง สือ ชี้ ช วนส่ว นสรุป ข้ อ มูล สำคั ญ หนั งสื อ ชี้ช วน
ส่วนข้อ มูลโครงการ ใบคำขอเปิ ดบัญ ชี กองทุ น ใบคำสั่งซื้ อหน่ วยลงทุ น ได้ ที่บ ริษั ท จัดการ ตามวัน เวลา ทำการ
ตามปกติของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี)
สำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน จะต้องเปิดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำ
ขอเปิดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน
6.2.2

วันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน

บริษั ท จั ด การจะกำหนดวั น เริ่ม รั บ คำสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ภายใน 15 วั น ทำการ นั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวัน จดทะเบี ย น
กองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ
ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริ ษั ทจั ด การหรือ ผู้ สนั บ สนุ นการขายและรับ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น จะรับ คำสั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ น จากผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น
ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจนถึงเวลา 15.30 น. ของ
ทุ ก วั น ทำการซื้ อ ขายณ บริ ษั ท จั ด การ หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น โดยผู้ ส นใจกรอกใบคำสั่ ง ซื้ อ ให้
ครบถ้วนและแนบเอกสารหลัก ฐานในการซื้ อหน่ วยลงทุ น พร้อมชำระเงิน ค่าซื้ อ หน่วยลงทุ น รวมถึง ชุด เปิ ด บัญ ชี
กองทุน (กรณีที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน)
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้ อหน่วยลงทุ นในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคา
ขายหน่วยลงทุนที่คำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ใน
การคำนวณ และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้ า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนรวม
6.2.3

วิธีการซื้อและชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

6.2.3.1 วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(1) ผู้ สนใจลงทุ นในหน่ วยลงทุ น สามารถสั่ งซื้ อหน่ วยลงทุ น ได้ ที่บ ริษั ท จัด การ ผู้ ส นับ สนุน การขายหรือ รับ ซื้ อ คื น
(ถ้ ามี ) ผู้ จั ด จำหน่ า ย (ถ้ ามี ) หรือ ตั ว แทน (ถ้ า มี ) หรื อ ทางโทรสาร หรือ โดยวิ ธี ก ารอื่ น ใดที่ บ ริษั ท จั ด การยอมรั บ
ในทุกวันทำการภายในเวลา 15.30 น. โดยจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ซึ่ งเป็ น มู ล ค่ าที่ รวมค่ า ธรรมเนี ย มการขายหน่ วยลงทุ น แล้ ว (ถ้ ามี )โดยจะต้ อ งระบุ ช นิ ด หน่ ว ยลงทุ น ได้ แ ก่ หน่ ว ย
ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล และหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
(2) ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนให้แก่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุน การขาย
หรือรับ ซื้อคื น (ถ้ ามี) ผู้จัด จำหน่าย (ถ้ามี) หรือ ตัวแทน (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำขอเปิ ดบัญ ชี
กองทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
(3) สำหรั บ ผู้ สั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ยั ง ไม่ เคยมี บั ญ ชี ก องทุ น และ/หรื อ บั ญ ชี ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กั บบริ ษั ท จั ด การ
จะต้องเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน
(4) ผู้สั่งซื้อ หน่วยลงทุ นสามารถชำระเงินค่าซื้อ หน่วยลงทุ น โดยชำระเป็ น เงินโอน เช็ ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดที่
บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน ” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลัง
ของเช็ ค เพื่ อ ความสะดวกในการติ ด ต่ อ และเพื่ อ ผลประโยชน์ ข องผู้ สั่ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น บั ญ ชี ก ระแสรายวั น มี
ดังต่อไปนี้
บัญชีธนาคาร

สาขาธนาคาร

เลขที่บัญชี

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักลุมพินี

เลขที่บัญชี 889-1-01361-5

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขาอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

เลขที่บัญชี 227-3-01446-6

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสวนพลู

เลขที่บัญชี 064-1-06608-7

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

เลขที่บัญชี 539-0-00105-5

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สาขาสวนพลู

เลขที่บัญชี 200-3-03485-3

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

เลขที่บัญชี 492-6-00046-6

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

อาคารสาทร ซิตี้

เลขที่บัญชี 004-1-10428-2

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยวา

เลขที่บัญชี 794-3-63067-8

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักสีลม

เลขที่บัญชี 800-0-22888-4

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่บัญชี 100-0-00251-3

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่บัญชี 0001-114-005064-7

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดย
จะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(5)หลังจากที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี)ได้รับ
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้ อแล้ว บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี)จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลั กฐาน
(6) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็ บเงินได้
ในวันที่สั่งซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งทำการซื้อ
นั้น
(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจั ดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่ งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันขายหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกรายการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(8) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงิ นจนเต็มจำนวน จะ
หั กลบหนี้ กับ บริษั ท จัด การไม่ได้ เว้น แต่ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น ขายคื น หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมหนึ่ ง เพื่ อ ซื้ อ หน่ ว ย
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ลงทุนของกองทุนรวมนี้ที่บริษั ทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษั ทจัดการอาจจะดำเนินการให้มีการหักลบ
กลบหนี้กันก็ได้
(9) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุ นที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะ
เพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุ ญาตให้เพิก
ถอนได้
(10) การเพิ่ ม จำนวนหน่ วยลงทุ น ที่ ข ายได้แ ล้ ว จะกระทำในวันทำการถัด จากวั นที่ ค ำนวณราคาขายหน่ วยลงทุ น
จำนวนนั้น
(11) บริษัทจัดการขอสวงนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษั ทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
การสั่งซื้อดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุ น หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6.2.3.2 วิธี การขายหน่ วยลงทุ น โดยผ่ า นระบบโทรศั พ ท์ บ ริษั ท จั ด การจะแจ้ งให้ ท ราบเมื่ อ เปิ ด ให้ บ ริก ารและเมื่ อ
ได้ รับ ความเห็น ชอบจากสำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิ ดประกาศ ณ ที่ ทำการของบริ ษั ทจัด การและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน)
เมื่ อ บริ ษั ท จั ด การเปิ ด ให้ ใ ช้ บ ริ ก ารดั ง กล่ า ว บริ ษั ท จั ด การจะจั ด ให้ มี ร ายละเอี ย ดหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข ขั้ น ตอน
วิธีการใช้บริการ และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำ
การของบริษั ทจัดการ และผู้สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิด
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.2.3.3. วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยผ่านอิน เตอร์เน็ต (Internet)(บริษั ทจัด การจะแจ้งให้ท ราบเมื่อเปิดให้บริการ
และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน)
เมื่ อ บริ ษั ท จั ด การเปิ ด ให้ ใ ช้ บ ริ ก ารดั ง กล่ า ว บริ ษั ท จั ด การจะจั ด ให้ มี ร ายละเอี ย ดหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข ขั้ น ตอน
วิธีการใช้บริการ และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำ
การของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการโดยจะปิด
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.2.3.4 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต บริษัท
จัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคื นหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในอนาคต เช่น วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพ ท์
(Telephone Banking) บริ ก ารธนาคารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Internet Banking) เครื่ อ งฝากถอนเงิ น อั ต โนมั ติ
(Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น
ๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่ม
ให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.2.4

ราคาขายหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน
นั้น โดยเป็นราคาที่ได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
6.2.5 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณี
ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กรณี ที่ มี ผู้ สั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น จนอาจทำให้ ก ารจั ด สรรหน่ ว ยลงทุ น ให้ แก่ บุ ค คลใดหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลเดี ย ว
กันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเว้นแต่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรเป็น
1.1 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี้
(ก) กองทุนดังต่อไปนี้
1) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2) กองทุนประกันสังคม
3) กองทุนการออมแห่งชาติ
4) กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
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5) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
7) กองทุนอื่นใดที่สำนักงานพิจารณาว่ามีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6.
8) กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม 1. ถึง 7.
(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที่มิได้
มีสัญชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ในต่างประเทศ
(ง) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร
1.2 กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่ได้รับผ่ อนผันจากสำนักงานเนื่องจาก
มีเหตุจำเป็นและสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นสำคัญ และ
ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้
• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไป
โดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึ งได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิ
ออกเสียง เป็นต้น
 มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือเกิน
กว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้
6.2.5.2 การจัดสรรหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
เต็มตามจำนวนแล้ ว ในกรณี ที่จำนวนเงิน ที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ไม่ต รงกับจำนวนเงิน ที่บริษัท จัดการได้รับ
ชำระบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์
ยกเว้นในกรณี ที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุ นของ
โครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ
โดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับการสั่งซือ
้ และเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่
มีการสั่งซื้ อในวัน เดี ยวกัน และมีห น่ วยลงทุ นไม่ เพี ยงพอต่ อการจัด สรร บริษั ท จัดการจะจั ดสรรตามสัดส่ วนจำนวน
หน่วยลงทุนที่สั่งซื้อให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(3) บริ ษั ท จั ด การจะไม่ จั ด สรรหน่ ว ยลงทุ น ให้ แ ก่ บุ ค คลใดหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกั น ใดเกิ น กว่ าหนึ่ ง ในสามของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรเป็น
3.1 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี้
(ก) กองทุนดังต่อไปนี้
1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนการออมแห่งชาติ
4. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
7. กองทุนอื่นใดที่สำนักงานพิจารณาว่ามีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6.
8. กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม 1. ถึง 7.
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(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที่มิได้
มีสัญชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ในต่างประเทศ
(ง) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร
3.2 กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจาก
มีเหตุจำเป็นและสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นสำคัญ และ
ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้
• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไป
โดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึ งได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิ
ออกเสียง เป็นต้น
 มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือเกิน
กว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้
ทั้ งนี้ บริษั ทจั ด การขอสงวนสิ ท ธิใ นการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการจั ด การกองทุ น รวมหรือ วิธี ก ารจั ด การกองทุ น รวม
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
6.3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน :
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน:

7.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- วิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
7.2

รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะเริ่มรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
7.3

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
7.4 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

:

มี

ชนิดจ่ายเงินปันผล

:

ไม่มี

ชนิดสะสมมูลค่า

:

ไม่มี

7.4.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1. บริ ษั ท จั ด การจะถื อ ว่ า ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ ต กลงสั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น และมอบหมายให้ บ ริ ษั ท จั ด การ
ดำเนิ น การรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น อั ต โนมั ติ ใ ห้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ไม่ เ กิ น ปี ล ะ 12 ครั้ ง โดยพิ จ ารณาจากผลการ
ดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ ายเงินค่า
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วแต่กรณี
2. บริษั ท จั ด การจะดำเนิ น การรับ ซื้ อ คื น หน่ วยลงทุ น อั ต โนมั ติ ให้ ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น ที่ มีร ายชื่ อ อยู่ต ามหลั ก ฐานที่
ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ของวันที่ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตินั้น ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่
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ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษั ทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่
คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นเกณฑ์ในการคำนวณรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอั นเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั้นอาจต้องถูกหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนำเงิน
ค่า รับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น อั ต โนมั ติดั ง กล่ าว ไปซื้ อ หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น เปิ ด แอล เอช ตลาดเงิน โดยจำนวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดแอล เอช ตลาดเงิน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ จะคำนวณโดยราคาหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดแอล เอช ตลาดเงิน ภายใน 5 วันทำการนับถัดไปจากวันที่บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุ น
อัตโนมัติ
ในวันทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุนผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังมิได้เปิดบัญชีกองทุนเปิด แอล เอช
ตลาดเงินบริษัทจัดการจะดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอัตโนมัติโดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ให้ความยินยอมในการดำเนินการดังกล่าวแล้ว
3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะมีผลให้จำนวนหน่ว ยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลดลง โดยบริษัทจัดการ
จะลดจำนวนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตินั้น
4. บริ ษั ท จั ด การจะใช้ ร ายชื่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ในทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ณ วั น ทำการขายคื น หน่ ว ยลงทุ น
ดังกล่าวโดยจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวใน
วันทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
กรณีรับซื้อคืนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

:

มี

ชนิดจ่ายเงินปันผล

:

มี

ชนิดสะสมมูลค่า

:

มี

7.4.2

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนปกติ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจั ดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุก
วันทำการโดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งในการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เ วลาเริ่มทำการถึงเวลา 15:30
น.หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกำหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุน โดยใช้
ราคารับ ซื้ อ คื นหน่ วยลงทุ น ที่ ค ำนวณได้ ณ สิ้ นวั นทำการซื้ อ ขายหน่ วยลงทุ น ซึ่ งเป็ นราคาที่ ได้ รับรองจากผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ได้
แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น สามารถสั่ งขายคื น หน่ว ยลงทุ น โดยส่ง คำสั่ง ขายคื น และหลั กฐานการขายคืน และกรอก
รายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน
หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้ อ คืนที่ รับ คำสั่งขายคืน หน่วยลงทุน จะส่งมอบหลั กฐานการรับ คำสั่ งขายคื นหน่วยลงทุ น ให้ แก่ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
ทั้ ง นี้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถส่ ง คำสั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ผ่ านทางโทรสารได้ โดยผู้ ถื อ หน่ ว ยต้ อ งลงนามใน
แบบฟอร์มขายคืนหน่ วยลงทุน พร้อมทั้ งแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัท จัดการกำหนด และจะต้อ งปฏิบั ติตาม
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไว้ ในคำขอใช้บริการดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน
ทางโทรสาร จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึง
การยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ
(3) ในกรณีทผ
ี่ ู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุ นมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหั ก
ด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคื นหน่ วยลงทุ น (ถ้ามี) ของผู้ ถือหน่ วยลงทุ นที่ ปรากฏอยู่ในรายการที่บั นทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏ
อยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู้ถื อหน่วยลงทุน หาก
ถูก ต้ อ งนายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น จะเป็ น ผู้ ย กเลิ ก หน่ ว ยลงทุ น ดั ง กล่ าวพร้อ มกั บ ออกหนั งสื อ รับ รองสิ ท ธิใ นหน่ ว ย
ลงทุนส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ๆ
ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุ นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึก
รายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
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(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชี
(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการ
ของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ” ผู้ถือหน่วย
ลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่ างวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่ว ยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุ นจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น
(7) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น
7.4.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่อ
ได้ รับ ความเห็น ชอบจากสำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิ ดประกาศ ณ ที่ ทำการของบริษั ทจัด การและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน)
เมื่ อ บริ ษั ท จั ด การเปิ ด ให้ ใ ช้ บ ริ ก ารดั ง กล่ า ว บริ ษั ท จั ด การจะจั ด ให้ มี ร ายละเอี ย ดหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข ขั้ น ตอน
วิธีการใช้บริการ และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำ
การของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุการขายหรือรั บซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการโดยจะปิด
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7.4.4 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet)(บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการ
และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน)
เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน
วิธีการใช้บริการ และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำ
การของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการโดยจะปิด
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7.4.5 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต บริษั ท
จัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในอนาคต เช่น วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์
(Telephone Banking) บริ ก ารธนาคารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Internet Banking) เครื่ อ งฝากถอนเงิ น อั ต โนมั ติ
(Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้ น
ๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนเริ่ม
ให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7.5

ระยะเวลาในการซื้อคืน :

ตามรายละเอียดในข้อ 7.4
7.6

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน:

ตามรายละเอียดในข้อ 7.4
ทั้ งนี้ บริษั ทจั ด การขอสงวนสิ ทธิ ที่ จะเปลี่ ย นแปลง และ/หรือ เพิ่ ม เติ ม วัน เวลา และวิธี ก าร การรับ ซื้ อ คื น หน่ ว ย
ลงทุ น โดยบริ ษั ท จั ด การจะทำการปิ ด ประกาศให้ ท ราบล่ ว งหน้ า ณ สำนั ก งานของบริ ษั ท จั ด การ และ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7.7

การขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8

รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่ต้องแจ้ง โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไป
ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน
กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคำสั่ง
ขายคืนล่วงหน้าและหลักฐานการขายคืนล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธีการ วันเวลา และวันทำ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ โดยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนตามราคาหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนนั้น
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รายละเอียดเพิ่มเติม:

ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติบริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนหรือใบคำสั่งขาย
หากเป็นบัญชีธนาคารที่เปิดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล(สำนักหักบัญชีกรุงเทพ)บริษัทจัดการจะดำเนินการคืน
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วย
ลงทุ น และส่ งโดยทางไปรษณี ย์ล งทะเบี ยนหรือนำเงิน ดัง กล่าวเข้าบั ญ ชี เงิน ฝากของผู้ ถือหน่ วยลงทุ นตามเลขที่
บัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนหรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
หากเป็นบัญชีธนาคารที่เปิดในเขตต่างจังหวัดผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้เป็นบัญชีรับ เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน/
ผลประโยชน์อื่นๆ ได้ 11 ธนาคารเท่านั้น ได้แก่
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
นอกเหนือจาก 11 ธนาคารที่กล่าวมาข้างต้นนี้บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่ งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือ นำเงินดังกล่าวเข้าบัญ ชีเงินฝากของผู้ถือหน่ วยลงทุ นตามเลขที่ บัญ ชีที่ระบุไว้ในคำขอเปิ ดบั ญชี กองทุน หรือ
ดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมใน
การโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน(ถ้ามี) เข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนดโดยตัด
จ่ายจากจำนวนเงินที่จะโอนเข้าบัญชีนั้นๆ
หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมธนาคารหรือวิธีที่ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทรา บ
โดยจะติ ด ประกาศแจ้ ง ให้ ท ราบ ณที่ ท ำการของบริษั ท จั ด การและผู้ ส นั บ สนุ น การขายและรับ ซื้ อ คื น หน่ วยลงทุ น
รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับ ปรุง เพิ่มเติม วิธีการขาย
คืนและการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือ
หน่วยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษั ทจัดาร และสำนักงานงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน
8

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

8.1 ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
-

บริษัทจัดการ

-

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

-

วิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

8.2 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุ น อี ก กองทุ น หนึ่ ง (กองทุ น ปลายทาง) ตามเงื่ อ นไขที่ ระบุ ไว้ ใ นโครงการจั ด การ โดยบริ ษั ท จั ด การจะ
ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เพื่อ
นำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนปลายทาง
ในการสั บเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น บริ ษั ทจั ดการจะเปิ ดให้ บริการเฉพาะการสั บเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น ของกองทุ นรวมอื่ น
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ซึ่ง
มาจากการสั่งซื้ อหน่วยลงทุ นของกองทุ นรวมอื่ นภายใต้ การจัดการของบริษั ทจั ดการจะต้ องเป็นไปตามเงื่อนไขใน
หั วข้ อการเสนอขายหน่ วยลงทุ นครั้งแรก หรือ หั วข้ อการเสนอขายภายหลั งการเสนอขายครั้งแรก หรือ หั วข้ อการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดย
บริษั ทจั ดการจะติ ดประกาศรายละเอี ยดล่วงหน้ า 7 วัน ก่ อนวันเปิ ดให้ บริการ ที่ ที่ท ำการทุ กแห่ งของบริษั ทจัดการ
และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้
8.2.1.

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
-

กรณีอัตโนมัติ

ในกรณี ที่ได้รับเงินจากการรับซื้ อหน่วยลงทุ นอัตโนมัติ บริษั ทจั ดการจะดำเนิ นการนำเงินค่ ารับซื้ อคื นหน่ วยลงทุ น
อัตโนมั ติ ของกองทุ นทั้ งหมด เพื่ อสั บเปลี่ ยนไปยังกองทุ นเปิ ด แอล เอช ตลาดเงิน เมื่ อได้ รับเงินจ ากการขายคื น
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น
-

กรณีปกติ

ผู้ ถื อหน่ วยลงทุ นที่ ป ระสงค์ จะสั บเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นจากกองทุ นนี้ ไปยั งกองทุ นอื่ นภายใต้ การจั ดการของบริ ษั ท
จัดการ หรือสับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน สามารถสั่ งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือชนิดของ
หน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่ อกองทุนต้นทาง จำนวนเงิน
หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อมเอกสารประกอบการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน และบริษั ทจั ดการหรือผู้สนั บสนุนการขายหรือรับซื้ อคื นจะส่ งมอบหลั กฐานการรับคำสั่งสั บเปลี่ ยนหน่วยลงทุ น
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้นทางนี้ ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่าง
อื่นได้
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
-

กรณีอัตโนมัติ

สอดคล้องกับเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นที่เป็นกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดปลายทาง
-

กรณีปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุ นที่ ประสงค์ จะสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุ นรวมอื่ นภายใต้การจั ดการของบริษั ทจัดการ มายั ง
กองทุนนี้ สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ น หรือเอกสารอื่นใดที่บริษั ทจัดการ
กำหนด (ถ้ามี ) ได้ ที่ที่ ทำการของบริษั ทจั ดการ และผู้ สนั บสนุนการขายหรือรับซื้ อคื น ในวั นและเวลาทำการ หรื อ
ช่ อ งทางอื่ น ที่ บ ริ ษั ท จั ด การอาจแจ้ ง เพิ่ ม เติ ม ในอนาคต และสามารถสั่ ง สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ได้ โดยกรอก
รายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่ นใดที่บริษั ทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่ งได้ที่บริษั ท
จัดกาครหรือผู้สนั บสนุนการขายหรือรับซื้อคื น เมื่อบริษั ทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่าง
อื่นได้
(สำหรั บ ผู้ สั่ ง สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ที่ ยั ง ไม่ เคยเปิ ด บั ญ ชี ก องทุ น รวม จะต้ อ งเปิ ด บั ญ ชี ก องทุ น รวม โดยกรอก
รายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุน
รวมโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น)
8.2.2

วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
-

กรณีอัตโนมัติ

สอดคล้องกับเงื่อนไข วันและเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่น
ที่เป็นกองทุนเปิดปลายทาง
-

กรณีปกติ

ผู้ ถื อหน่ วยลงทุ น สามารถสั บ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น โดยส่ งคำสั่ งสั บ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น ล่ วงหน้ าและหลั ก ฐานการ
สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นล่ วงหน้ าซึ่ งเป็ นไปตามรายละเอี ยดในข้ อ 7.4.2 การรับ ซื้ อ คื น หน่ วยลงทุ น โดยผ่ านบริษั ท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษั ทจั ดการกำหนดให้ วันทำการสั บเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นเป็ นวันทำการของธนาคารพาณิ ชย์ไทย และวันทำการที่
บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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บริษั ทจั ด การจะแจ้ งวั นเริ่มทำการสั บเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นให้ ท ราบล่ วงหน้ า โดยประกาศ ณ สำนั กงานของบริษั ท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นดังกล่ าว ตามที่ บริษั ท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
-

กรณีอัตโนมัติ

สอดคล้ องกั บเงื่อนไขของกองทุ นเปิ ดอื่ นที่ เป็ นกองทุ นเปิ ดต้ นทาง และเงื่อนไข วั นและเวลาการเสนอขายหน่ วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
-

กรณีปกติ

ผู้ สนใจลงทุ นสามารถสั บ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นได้ ต ามเงื่ อนไขวั นเสนอขายหน่ วยลงทุ น ระหว่ างเวลาเริ่ มทำการถึ ง
15:30 น.
ทั้งนี้ บริษั ทจัด การขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นดังกล่ าว ตามที่ บริษั ท
จัดการเห็ นสมควร โดยจะแจ้งให้ ผู้ถื อหน่วยทราบล่ วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษั ทจั ดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
8.2.3 ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำ
การ ที่ บ ริษั ทจั ดการได้ รั บคำสั่ งสั บเปลี่ ยนหรื อเอกสารอื่ นใดที่ บ ริษั ท จั ด การกำหนด (ถ้ ามี ) ที่ ส มบู รณ์ และได้ ท ำ
รายการสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการของวัน
ก่อนวันที่กองทุนจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระหว่ างกองทุ น รวมภายใต้ ก ารจั ด การของบริษั ท จั ด การในระยะแรก หากบริษั ท จั ด การจะเรีย กเก็ บค่ าธรรมเนี ย ม
ดังกล่าว บริษั ทจัดการจะติดประกาศที่ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนล่ วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
1. กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจำนวนหน่วยลงทุนหรือ
มู ล ค่ า หน่ วยลงทุ น สู งกว่ าข้ อ มู ล ที่ ป รากฏตามสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น หรื อ การสั่ ง สั บ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น
ดั งกล่ าวมี ผลทำให้ ห น่ วยลงทุ นของผู้ ถื อหน่ วยลงทุ นมี มู ลค่ าต่ ำกว่ามู ลค่ าหรื อจำนวนหน่ วยลงทุ น คงเหลื อขั้ นต่ ำ
(ถ้ามี) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง
ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำดังกล่าว บริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอี ยดการให้ บริการดั งกล่าว ล่ วงหน้ า 30 วันก่อนวันเปลี่ ยนแปลง ที่ ที่ทำการทุ กแห่ งของบริษั ท
จัดการและ ณ สถานที่ ติ ดต่ อของผู้ สนั บสนุ นการขายหรื อรั บซื้ อคื น ที่ ใช้ ในการรับซื้ อคื นหน่ วยลงทุ น และแจ้ งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่
สำนสำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยไม่ ถือว่ าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้ งนี้บริษั ทจั ดการจะติดประกาศ
รายละเอี ยดการให้ บริการดั งกล่ าว ล่วงหน้า 7 วันก่ อนวันเปลี่ ยนแปลงที่ ที่ทำการทุ กแห่ งของบริษั ทจัดการและ ณ
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม
หรือเพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า
30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการจะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณี ตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ”
และ “การหยุ ดรับซื้ อคื นหน่ วยลงทุ น” หรือกรณี อื่นใดที่ บริษั ทจั ดการได้ สงวนสิ ทธิ ในการขายหรือรับซื้ อคื นหน่ วย
ลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบ
ต่ อกองทุ นหรื อผู้ ถื อหน่ วยลงทุ น โดยรวม หรือทำให้ เกิ ดความเสี่ ยงทางกฎหมาย หรื อความเสี่ ยงต่ อชื่ อ เสี ยงของ
บริ ษั ท จั ด การหรื อ กองทุ น บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ ด ำเนิ น การสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น นั้ น ๆ โดยไม่
จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งสับเปลี่ยนก่อนการดำเนินการ
9

การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
หรือ ทรัพ ย์สิน อื่ น แทน บริษั ท จัด การจะกำหนดขั้ น ตอนการดำเนิ น การต่ อ ไป โดยขั้ นตอนที่ กำหนดดั งกล่ าวต้ อ ง
สามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย ทั้ งนี้ กรณีที่เป็นเงื่อนไขมีได้เฉพาะ
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมเปิดกำหนดวิธีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้สามารถชำระเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงินไว้เป็นการทั่วไป
(2) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
นั้นไปชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
(3) บริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน
(4) ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตกลงรับ ชำระค่ าขายคื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ น หลั ก ทรัพ ย์ ห รือ ทรั พ ย์ สิน อื่ น แทนเงิ น และบริษั ท
จัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
10 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคื นหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
หรือ
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รั บชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็ นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5
ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิด
เป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจ
เลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผัน
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดำเนินการ
ดังต่อไปนี้
(ก) แจ้ ง ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น ที่ มี ค ำสั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ไว้แ ล้ ว ให้ ท ราบถึ งการเลื่ อ นกำหนดการชำระค่ าขายคื น
หน่วยลงทุนตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุ นรายอื่นและผู้ลงทุนทั่ว ไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ
โดยพลัน
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(ข) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดง
เหตุผลและหลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคาจากผู้ดู แลผลประโยชน์ให้ สำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลัน โดยบริษัท จัดการอาจ
มอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(ค) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะต้องรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหลัง
11 การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
11.1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้
ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้
(1)

ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(2) เมื่อ บริษั ทจั ดการโดยความเห็น ชอบของผู้ดูแ ลผลประโยชน์เห็ น ว่ามี เหตุจำเป็นทำให้ ไม่ สามารถจำหน่ าย
จ่าย โอนหลั ก ทรัพย์ห รือ ทรัพย์สินของกองทุ นเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่ าทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่ นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษั ทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่ง
สับเปลี่ย นหน่วยลงทุ น ที่ ได้ รับ มาแล้ ว หรือจะหยุด รับ คำสั่งซื้ อ คำสั่งขายคื น หรือคำสั่ งสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุน ใน
กรณีนี้ได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศสำนั กงาน ก.ล.ต.ว่า
ด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพย์ สินของกองทุน และการกำหนด
อั ต ราส่ วนการลงทุ น เมื่ อ มี เหตุ ก ารณ์ ดั ง ต่ อ ไปนี้ เกิ ด ขึ้ น และก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ กองทุ น รวมดั งกล่ าวอย่ า งมี
นัยสำคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่ าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมได้
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(ง) ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุนรวมต่างประเทศ
นั้นหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนหรือไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่
ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้
1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือ ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2.

การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ

3.

การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริ ษั ท จั ด การไม่ ส ามารถดำเนิ น การรู้ จั ก ลู ก ค้ า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู กค้ า ได้ ใ น
สาระสำคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดำเนิน การเปลี่ยนให้บ ริษั ท จัดการกองทุน รวมรายอื่นเข้ าบริห ารจัดการกองทุ นรวมภายใต้ การ
จัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน
ได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และ
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้
ไม่เกิน 3 วันทำการ
บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่ งขายคืน หรือ
คำสั่งสับเปลี่ย นหน่วยลงทุ นที่ ได้รับมาแล้ ว หรือประกาศการหยุดรับคำสั่ งซื้ อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ย น
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หน่ ว ยลงทุ น ตามข้ อ (1) (2) หรื อ (3) ณ ที่ ท ำการทุ ก แห่ ง ของบริ ษั ท จั ด การและสถานที่ ติ ด ต่ อ ทุ ก แห่ ง ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการซื้อขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มี
คำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่
รับ ซื้ อ คื น หรือ ไม่ รับ สั บเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น ตามคำสั่ง ซื้ อ คำสั่ งขายคื น หรือ คำสั่ งสั บ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น ที่ ไ ด้ รับ
มาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและรายงาน
แผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นตาม (1)
(2) หรือ (3) เกิน หนึ่ง วันทำการ บริษั ทจัด การจะรายงานการเปิ ด รับคำสั่ งซื้ อ คำสั่ง ขายคื น หรือ คำสั่ งสับ เปลี่ ยน
หน่ ว ยลงทุ น และรายงานฐานะการลงทุ น ของกองทุ น เปิ ด ณ วัน ทำการสุ ด ท้ า ยก่ อ นวั น รายงานนั้ น ให้ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
รวมทั้งแจ้งการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที่
สามารถกระทำได้ด้วย
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่ งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการอาจหยุด คำนวณมู ลค่ าทรัพ ย์สินสุ ทธิ มูล ค่ าหน่วยลงทุ น ราคาขายหน่ วยลงทุ น และราคารับซื้ อ คืน หน่ว ย
ลงทุนก็ได้
11.2. บริษั ทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือ
หยุดรับคำสั่ งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่ บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้ อง และผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ยั งไม่ได้ รับรองข้ อมู ลในรายงานการแก้ไขราคาย้ อนหลั งและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และ
คิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วย
ลงทุ น หรื อ หยุ ด รับ คำสั่ ง ซื้ อ หรื อ คำสั่ ง สั บ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น ณ ที่ ท ำการทุ ก แห่ ง ของบริษั ท จั ด การและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่ได้
มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
12

การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุ น หรือในกรณี ที่มีค วามจำเป็น เพื่อรักษาเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว
ตามระยะเวลาที่ เห็ น สมควร แต่ ร วมแล้ ว ต้ อ งไม่ เ กิ น 20 วั น ทำการติ ด ต่ อ กั น เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
13 เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
13.1 ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้
ทั้งนี้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทำให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการ
ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
13.2

วิธีการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมทั้งลงลายมือ
ชื่อผู้โอนและผู้รับโอน และยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่กำหนดแก่นายทะเบีย นหน่วยลงทุ น
ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่
กำหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงทำการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้
(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ ระบุไว้ในข้อ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
จากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
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(3) หลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนหน่ ว ยลงทุ น จากผู้ โ อนแล้ ว นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น จะส่ ง มอบ
ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอน
และผู้รับโอนหน่ วยลงทุ น ภายใน 15 วันนับ แต่วัน ที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุ นได้รับ คำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้อ ง
สมบู รณ์ ทั้ งนี้ ผู้ รับโอนหน่ว ยลงทุ น จะมี สิทธิในฐานะผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น ของกองทุ นรวมตามข้อ ผู กพั น ข้ อ 13เรื่อ ง
“สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน ” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอน
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. LHGROWTH-R

ไม่จ่าย ไม่มี : แต่จะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. LHGROWTH-D

จ่าย ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

3. LHGROWTH-A

ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่จ่าย
ชนิดจ่ายเงินปันผล : จ่าย
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่จ่าย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่
บริ ษั ท จั ด การเห็ น สมควร จากกำไรสะสม หรื อ กำไรสุ ท ธิ ใ นงวดบั ญ ชี ที่ จ ะจ่ า ยเงิ น ปั น ผล แล้ ว แต่ ก รณี และการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น
2. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของ
กองทุนในอนาคต
14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ในกรณี ที่บ ริษั ท จั ด การกองทุ น รวมพิ จ ารณาให้ มี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของกองทุ น รวมใด ให้ บ ริ ษั ท เปิ ด เผยข้ อ มู ล
เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุน
รวมดังกล่าว ด้วยวิธีการที่เหมาะสมดังต่อไปนี้
(1) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนที่ขาย
ในช่วงเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง
และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนั้น
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็น
กรณี ที่ได้รับ ยกเว้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุ น ว่าด้ วยหลั ก เกณฑ์ เกี่ ยวกั บ ข้ อ จำกั ดการถือ หน่ว ย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษั ทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงิน
ปันผลออกจากบัญ ชีแ ละทรัพ ย์สินของกองทุน รวม และไม่น ำเงินดั งกล่าวมารวมคำนวณเป็ นมูล ค่าทรัพ ย์สิน ของ
กองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่ เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุ น
เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปั นผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของ
กองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็น
รายได้ของแผ่นดิน
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุน
รวมทั้งหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. LHGROWTH-R

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.28 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. LHGROWTH-D

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.28 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. LHGROWTH-A

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.28 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 4.28
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. LHGROWTH-R

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

2. LHGROWTH-D

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

3. LHGROWTH-A

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้
เป็นรายวัน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
ชนิดสะสมมูลค่า : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
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1. LHGROWTH-R

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ของมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวั

2. LHGROWTH-D

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

3. LHGROWTH-A

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้
เป็นรายวัน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
ชนิดสะสมมูลค่า : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. LHGROWTH-R

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.94 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

2. LHGROWTH-D

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.94 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

3. LHGROWTH-A

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.81 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.94 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้
เป็นรายวัน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.94 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
ชนิดสะสมมูลค่า : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.81 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :
ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.55 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
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1. ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั้งแรก และค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริมการขายภายหลั งการ
เสนอขายครั้งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัด
อบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนำกองทุน เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ ค่ า ธรรมเนี ย มที่ เกี่ ย วข้ อ งในการจั ด ตั้ ง กองทุ น เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มในการจั ด ตั้ ง กองทุ น และจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนกับสำนักงาน ค่าที่ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั้งกองทุน เป็นต้น
3. ค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)
4. ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
5. ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
6. ค่ า จั ด ทำ จั ด พิ ม พ์ แบบฟอร์ ม คำขอใช้ บ ริ ก ารกองทุ น หนั ง สื อ รั บ รองสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุ น /ใบเสร็ จ รั บ เงิ น /
ใบกำกับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียม
และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน
7. ค่าจัดทำ ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจำงวด 6 เดือนและรายงานประจำปีถึงผู้ถือ
หน่วยลงทุน
8. ค่า ใช้ จ่ายในการประกาศมูล ค่ าทรัพ ย์ สิน ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนั งสื อ พิ ม พ์ รายวั นหรื อ
สิ่งพิมพ์อื่นใด9. ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์
เช่น ค่ านายหน้ าซื้ อขายหลัก ทรัพ ย์ ค่าประกัน ความเสี่ย งเนื่ องจากความผั นผวนของอัต ราแลกเปลี่ ยน และ/หรือ
อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
10. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรื อการดำเนินคดี เพื่อ
การรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่า ใช้จ่ายในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษั ท
จัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือ เมื่ อ ได้ รับ คำสั่ ง จากสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ่ ายด้ า น
กฎหมายในการดำเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น
11. ค่ า จั ด เตรีย มรายงานต่ า งๆ สำหรั บ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และ/หรือ ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆที่ เกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายหรือประกาศของสำนักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
12. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศ
ในหนังสือพิมพ์รายวัน ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
การปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
13. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุน การขอมติ สรุปมติ และตรวจสอบมติผู้ถือหน่วยลงทุน การประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
14. ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
15. ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็นต้น
16. ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใข้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคารต่ างๆ ค่า อากรแสตมป์ ค่ าไปรษณี ย ากร ค่ าไปรษณี ย ากรสำหรับ หนั งสื อ โต้ต อบกั บ ผู้ถื อ หน่วยลงทุ น ค่ า
พาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การจัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่างๆ ของกองทุนที่
นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 "ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี" เป็นต้น
17. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)
18. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชำระบัญชี และเลิกกองทุน
19. ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน
หมายเหตุ
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่น ใดในทำนอง
เดียวกัน
ค่า ใช้ จ่ายในรูป ค่ าธรรมเนี ย มการจัด การ ค่า ธรรมเนี ยมผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ และค่ า ธรรมเนีย มนายทะเบี ยน หน่ ว ย
ลงทุ น จะคำนวณทุ ก วั น และจะเรี ย กเก็ บ จากกองทุ น เป็ น รายเดื อ น ทั้ ง นี้ ก ารตั ด จ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มดั ง กล่ า วอาจ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ
ค่าใช้จ่ายข้อ 1. – 19. จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง และในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น
หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม
ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. LHGROWTH-R

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. LHGROWTH-D

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. LHGROWTH-A

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุ นอัตโนมัติ : อัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุ นที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : อัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า : อัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือ
แต่ละรายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการทำ
รายการ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ้ามี)
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :

ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
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ชนิดจ่ายเงินปันผล :

ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

ชนิดสะสมมูลค่า :

ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :

ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

ชนิดจ่ายเงินปันผล :

ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

ชนิดสะสมมูลค่า :

ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินกำหนด โดย
บริษัทจัดการจะหักจากจำนวนค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นๆ
2. ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบัน การเงิน
กำหนด โดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการดำเนินการให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทุกราย ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจำนำกับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทราบ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี้ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนอง
เดียวกัน
15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ าใช้ จ่ า ยทั้ ง หมดเป็ น อั ต ราที่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ หรื อ ภาษี อื่ น ใดในทำนอง
เดียวกัน
ค่า ใช้ จ่ายในรูป ค่ าธรรมเนี ย มการจัด การ ค่า ธรรมเนี ยมผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ และค่ า ธรรมเนีย มนายทะเบี ยนหน่ ว ย
ลงทุ น จะคำนวณทุ ก วั น และจะเรี ย กเก็ บ จากกองทุ น เป็ น รายเดื อ น ทั้ ง นี้ ก ารตั ด จ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มดั ง กล่ า วอาจ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ
ค่ า ใช้ จ่ า ยข้ อ 15.2.6 (1 – 19) จะตั ด จ่ า ยจากกองทุ น รวมตามที่ จ่ ายจริง และในทางบั ญ ชี จ ะพิ จ ารณาตั ด จ่ า ยทั้ ง
จำนวนหรือทยอยตั ดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมเฉลี่ยเท่ ากัน ทุกวันตามระยะเวลาที่ จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั้นหรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม
ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนั กบัญชีและผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
1 ในกรณี ที่บ ริษั ทจั ด การมี ค วามประสงค์ จะลดค่ า ธรรมเนี ย มหรือ ค่ า ใช้ จ่ า ยตามที่ ไ ด้ ระบุ ไ ว้ในโครงการและได้
ดำเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วันทำการนับ
แต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอัน
ทำให้ มั่ น ใจได้ ว่ าผู้ ล งทุ น ได้ รับ ทราบข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว เช่ น เผยแพร่ ข้ อมู ลไว้ บนเว็ บไซต์ ของบริ ษั ทจั ดการ หรือ ณ
สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
เป็นต้น
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การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้างต้นแล้ว
2 ในกรณี ที่บริษั ทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และต้อง
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอั นทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มี การเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ใน
การซื้ อขายหน่วยลงทุ นทุก แห่ งของบริษั ทจัด การ และผู้ สนั บสนุ นการขายหรือรับ ซื้อ คืนหน่ วยลงทุ น (ถ้ามี ) ทั้ งนี้
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
2.1 ในกรณี ที่ ก ารเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น ไม่ เกิ น กว่ า อั ต ราขั้ น สู ง ของค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
2.2 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
เดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทำการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลา
ย้ อนหลั ง 1 ปี นั บ แต่ วั น ที่ บ ริ ษั ท จั ด การประสงค์จ ะขึ ้น ค่า ธรรมเนีย มหรือ ค่า ใช้จ ่า ยดัง กล่า ว ให้บ ริษ ัท จัด การ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ในกรณี ที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว
ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
(ข) ในกรณี ที่ ก ารเรีย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มหรือ ค่ าใช้ จ่ ายเพิ่ ม ขึ้ น เกิ น กว่า อั ต ราร้อ ยละ 5 ของอั ต ราขั้ น สู งดั ง กล่ า ว
บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 2.1
ทั้ งนี้ การเปลี่ ยนแปลงตามข้ อ 1 และข้ อ 2 (2.2) ให้ บ ริษั ท จั ดการแจ้ง ให้ สำนั กงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วั น
เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
3 ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจั ดการอาจเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ
15.6. หมายเหตุ :
ไม่มี

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ าหน่วยลงทุ น
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงาน
ประกาศกำหนด
(1.1)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(1.2)

มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(1.3)

มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล

(1.4)

มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุน แต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่า
ทรัพ ย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุ นรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพ ย์สินของกองทุ นรวม ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิด
จากการลงทุ น จะถื อ เป็ น ประโยชน์ ข องกองทุ น รวม และจะถู กปั น ส่ วนตามสั ด ส่ วนมู ลค่ า ทรัพ ย์ สิน สุท ธิข องหน่ ว ย
ลงทุนแต่ละชนิด
วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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กองทุ น มี ก ารแบ่ ง ชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น ทำให้ ก ารปั น ส่ ว นมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ จ ะต้ อ งมี ก ารแบ่ ง การค ำนวณมู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคำนวณมู ลค่ าทรัพ ย์สิน สุทธิข องกองทุ น นั้น จะคำนวณมูล ค่าทรัพ ย์สินสุ ทธิ โดยรวมของกองทุ น และปั นส่ วน
ให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่
ละชนิด กรณีวันแรกของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทั้งหมดของแต่
ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และรายการเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่
ละชนิด เป็นต้น) และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิ ดหน่วย
ลงทุน
ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คำนวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าศูนย์ การปันส่ว นรายได้และ
ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที่ 1 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในช่ว ง IPO 25,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท
(แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 5,000 บาท และ 2. ชนิดจ่ายเงินปันผล 10,000 บาท และ 3. ชนิด
สะสมมูลค่า 10,000 บาท) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท และมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปัน
ผล 5,000 บาท ยอดขายหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 1,000 บาท
กองทุนรวม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้หลังหัก

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดจ่ายปันผล

ชนิดสะสม
มูลค่า

25,000.00

5,000.00

10,000.00

10,000.00

3,000.00

600.00

1,200.00

1,200.00

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

28,000.00

5,600.00

11,200.00

11,200.00

ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันแรก 3,000 บาท
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
-ชนิดขายคืนอัตโนมัติ =
3,000x5,000/25,000=600
-ชนิดจ่ายปันผล =
3,000x10,000/25,000=1,200
-ชนิดสะสมมูลค่า=
3,000x10,000/25,000=1,200
รายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่
ละชนิด
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของ
กองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802%

(0.62)

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.08)

(+vat) = 0.107%

3.2.

3.3.

3.4.

(0.12)

(0.25)

(0.25)

(0.02)

(0.03)

(0.03)

(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

27,999.30

5,599.86

11,199.72

11,199.72

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

2,500.0000

500.0000

1,000.0000

1,000.0000

11.1997

11.1997

11.1997

11.1997

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)
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วันที่ 2 ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (จากรายการซื้อ
หน่วยลงทุนชนิดที่จ่ายเงินปันผล 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 1,000 บาท)
ในวันนี้มียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท และมียอดขายหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ 1,000 บาท
กองทุนรวม

มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น ของวั น ก่ อ น
หน้า (บาท)

27,999.30

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ
5,599.86

ชนิดจ่าย
ปันผล
11,199.72

ชนิดสะสม
มูลค่า

11,199.72

ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำ
การก่อนหน้า
1) ขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
(+5,000 บาท)

5,000.00

5,000.00

(1,000.00)

(1,000.00)

31,999.30

4,599.86

16,199.72

11,199.72

5,000.00

718.74

2,531.27

1,749.99

36,999.30

5,318.60

18,730.99

12,949.71

(0.81)

(0.12)

(0.41)

(0.28)

(0.11)

(0.02)

(0.05)

(0.04)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

36,998.38

5,318.46

18,730.53

12,949.39

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

2,857.1524

410.7119

1,446.4365

1,000.0000

12.9493

12.9493

12.9494

12.9493

2) รับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ (-1,000 บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของ
กองทุน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 2 จำนวนเงิน
5,000 บาท
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ชนิดขายคืนอัตโนมัติ = 5,000 x 4,599.86
/31,999.30 = 718.74
- ชนิดจ่ายปันผล = 5,000 x 16,199.72
/31,999.30 = 2,531.27
- ชนิดสะสมมูลค่า = 5,000 x 11,199.72 /
31,999.30 = 1,749.99
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ก่ อ นหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยของ
กองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (
/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802%
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat)=
0.107% (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วย
ลงทุน)

- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายปันผล = 5,000 / 11.1998 =
446.4365 หน่วย
- หน่วยลงทุนลดลงจากการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ =
1,000 / 11.1997 = 89.2881 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)
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วันที่ 3 ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วย
ลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 1,000 บาท) ในวันนี้มีการ
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 1,000 บาท
กองทุนรวม

ชนิดขายคืน

ชนิดจ่ายปัน

ชนิดสะสม

หน่วยลงทุน

ผล

มูลค่า

อัตโนมัติ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)

36,998.38

5,318.46

18,730.53

12,949.39

ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า
และรายการจ่ายเงินปันผล

10,000.00

1) ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (+10,000 บาท)
2) รับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(1,000.00)

10,000.00
(1,000.00)

(-1,000 บาท)
3) จ่ายเงินปันผล (-1,000 บาท)
มูลค่าทรัพย์สินหลังปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนและ

(1,000.00)

(1,000.00)

รายการจ่ายเงินปันผล

44,998.38

4,318.46

17,730.53

22,949.39

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 3 จำนวน 6,000 บาท

6,000.00

575.82

2,364.16

3,060.92

50,998.38

4,894.28

20,094.69

26,009.41

(1.12)

(0.11)

(0.44)

(0.57)

(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน)

(0.15)

(0.01)

(0.06)

(0.08)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

50,997.11

4,894.16

20,094.19

26,008.76

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

3,552.1647

333.4877

1,446.4405

14.3566

14.6756

13.8921

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ชนิด ขายคืนอัตโนมัติ = 6,000 x 4,318.46/44,998.38
= 575.82
- ชนิดจ่ายปันผล = 6,000 x 17,730.53/44,998.38 =
2,364.16
- ชนิดสะสมมูลค่า = 6,000 x 22,949.39/44,998.38 =
3,060.92
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/ 365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802%
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%

1,772.2365

- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า = 10,000 / 12.9494 = 772.2425 หน่วย
- หน่วยลงทุนลดลงจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 1,000 / 12.9493
= 77.2242 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

14.6756

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุ น ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
(2.1)

คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ

(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ใน
การคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริ ษัทจัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
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ของสิ้ นวัน ทำการซื้อขายหน่วยลงทุ นนั้นเป็ นเกณฑ์ ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุ นและราคารับ ซื้อคืนหน่วย
ลงทุน
(2.3)

ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้

(ก) วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป
(ค) วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันยาวกว่าหนึ่งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป
ข้อความใน (ก) มิ ให้ นำมาใช้บังคับ กับกองทุ นรวมเปิด ที่ซื้ อขายหน่วยลงทุ นทุ กวันทำการ และกองทุนรวมเพื่ อผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดย
ให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำ
การที่คำนวณนั้น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศในช่องทางอื่นที่เหมาะสม
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัท จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ในกรณี ที่มูล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ทธิ มูล ค่ าหน่ วยลงทุ น จำนวนหน่ว ยลงทุ น ราคาขายหน่วยลงทุ น และราคารับ ซื้ อ คื น
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เปิ ด ไม่ ถู ก ต้ อ ง บริ ษั ท จั ด การจะดำเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล
(3.2) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(3.3) ประกาศมู ลค่าหน่วยลงทุ นตามที่คำนวณได้ ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิ ยม 4 ตำแหน่ งโดยตัดทศนิ ยม
ตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2)
(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้น รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สินของกองทุน
ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2
(1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2)เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว
16.3 แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
บริษั ทจั ดการจะประกาศมู ลค่ าทรัพ ย์สิน สุทธิ มู ลค่ าหน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ ซื้อ คืน หน่ วย
ลงทุ น ของวั น ทำการสุ ด ท้ า ยของเดื อ น ภายในวัน ทำการถั ด ไป และสามารถติ ด ตามได้ ท างเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
จัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม
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16.4 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
16.4.1 ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศมูลค่าดังกล่าวไปแล้วหรือใน
กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือ
คิดเป็นอัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัด ทำและส่ งรายงานให้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ท ราบถึ งความไม่ ถูก ต้อ งภายในเจ็ ด วันทำการนั บแ ต่ วันที่ พ บว่ า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที่ทำให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
(2) ในกรณี ที่สาเหตุที่ทำให้ มู ล ค่าหรือ ราคาหน่ วยลงทุ นไม่ถู กต้ อ งมีผ ลต่อ เนื่ อ งถึง การคำนวณมู ล ค่าหรือ ราคา
หน่วยลงทุน ครั้งต่อไป ให้บ ริ ษั ทจัดการกองทุ นรวมแก้ไ ขมูล ค่าหรือราคาหน่วยลงทุ นให้ ถูกต้ องตั้งแต่ วัน ที่ พบว่า
มูลค่าหรือราคาไม่ถูกต้อง
16.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศมูลค่าดังกล่าวไปแล้ว หรือใน
กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมี มูลค่าตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป
และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุ นรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) คำนวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่า หรือราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
(2) ดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทำรายงานการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่ บริษั ท
จัด การกองทุ น รวมพบว่า มู ล ค่ า หรือ ราคาหน่ วยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง และส่ ง รายงานดั ง กล่ าวให้ ผู้ดู แ ลผลประโยชน์
ภายในวัน ทำการถั ด จากวั น ที่ ค ำนวณมู ล ค่ า หรือ ราคาหน่ วยลงทุ น ย้ อ นหลั งเสร็ จสิ้ น เพื่ อ ให้ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายงานตามวรรคหนึ่งให้มีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16.4.1(1) โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังของกองทุ นรวมเปิด ให้ระบุการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื่อพบว่า
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตามข้อ 16.4.1(1)(ง)
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม (ก)
(ค) ดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุ น และวั น เดื อ น ปี ที่ มี ก ารแก้ ไ ขมู ล ค่ า หรื อ ราคาหน่ ว ยลงทุ น ภายในสามวั น ทำการนั บ แต่ วั น ที่ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม (ก) ความใน (ค) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมปิดที่มีหน่วยลงทุ น
เป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และได้ ป ระกาศการแก้ ไ ขมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ตามระเบี ย บหรื อ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว
16.4.3 ในกรณี ที่ราคาหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมเปิ ด ไม่ ถูก ต้ อง หากการไม่ ถูก ต้ องดัง กล่ าวมี มู ลค่ าตั้ งแต่ ห นึ่ ง
สตางค์ ขึ้ น ไป และคิ ด เป็ น อั ต ราตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 0.5 ของมู ล ค่ า หรื อ ราคาที่ ถู ก ต้ อ ง ให้ บ ริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวม
ดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2 (2) (ก) ด้ว ย โดยให้
อยู่ในส่วนของการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จ และดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้
ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตามข้อ 16.4.2 (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายในห้าวันทำการนับ แต่วันที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมู ลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
(3) จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่ง รายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 (2) (ก) ให้สำนั กงานภายในเจ็ดวันทำการนั บแต่วันที่ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณี ที่ราคาหน่ วยลงทุ นไม่ ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัย
ภายนอกที่ ไม่อ าจควบคุ มได้ ให้บ ริษั ทจั ดการกองทุ น รวมส่ งสำเนาเอกสารที่ ผู้ดู แลผลประโยชน์ รับรองว่าการที่
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสำเนารายงานดังกล่าวแทน
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16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) กรณี ราคาหน่ วยลงทุ นที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ ถูกต้อง (understate)ให้บริษัท จัดการกองทุ น
รวมปฏิบัติดังนี้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่ วยลงทุนเป็น
จำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื้อ
หน่ ว ยลงทุ น ไม่ มี ห น่ ว ยลงทุ น เห ลื อ อยู่ หรื อ มี ห น่ ว ยลงทุ น เหลื อ อยู่ น้ อ ยกว่ า จำนวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ จะต้ อ งลด
ให้ บ ริษั ทจัดการกองทุ นรวมจ่ายเงินของบริษั ท เองเป็ นจำนวนเท่ ากั บส่ วนต่ างของราคาที่ ข าดอยู่ หรือ ลดจำนวน
หน่ วยลงทุน ที่ เหลือ อยู่นั้ นและจ่ายเงิน ของบริษั ท เองเป็น จำนวนเท่ ากับ ส่วนต่างของราคาที่ ข าดอยู่ แล้วแต่ กรณี
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่
อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือ
จ่ายเงินของกองทุนรวมเปิ ดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่
หากปรากฏว่า ผู้ ข ายคื น หน่ ว ยลงทุ น ไม่ มี ห น่ วยลงทุ น เหลื อ อยู่ ให้ บ ริษั ท จ่ ายเงิน ของกองทุ น รวมเปิ ด เป็ น จำนวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) ให้บริษัทปฏิบัติดังนี้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น
จำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของ
กองทุนรวมเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัท จัดการกองทุ นรวมลดจำนวนหน่วยลงทุ นของผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นจำนวนซึ่ งมี มูลค่าเท่ ากับส่วนต่ างของราคาหน่วยลงทุ นที่ ไม่ ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุ นที่ ถูกต้องหาก
ปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลด
จำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ว แต่
กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที่ ไ ม่ อ าจควบคุ ม ได้ เช่ น ราคาหลั ก ทรั พ ย์ ต ามราคาตลาดครั้ ง สุ ด ท้ า ยของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ศู น ย์ ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมี
มูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ให้บริษัทชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายในห้าวันทำการนับ
แต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1)(ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม
(2)(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจจ่ายเงินของบริษัทเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
16.4.5 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดให้มีสำเนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 (2) (ก) ไว้ ณ ที่ทำ
การของบริษัท เพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้
16.4.6 ห้ามมิให้บ ริษั ทจัด การกองทุ น รวมคิด ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้ นจากมู ลค่าหน่วยลงทุ น หรือ ราคาหน่ วยลงทุ นไม่
ถูกต้องจากกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
16.4.7 บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้
ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่ไม่มีจำนวนหน่วยลงทุ นเหลืออยู่ในหน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุน บริษั ทจัดการอาจคง
ชนิดของหน่วยลงทุนนั้ นไว้ และหากบริษัทจัดการต้ องการขายหน่ วยลงทุ นชนิ ดนั้นเพิ่ มเติ ม จะคำนวณราคาขาย
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่
กรณีตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง
17.1 ชื่อบริษัทจัดการ
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
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17.2 ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
17.3 ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน)
ไม่มี
17.4 ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource)
ชื่อ : ไม่มี
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : ไม่มี
17.5 ที่ปรึกษา
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ : ไม่มี
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน
ชื่อ : ไม่มี
17.6 ผู้สอบบัญชี
ชื่อ : นายอนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล หรือ นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล หรือ
นาย ประสิทธิ พร เกษามา
รายงานเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
17.7 การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund): ไม่มี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม
18.1.

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี:วันที่ 31 พฤษภาคม

18.2.

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก: วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

18.3.

รายละเอียดเพิ่มเติม:

วันสิ้นสุดรอบบัญชี : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก:ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อผูกพันตามข้อ 19 เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน"
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการขอมติ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตลอดจนผลบั ง คั บ ของมติ ดั ง กล่ า ว ให้ เ ป็ น ไปตาม
ข้อ กำหนดในข้ อผู ก พั น ระหว่ างผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นกั บ บริษั ท จั ด การกองทุ น รวม ทั้ งนี้ การขอมติเพื่ อ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม
โครงการเป็ น ไปตามที่ กำห นดไว้ ใ นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 แ ละมาตรา 129/3 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกำหนดอื่นๆ :
20.1 กรณี บุ ค คลใดหรื อกลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกั น ใดถื อ หน่ วยลงทุ น เกิ น กว่า หนึ่ง ในสามของจำนวนหน่ ว ย
ลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่ นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกิน
กว่าหนึ่ งในสามของจำนวนหน่ วยลงทุ นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และในกรณี ที่กองทุน รวมมีการแ บ่งชนิดหน่วย
ลงทุน หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุ น บริษั ทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่ เกินกว่าหนึ่งในสามของ
จำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่ม
เดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัด การจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจำนวนที่
ถืออยู่
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โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจำนวนไม่
เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุ นที่จำหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่
ปรากฏกรณี ดั ง กล่ า ว หรื อ ดำเนิ น การเลิ ก กองทุ น รวมนั้ น ทั น ที เว้ น แต่ เข้ า ข้ อ ยกเว้ น ตามประกาศสำนั ก งาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
20.2

การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ

บริษั ทจั ดการขอสงวนสิ ทธิในการแก้ไข เปลี่ ย นแปลง เพิ่ ม เติ ม โครงการจัด การกองทุ น หรือ วิธีก ารจัด การตามที่
เห็นสมควรในกรณีที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง
และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่ม /ลด ประกาศ เห็นชอบ สั่งการ
ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือ รายละเอียดต่างๆ ทั้งนี้โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ทั้งนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที่
สำนักงานประกาศกำหนด เห็นชอบ ผ่อนผัน สั่งการ ให้สามารถกระทำได้
20.3

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)

บริษั ทจัดการอาจรับผลประโยชน์ต อบแทนเพื่ อกองทุ นจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บ ริการ อันเนื่ องมาจากการใช้ บริการ
ของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ ต อบแทนที่ รั บ ไว้ นั้ น ต้ อ งเป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี มู ล ค่ า ในทางเศรษฐกิ จ และต้ อ งเกี่ ย วกั บ บทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้อ งไม่ มีพ ฤติ ก รรมที่ แ สดงให้ เห็ น ว่า บริษั ท จั ด การใช้ บ ริก ารของบุ ค คลนั้ น บ่ อ ยครั้ งเกิ น ความจำเป็ น เพื่ อ ให้
กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้ แก่กองทุ นรวมที่อยู่ภายใต้การบริห ารจั ดการของบริษัท จัดการ บริษั ท
ต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนรวมนั้นด้วย
20.4 การกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
บริ ษั ท จั ด การอาจกู้ ยื ม เงิ น หรื อ ทำธุ ร กรรมการขายโดยมี สั ญ ญาซื้ อ คื น ในนามกองทุ น ได้ โดย จะเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
20.5 การดำรงความเพียงพอของเงินทุน
ในกรณี ที่ บ ริษั ท จั ด การไม่ สามารถดำรงความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ตามนั ย ข้ อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลัก เกณฑ์ เกี่ยวกับการดำรงความเพี ยงพอของเงินกองทุ น และการทำประกั นภัยความรับผิ ดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้
ถึงการไม่สามารถดำรงความเพี ยงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจ
ขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น เป็ น สำคั ญ และในกรณี ที่มี ค่ าใช้ จ่า ยเกิ ดขึ้ น จากการเปลี่ ยนบริษั ท จัด การ บริ ษั ท จั ด การจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
20.6

การบริการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นๆ เพิ่มเติม

(1) บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธี การซื้อขายแบบอื่นๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศให้ผู้
ลงทุ น ทราบล่ วงหน้า ไม่ น้อ ยกว่า 15 วัน ก่ อนเริ่ม ให้ บ ริการ โดยติ ดประกาศไว้ ที่ส ำนั กงานของบริษั ท จั ด การ และ
สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงินค่าซื้อ ขายหน่วยลงทุนโดย
ไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน
20.7 การทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า
(Client Due Diligence: CDD)
บริษั ท จั ด การและ/หรือ ผู้ สนั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้ อ คื น ที่ บ ริษั ท จั ด การแต่ งตั้ ง อาจพิ จ ารณาขอข้ อ มู ล เอกสาร
หลั ก ฐาน เพิ่ ม เติ ม จากผู้ ส นใจสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น หรื อ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อนและหรือภายหลังการลงทุน
ในกองทุ น ไปแล้ ว ทั้ งนี้เพื่อ ให้เป็นไปตามกฎหมายการป้อ งกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและ
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ประเทศอื่น ที่ เกี่ ยวข้ อง หรือเพื่ อ ให้ เป็ นไปตามแนวทางปฏิ บัติ หรือ การตีค วาม หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้ มี
อำนาจ ทั้ งนี้ บริษั ท จัด การและ/หรือ ผู้ สนั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้ อ คื น มี ห น้ าที่ ต้อ งทำความรู้จัก ตั วตนของลู ก ค้ า
(Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้ า (KYC) และการพิสูจน์ทราบ
ลู ก ค้ า (CDD) ให้ บ ริ ษั ท จั ด การและ/หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น ทราบ โดยตามแนวทางปฏิ บั ติ ข อง
กฎหมายที่ เกี่ยวข้อ งกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัท จัดการและ/หรือผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้ อคืนจำเป็นต้ อง
ดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวน
ข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง
20.8 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าได้ อ อกกฎหมายที่ เ รี ย กว่ า Foreign Account Tax Compliance Act
(ซึ่ งต่ อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับ ใช้ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดั งกล่าวกำหนดให้
สถาบั น การเงิ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ สั ญ ชาติ อ เมริ กั น นอกประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (Foreign Financial Institution หรื อ FFI)
รายงานข้ อมู ลเกี่ย วกั บบั ญ ชีข องบุค คลที่ อ ยู่ในบั งคั บต้ องเสี ยภาษี ให้ กับประเทศสหรัฐอเมริก า (ซึ่ งรวมถึงบุ ค คล
ธรรมดา/นิ ติ บุ ค คล สั ญ ชาติ อ เมริ กั น ผู้ ซึ่ ง มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ถ าวรในสหรั ฐ อเมริ ก า และผู้ ซึ่ ง มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ท างภาษี ใน
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบัน มีรัฐบาลในหลายประเทศกำลั ง
ดำเนิน การออกกฎหมายที่ มีข้ อกำหนดและหลั กเกณฑ์ ในลั กษณะที่ ค ล้ ายคลึ งกับ FATCA (ซึ่ งต่อ ไปจะรวมเรีย ก
FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุ น รวมและบริ ษั ท จั ด การถื อ ว่ า เป็ น FFI ตามบทนิ ย ามของ FATCA ซึ่ ง ถู ก กำหนดให้ ต้ อ งเข้ า ผู ก พั น ตนกั บ
หน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริก าโดยมี หน้ าที่ต้ องรายงานข้ อมู ลและธุรกรรมทางการเงินของบุ คคล
สัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อ
หาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำ
เอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่
สำคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ อ งถู ก หั ก เงิ น ในอั ต รา 30 % ของเงิ น ที่ ก องทุ น รวมจะได้ รั บ จากรายได้ ผลประโยชน์ ห รือ เงิ น จากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
เป็นต้นไป และเงินลงทุน ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึง
เงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบั นการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้ งผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์ สิ น
และผู้สนั บสนุน การขายและรับ ซื้อคื นหน่ วยลงทุน ที่เข้าร่วมผู กพั นตามข้อ กำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือ
ระงับ การทำธุ รกรรมทางการเงิ น หรื อ ยุ ติ ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ รกิ จ กั บ กองทุ น รวมหรือ บริ ษั ท จั ด การ ซึ่ ง อาจทำให้
กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจ
ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัท จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษั ทจัดการและกองทุนรวม
(ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ ผู้ถื อหน่ วยลงทุ นที่ เข้ าข่ายเป็ น พลเมื องของประเทศสหรัฐ อเมริก า(หรือเป็น บุ ค คลตามที่ ก ฎหมาย
ต่างประเทศที่ เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษั ทจัดการและกองทุ นและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่ อ
ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุ น หรื อ เงิ น ปั น ผลที่ ไ ด้ รั บ เป็ น ต้ น )ที่ มี อ ยู่ ใ นบั ญ ชี ทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น นั้ น กั บ บริ ษั ท จั ด การ ให้ กั บ
หน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
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(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิ สูจน์ทราบความ
เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่
กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่
เคยให้ ไ ว้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง เป็ น ต้ น รวมถึ ง นำส่ ง หลั ก ฐานเพื่ อ ยื น ยั น การเข้ า ร่ ว มใน FATCA หรื อ กฎหมาย
ต่ า งประเทศที่ เกี่ ย วข้ อ ง(ในกรณี ที่ เป็ น ลู ก ค้ า สถาบั น การเงิ น ) ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละข้ อ กำ หนดของ
กฎหมายดังกล่าว
(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือ
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยรวมได้ รั บ ประโยชน์ เพิ่ ม ขึ้ น หากมี ก ารดำเนิ น การที่ สอดคล้ อ งกั บ กฎหมายต่ า งประเทศที่
เกี่ ยวข้ อ งข้า งต้น ในกรณี ที่ผู้ถื อหน่ วยลงทุ นปฏิ เสธการดำเนิ น การหรือ ไม่ แสดงเจตนาตอบรั บ ภายในระยะเวลาที่
บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตาม
ความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้
แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงิ นปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้ สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้ งนี้ ต้อง
ไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดำเนิน การอื่ นใดอัน เป็น การป้องกัน หรือลดผลกระทบ หรือทำให้ กองทุ น หรือผู้ถื อหน่วยลงทุ นโดยรวมได้ รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดำเนิ น การดั ง กล่ าวถื อ เป็ น ความจำเป็ น และเป็ น การรัก ษาผลประโยชน์ ข องกองทุ น โดยรวม เพราะเป็ น การ
กระทำเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งมิ ใ ห้ บ ริษั ท จั ด การและกองทุ น มี ก ารดำเนิ น การที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งข้ อ บั ง คั บ ของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าว
แล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิ บั ติบริษั ทจั ดการจะเลือกดำเนิน การเฉพาะผู้ถื อหน่ วยลงทุ นที่ เข้าข่ายเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด)เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณี ที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่ บริษัทจัดการได้สงวน
สิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง)จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภ ายในประเทศ โดย
อาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้อง
ขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
21.

การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ที่ ประกาศกำหนด :

ในกรณีที่ บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ตามที ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนให้
บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียง
ข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่ งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุ นรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่ วยลงทุ นที
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้
หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดยการคัดเลือก
บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ และในกรณี ที มีค่าใช้จ่าย
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22.

ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม:

บริษั ท จั ด การกองทุ น รวมมี ห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ ต ามโครงการจั ด การกองทุ น รวม ข้ อ ผู ก พั น ระหว่ างผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น กั บ
บริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่
ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่ าว ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ข้ อกำหนดในโครงการขั ดหรือแย้งกับ หลั กเกณฑ์ ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ คำสั่ ง ดั ง กล่ า ว หากบริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมได้ ด ำเนิ น การใ ห้ เป็ น ไปตามกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว
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กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุ ไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การ
ลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง
การที่ ผู้ถื อหน่ วยลงทุ น ได้ แ สดงความประสงค์ ในการซื้ อ หรือ ลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมตามโครงการ
จั ด การกองทุ น รวมนี้ ไม่ ว่ า ในทอดใดๆ ให้ ถื อ ว่ า ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ดั ง กล่ า วยอมรั บ ที่ จ ะผู ก พั น ตามข้ อ กำหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจั ด การกองทุ น รวมที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากสำนั ก งาน หรื อ ผ่ า นการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ที่ แ นบท้ า ยข้ อ ผู ก พั น ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กั บ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ว ยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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