หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน
LH Smart Income Fund
(LHSMART)
•

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนใน
กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน เมื่อเห็นว่าการลงทุน ในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การ
ลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้

LH Smart Income Fund

จัดตั้งและจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
•

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

•

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัท
จั ด การลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น เพื่ อ กองทุ น รวม โดยบริ ษั ท จั ด การจะจั ด ให้ มี
ระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ผูถ
้ ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

ผู้ลงทุนควรศึ
กษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้
เข้าจำนวนหน่
ใจก่อนซื้อหน่วยลงทุ
น และเก็
ไว้เป็นข้อมูลเพื่อ
มูลค่า•โครงการ
2,000,000,000
บาท
วยลงทุ
น บ200,000,000
ใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้
สอบถามติ
หน่
วย ดต่อผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
•

การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดง
ว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกัน
ราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

(สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 5 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564)
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนหากมีข้อสงสัยหรือต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน
LH Smart Income Fund

จัดตั้งและจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
มูลค่าโครงการ 2,000,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุน 200,000,000 หน่วย
ภายในเวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
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คำศัพท์
คำศัพท์

คำอธิบายศัพท์

โครงการ

โครงการจัดการโครงการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน

กองทุ น รวม หรื อ กองทุ น หรื อ
กองทุนเปิด

โครงการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน

หน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน

หนังสือชี้ชวน

หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียดตามที่กำหนดโดยประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยแบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม

หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของ
กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน (ชื่อย่อ : LHSMART-R) (ยังไม่เปิดเสนอขาย)

หน่วยลงทุนชนิดจ่าย
เงินปันผล

หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน (ชื่อ
ย่อ : LHSMART-D)

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า

หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน (ชื่อ
ย่อ : LHSMART-A) (ยังไม่เปิดเสนอขาย)

บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

วันทำการ

วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทำการซื้อหน่วยลงทุน
(Subscription Date)

วันที่ บ ริษั ทจัด การกำหนดให้ ผู้ลงทุ นสามารถซื้ อหน่ วยลงทุ น ได้ ทั้ งนี้ ตามที่
กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ

วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน
(Redemption Date)

วัน ที่ บ ริษั ท จั ด การกำหนดให้ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถทำการขายคื น หน่ ว ย
ลงทุนได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

บุ ค คลที่ บ ริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมมอบหมายให้ ท ำหน้ า ที่ ข ายหรือ รั บ ซื้ อ คื น
หน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ นรวม ซึ่ งได้ แ ก่ ธนาคารกรุ ง เท พ จำกั ด
(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
หน่ วยลงทุ น ไม่ ถู กต้ อง หรือ การจ่ ายเงิน ซึ่ งมี มู ล ค่ า เท่ ากั บ ส่ ว นต่ างของราคา
หน่ วยลงทุ น ที่ ไม่ ถูก ต้อ งกั บราคาหน่ วยลงทุ น ที่ ถูก ต้ องแทนการเพิ่ มหรือ ลด
จำนวนหน่วยลงทุน

ใบแสดงสิทธิ

ใบแสดงสิ ท ธิ ในผลประโยชน์ ที่ เกิ ด จากหลั ก ทรัพ ย์ อ้างอิ ง ไทย (Depositary
receipt)

หลักทรัพย์อ้างอิง

หลั ก ทรัพ ย์ ป ระเภทใดประเภทหนึ่ ง ที่ อ อกโดยบริษั ท จดทะเบี ย นและใช้ เพื่ อ
รองรับใบแสดงสิทธิ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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คำศัพท์

คำอธิบายศัพท์

สำนักงานหรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต.

พ ระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ท รั พ ย์ และตลาดห ลั ก ท รั พ ย์ พ .ศ. 2535 ประกาศ
สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ/หรื อ
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศและ
คำสั่งต่างๆ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ใหม่

สมาคม

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งหมายถึงสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
ที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตและจดทะเบี ย นกั บ สำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับ
การจัดการลงทุน

สถาบันการเงิน

สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

กิจการ

บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อ
ขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัด

คำเสนอซื้อ

คำเสนอซื้ อหลักทรัพ ย์ ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

มติพิเศษ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วย
ลงทุ น ทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ ง เข้ า ร่ ว มประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน หรือ ของจำนวนหน่ วยลงทุ น ทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ ง ส่ ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก

มติ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี ค ะแนนเสี ย งข้ า งมากของจำนวนหน่ ว ยลงทุ น
ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หรือ ของจำนวนหน่ว ยลงทุน ทั้ง หมดของผู้ถือ หน่ว ยลงทุน ซึ่ง ส่งหนังสือ แจ้ง
มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กลุ่มกิจการ

บริ ษั ท ให ญ่ และบริ ษั ท ย่ อ ยตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ สภ าวิ ช าชี พ บั ญ ชี
กำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม

กองทุน AI

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold

กองทุ นรวมที่ มุ่ งเน้ น ลงทุ นเพี ยงครั้งเดีย วโดยถื อทรัพ ย์ สิน ที่ ล งทุ น ไว้จนครบ
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 ซึง่ ได้แก่
1. กองทุ น โครงสร้างพื้ น ฐานที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยหลั ก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ่งมีวัตถุป ระสงค์ห ลักในการลงทุ นในลักษณะทำนองเดี ย วกั บกองทุ นรวม
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะ
จัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
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กองทุน LTF

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน private equity

กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อาจจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์
หรือรูปแบบอื่นใด และมีลักษณะของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วม
ลงทุ นที่ ไม่ ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพ ย์ประเภทการจัดการกองทุ น
ส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
(ก) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ การลงทุ น ร่ ว มกั น ของผู้ ล งทุ น ตั้ ง แต่ 2 รายขึ น ไป
ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จ ากการจั ด การทรั พ ย์ สิ น
ส่ ว นตั ว ของบุ ค คลใดหรื อ กลุม
่ บุคคลใดเป็นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินทุนและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้น
หรือ การสนับ สนุนทางการเงินที่ ก่อให้ เกิดสิ ทธิในการได้ม าซึ่ งหุ้นของ
กิ จ การนั้ น ในภายหลั ง โดยมี ส่ ว นในการกำกั บ ดู แ ลแผนธุ ร กิ จ การ
ดำเนินงานหรือการปรับปรุงการดำเนินงานหรือการดำเนินการอื่นใดใน
ลั ก ษณ ะที่ ส ะท้ อ นถึ ง การมี บ ทบาทต่ อ การดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของกิ จ การ
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

เงินฝากอิสลาม

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้
กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจาก
คู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ

ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

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

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย

ตราสารดังนี้
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

บริ ษั ท ย่ อ ยตามมาตรฐานการบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ การจั ด ทำงบการเงิ น รวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัด ส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่ อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์

ใบแสดงสิ ท ธิ ใ นผลประโยชน์ ที่ เกิ ด จากหลั ก ทรัพ ย์ อ้า งอิ ง ซึ่ ง กำหนดให้ เป็ น
หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

ผู้มีภาระผูกพัน

ผู้ ที่มี ภ าระผู ก พั น ในการชำระหนี้ ต ามตราสารทางการเงิน ในฐานะผู้ อ อก ผู้ สั่ง
จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี
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คำศัพท์
ศูนย์ซื้อขาย derivatives

คำอธิบายศัพท์
ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน

หน่วย CIS

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
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
สารหรื อ หลั ก ฐานแสดงสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ของกิ จ การเงิ น ร่ว มลงทุ น อย่ า งใด
อย่างหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ ไม่ ว่ากิจการดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์
หรือรูปแบบอื่นใด
1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพ ย์ว่าด้ วยการกำหนดการจัดการเงิน ทุน ของกิจการเงิน
ร่ ว มลงทุ น ที่ ไ ม่ ถื อ เป็ น การประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ป ระเภทการจั ด การ
กองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
(ก) มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อการลงทุ น ร่วมกั นของผู้ ล งทุ น ตั้ งแต่ 2 รายขึ้ น ไป
ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จ ากการจั ด การทรั พ ย์ สิ น
ส่ ว นตั ว ของบุ ค คลใดหรื อ กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
(ข) มี ก ารมอบหมายให้ บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดเป็ น ผู้ จั ด การเงิ น ทุ น และ
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญ ญาการลงทุนใน
หุ้นหรือการสนับสนุน ทางการเงินที่ ก่อให้ เกิดสิท ธิในการได้มาซึ่งหุ้ น
ของกิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจ การ
ดำเนินงานหรือการปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการดำเนินการอื่นใดใน
ลั ก ษณะที่ ส ะท้ อ นถึ ง การมี บ ทบาทต่ อ การดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของกิ จ การ
ดังกล่าว

หน่วย property

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรั ส ต์ เ พื่ อการลงทุ นในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายว่ า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
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คำศัพท์

คำอธิบายศัพท์
3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั้น

หุ้นกูท
้ ี่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

B/E

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark

ตั ว ชี้ วั ด ของกองทุ น ซึ่ ง เป็ น ดั ช นี ห รื อ องค์ ป ระกอบของดั ช นี ที่ มี ก ารเผยแพร่
อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

CIS operator

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

concentration limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน

counterparty limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

CRA

สถาบั น จั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Credit Rating Agency) ที่ ได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วน
ที่ 5

credit derivatives

derivatives ที่ มี ลั ก ษ ณ ะเป็ น การเค ลื่ อ น ย้ า ยค วามเสี่ ย งด้ าน เค รดิ ต ขอ ง
ทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญ ญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพั น ที่จะต้อ ง
ชำระเงิ น ให้ แ ก่คู่ สัญ ญาอี กฝ่ า ยหนึ่ ง เมื่ อ เกิ ด เหตุ การณ์ ที่มี ผ ลต่อ การชำระหนี้
(credit event) ข อ ง ท รั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ รั บ ก า รป ระ กั น ค ว า ม เสี่ ย ง จ ะไ ด้ รั บ
ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event

เหตุ ก ารณ์ ที่เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความสามารถในการชำระหนี้ ต ามที่ ระบุ ในข้ อ ตกลง
ของตราสารหรือสัญญา

credit rating

อัน ดั บ ความน่ าเชื่ อ ถือ ที่ จัด ทำโดย CRA ซึ่ ง เป็ นการประเมิ นความสามารถใน
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

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพ ย์ที่ จัด ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่ างประเทศซึ่ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพ ย์ ทั้ งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

FX

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS

ประเทศกลุ่ ม อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ ำ โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่ ง
ได้ แ ก่ ราชอาณ าจั ก รกั ม พู ชา สาธารณ รั ฐ ป ระช าธิ ป ไต ยป ระช าช นลาว
สาธารณ รั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ สาธารณ รั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุน
ในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน
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คำศัพท์

คำอธิบายศัพท์

guarantor rating

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง หรือผู้ค้ำประกัน

international scale

มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

IOSCO

International Organization of Securities Commissions

IPO

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

กองทุ น รวมที่ มี ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทั้ ง หมดเป็ น ผู้ ล งทุ น ประเภทสถาบั น ซึ่ ง อยู่
ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ การ
จัด การกองทุ น รวมเพื่ อ ผู้ ล งทุ น ทั่ วไป กองทุ น รวมเพื่ อผู้ ล งทุ น ที่ มิ ใช่ รายย่ อ ย
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
ขายตราสารระหว่างกัน ได้ รวมทั้ งให้ ข้อ มูล ต่ าง ๆ ที่ เกี่ย วกับ ตราสารนั้ น โดย
ศู น ย์ ก ลางดั ง กล่ าวอยู่ ภ ายใต้ ก ารกำกั บ ดู แ ลของทางการหรือ หน่ วยงานที่ ท ำ
หน้ า ที่ ก ำกั บ ดู แ ลด้ า นหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ตราสารที่ มี ลั ก ษณะทำนองเดี ย วกั บ
หลักทรัพย์

repo

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)

retail MF

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo

ธุรกรรมการซือ
้ โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
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คำศัพท์

คำอธิบายศัพท์

SET

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

single entity limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP

Specific Investment Products

sovereign rating

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่
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

บุคคลที่ มีความสัมพันธ์หรือ
เชื่อมโยงกับบริษัทจัดการ

บุคคลในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) บุคคลที่มีการถือหุ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)(ก)1. บริษัท แม่ได้แก่บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัท จัดการเกินร้อยละ 10 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการ
(1)(ก)2. บริ ษั ท ยาย (แม่ ใ น) หมายถึ ง บุ ค คลที่ ถื อ หุ้ น หรื อ เป็ น หุ้ น ส่ ว นของ
บริษั ทแม่ที่จั ดตั้งในประเทศ เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้ นที่จำหน่ ายได้แล้ ว
ทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของบริษัทแม่
(1)(ก)3. บริษั ท ยาย (แม่ นอก) หมายถึง บุ คคลที่ ถือ หุ้น หรือ เป็น หุ้ นส่วนของ
บริษัทแม่ที่จัดตั้งในต่างประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทัง้ หมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของบริษัทแม่
(1)(ข) บริษัทลูก ได้แก่นิติบุคคลที่บริษัทจัดการถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติ
บุ ค คลดั ง กล่ า วเกิ น ร้ อ ยละ 10 ของจำนวนหุ้ น ที่ จ ำหน่ า ยได้ แ ล้ ว ทั้ ง หมดหรื อ
จำนวนหุ้นส่วน
1)(ค) บริษัทพี่น้อง ได้แก่นิติบุคคลที่มีบุคคลที่ถือหุ้น หรือเป็ นหุ้นส่วนเกินร้อย
ละ 50 ของจำนวนหุ้ น ที่ จ ำหน่ า ยได้ แ ล้ ว ทั้ ง หมดหรื อ จำนวนหุ้ น ส่ ว นของนิ ติ
บุ ค คลดั ง กล่ าว เป็ น ผู้ ถือ หุ้ น ในบริษั ท จั ด การเกิ น ร้อ ยละ 50 ของจำนวนหุ้ น ที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการด้วย
(1)(ง) บริ ษั ท ได้ แ ก่ นิ ติ บุ ค คลที่ มี บ ริ ษั ท แม่ เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น เกิ น ร้ อ ยละ 10 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น โดยกรรมการของบริษัท
แม่เป็นกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าวด้วยเกินร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(1)(จ) บริษัท ได้แก่นิติบุคคลที่มีบริษัทยาย(แม่ใน) เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 10
ของจำนวนหุ้ นที่ จำหน่ ายได้แ ล้วทั้ งหมดของนิติ บุคคลนั้ น โดยกรรมการของ
บริษัทยาย(แม่ใน) และ/หรือของบริษัทแม่เป็นกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าว
ด้วยเกินร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(2) บุ ค คลที่ มี อ ำนาจควบคุ ม ได้ แ ก่ ผู้ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการควบคุ ม หรื อ สั่ ง การ
บุ ค คลอื่ น ตาม (1) หรื อ ถู ก ควบคุ ม หรื อ สั่ ง การโดยบุ ค คลอื่ น ตาม (1) ไม่ ว่ า
อิทธิพ ลดั งกล่าวจะสื บเนื่องจากความสัมพั น ธ์ท างกฎหมาย ตามสัญ ญา หรือ
การอื่นใด

กรรมการ

กรรมการ หรือบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการ
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน
1.

ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม

1.1.

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)

:

กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน

1.2.

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)

:

LH Smart Income Fund

1.3.

ชื่อย่อ

:

LHSMART

1.4.

ประเภทโครงการ

:

กองทุนเปิด

1.5.

ประเภทการขาย

:

ขายหลายครั้ง

1.6.

การกำหนดอายุโครงการ

:

ไม่กำหนด

1.7.

อายุโครงการ

:

-ปี –เดือน -วัน

1.8.

อายุโครงการถึงวันที่

:

-

(กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา)
1.9.

เงื่อนไข (อายุโครงการ)

:

ไม่มี

1.10.

ลักษณะโครงการ

:

กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

1.11.

ลักษณะการเสนอขาย

:

เสนอขายในไทย

2.
จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขาย
2.1 จำนวนเงินทุนของโครงการ

: 2,000 ล้านบาท

เงื่อนไข :
ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่
เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ
ทั้ งนี้ หากบริ ษั ท จั ด การเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น เกิ น จำนวนเงิ น ทุ น ของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ ไ ม่ เต็ ม
จำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุ น และดำเนินการจดทะเบียนกองทรั พย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

:

10.0000 บาท

2.3 จำนวนหน่วยลงทุน

:

200,000,000.00 หน่วย

2.4 ประเภทหน่วยลงทุน

:

ระบุช่อ
ื ผู้ถือ

2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก

:

10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. LHSMART-R

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด

2. LHSMART-D

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด

3. LHSMART-A

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
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2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. LHSMART-R

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด

2. LHSMART-D

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด

3. LHSMART-A

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. LHSMART-R

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

2. LHSMART-D

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

3. LHSMART-A

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. LHSMART-R

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

2. LHSMART-D

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

3. LHSMART-A

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. LHSMART-R

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

2. LHSMART-D

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

3. LHSMART-A

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. LHSMART-R

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

2. LHSMART-D

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

3. LHSMART-A

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเว้นจำนวน หรือมูลค่าขั้นต่ำตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการอำนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบริษัทจะประกาศล่วงหน้า ณ ที่ทำ
การของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุน
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3. วัต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการจัด การกองทุ น รวม ชนิด กองทุน รวม ประเภทกองทุ น รวม นโยบายการลงทุ น
ลั ก ษณะพิ เศษ การลงทุ น ในต่ างประเทศ การลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ประเภทและอั ต ราส่ ว นการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อตอบสนองความต้องการลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวในหน่วยลงทุนของกองทุ น
รวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ตราสารแห่งทุน ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือ
มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลสูง และ/หรือตราสารแห่งหนี้ในประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี และกระจาย
ความเสี่ยงในการลงทุน โดยกองทุนสามารถปรับสัดส่วนของตราสารที่ลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ
3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : ตราสารทุน/ตราสารหนี้/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/
REITs/กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนของนโยบายแบบผสม : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ของนโยบายแบบผสม : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้
การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs ของนโยบายแบบผสม :
ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs
การกำหนดสัดส่วนการลงทุน ในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของนโยบายแบบผสม : ไม่กำหนดสัดส่วนการ
ลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
3.3 ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : ไม่มี
3.4 ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
3.5 นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :
บริษั ทจัดการอาจกู้ยื มเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญ ญาซื้ อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
3.6 การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสี่ยง (Hedging)
3.7 การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
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) :
ดัชนีชี้วัดของการลงทุน คือ
1.

ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT
Total Return Index) ในสัดส่วนร้อยละ 40

2.

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) ร้อยละ 40

3.

ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond Index อายุ 1-3 ปี (NTR) ร้อยละ 20
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หมายเหตุ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็ นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุ นที่ กำหนด โดยบริษั ท จัด การจะเปิ ดเผยข้ อมู ลและแจ้งให้ ผู้ล งทุ นทราบล่ วงหน้ าอย่ าง
ชั ด เจนถึ ง วัน 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 ดั ง กล่ า วผ่ านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่ างไรก็ต าม ในกรณี ก ารเปลี่ ยนแปลงตัวชี้ วัด เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อ นไขและข้ อกำหนดของสมาคมบริษั ท
จั ด การลงทุ น และ/หรื อ ประกาศ ข้ อ กำหนดของสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ ย วกั บ มาตรฐา นการวั ด ผลการ
ดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัด
ไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
การตัดสินใจลงทุนได้
3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุ น มีน โยบายที่ จ ะลงทุ น ในหรือ มี ไว้ซึ่ งหลั ก ทรัพ ย์ และ/หรือตราสารดัง ต่อ ไปนี้ โดยจะพิ จารณาปรับ สั ดส่ วนการ
ลงทุ น ของหลั ก ทรัพ ย์ และ/หรื อ ตราสารดั งกล่ า วได้ ตั้ ง แต่ ร้อ ยละ 0 - 100 ของมู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิ ข องกองทุ น ซึ่ ง
สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่ อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่
ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าว
ข้างต้น
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้ นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกั บตรา
สารดังกล่าวข้างต้น
- ตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลสูง
- ตราสารแห่งหนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิ นอื่นหรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด
- กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไม่เกินร้อยละ 20
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยจะพิจารณาลงทุ น
เฉพาะที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมี
สิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผัน
แปรตามอั ตราดอกเบี้ ยของสถาบั นการเงินหรืออั ตราดอกเบี้ ยอื่น และไม่ มีก ารกำหนดเงื่อ นไขการจ่ายผลตอบแทนที่
อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม และกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยง (hedging) และจะลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ที่
เป็น puttable / callable bond เท่านั้น
กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความ
เสี่ ย ง (Hedging) โดยจะไม่ ล งทุ น ในห รื อ มี ไ ว้ ซึ่ ง ตราสารหนี้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ( Unrated
Securities) ตราสารทุ น ของบริษั ท ที่ ไม่ ได้ จ ดทะเบี ย นซื้ อ ขายในตลาด (ไม่ ร วมถึ ง หลั ก ทรัพ ย์ ที่ ค ณะกรรมการตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ สั่ง รั บ เป็ น หลั ก ทรัพ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง ผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วอยู่
ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และตราสารหนี้ที่มี
อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของตราสารหรือ ผู้ อ อก (Issue/Issuer) ต่ ำกว่า ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Non-investment grade)
อย่างไรก็ ตาม กองทุ นอาจมีไว้ซึ่ งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับ ความน่าเชื่อถือ ที่ตั วตราสารหรือที่ ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่
สามารถลงทุ น ได้ (Non-investment grade) หรื อ ตราสารทุ น ของบริ ษั ท ที่ ไ ม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
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(Unlisted Securities) เฉพาะในกรณี ที่ ตราสารหนี้นั้ นได้รับการจัดอันดั บความน่ าเชื่อถือ ที่ตัวตราสารหรือที่ ผู้ออกตรา
สารในอั น ดั บ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Investment Grade) หรื อ ตราสารทุ น ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (Listed
Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกาศที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าว
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และให้ถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทกองทุนรวมจะไม่นับช่วงระยะเวลา ดังนี้
1
2
3

ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10
วันทำการ

ทัง้ นี้ การคำนวณสัดส่วนข้างต้นจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี ื่นทีจ
่ ะลงทุน
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า งตามที่ ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศ
แก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่ า ตราสารทางการเงิ น ใด ๆ นอกเหนื อ จากทรัพ ย์ สิ น ในส่ ว นอื่ น ของภาคผนวกนี้ ซึ่ ง มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้
มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่ อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตรา
สารได้)
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้
เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่ างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมู ล
ดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นทีย
่ อมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมี
การรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย
(ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที่ระบุ
ในส่วนที่ 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่ กองทุ น
สาม ารถ ล งทุ น ได้ เว้ น แต่ เป็ น ไป ต ามม าต รฐา น ส าก ล ซึ่ งก ำห น ด โด ย International Swaps and Derivatives
Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าว
ก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณี ที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดำเนิ นการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อน
การลงทุน
2.2.4.1 ให้ ผู้ อ อก SN คำนวณและแจ้ ง มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ SN ไปยั ง TBMA ทุ ก วั น ที่ 15 และวั น สุ ด ท้ า ยของแต่ ล ะ
เดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึ่งไม่นำมาใช้บังคับกับกรณี ที่ เป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ ที่
กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
ในกรณี ต ราสารที่ ก องทุ น ลงทุ น มี สัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ าแฝง (embedded derivatives) บริษั ท จัด การจะปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้าเสมือนว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้านั้นโดยตรง
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 (ไม่ใช้กับการลงทุน
ในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มี ก ารลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น เมื่ อ ใช้ วิ ธี ค ำนวณตามสั ด ส่ ว น (pro rata) แล้ ว ได้ ผ ลเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ single
entity limit ของกองทุนนั้น
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1.2.3 มี การลงทุ น ในทรัพ ย์ สิน เมื่ อ ใช้ วิธี ค ำนวณตามสั ด ส่ ว น (pro rata) แล้ ว ได้ ผ ลเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ product
limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น
1.3 ในกรณีทก
ี่ องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย 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 ที่ กองทุ นจะเข้าเป็นคู่สัญ ญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีทม
ี่ ีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7
1.6 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5
1.7 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ก) ของประกาศ
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่
เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชั ดเจน
ในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
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2.2.2 OTC derivatives ในประเทศไทย ต้ อ งมี คู่ สัญ ญาอีก ฝ่ า ยหนึ่ งเป็ น ธพ. ธนาคารที่ มี ก ฎหมายเฉพาะจัด ตั้ ง ขึ้ น
ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณี ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารชำระหนี้ ด้ ว ยการส่ ง มอบสิ น ค้ า เมื่ อ derivatives สิ้ น สุ ด ลง สิ น ค้ า นั้ น ต้ อ งเป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้
3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุ แหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ
ที่ น ำมาใช้ ในการคำนวณ และมี ก ารคำนวณดั ช นี ให้ เป็ น ปั จ จุ บั น ตามความเหมาะสมขององค์ ป ระกอบของดั ช นี ทั้ งนี้
underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก < 20% ของน้ำหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก < 35% ของน้ำหนักทั้งหมดในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดย
องค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ
มาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มอ
ี งค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสั ญญานั้นโดยตรง
แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏ
ว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price)
ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสิ นค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของ
ผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอ ต่อภาระที่กองทุนอาจต้อง
ชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงาน
กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ข) ของประกาศ
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณี ที่ บลจ. ลงทุ น ใน derivatives ที่ underlying ไม่ ใ ช่ สิ่ ง เดี ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลดความเสี่ ย ง การลงทุ น ใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ค) ของประกาศ
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6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำ
การถัดไป
6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณ
และแจ้งมูลค่ายุตธ
ิ รรมของ 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 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่ งได้ แ ก่ การตกลงในฐานะผู้ ซื้ อประกั น ความเสี่ ย งด้ านเครดิ ต ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกัน
ความเสี่ ยงมี ภ าระผูกพั นที่จะต้องชำระเงิ นตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิ ด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้
ข้อ ตกลงซื้ อ ประกั น ความเสี่ ยงครบกำหนดทั น ที (ในกรณี ที่ไ ม่เกิด credit event ข้ อ ตกลงจะสิ้ น สุด ในวัน ครบกำหนด
ตามปกติ ) ทั้ งนี้ ไม่ ว่า obligation จะมี เพี ย งรายการเดี ย ว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มี
หลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใด
รายการหนึ่ งเป็ น รายแรก (First to Default Swap) หรื อ เมื่ อ เกิ ด credit event ขึ้ น กั บ obligation รายการใดรายการ
หนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิ ด
credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิด
จากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่าย
ผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่ พิ่มขึ้น (ถ้า
มี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนด
สัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้ อ งใช้ สั ญ ญามาตรฐานตามที่ ก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรื อ
สัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
7.3.1 มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ได้ ต ามกฎหมาย และไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ
กฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่ มี ข้ อ กำหนดที่ ท ำให้ สิ ท ธิ ที่ ก ำหนดไว้ ในตราสารหนี้ ห รือ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ credit derivatives นั้ น
อ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
หน่ ว ยลงทุ น private equity ที่ กองทุ นลงทุ นได้ ต้ องมี คุ ณสมบั ติ และเป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ ในการลงทุ น เช่ น เดี ย วกั บ
ข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private
equity ได้ โดยต้องไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะลงทุน
3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
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3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อั ต ราส่ ว นการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น เพื่ อ เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวมในประเทศและ
ต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี อื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุ น
รวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ใน
กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไป
ตามประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
หมายเหตุ : ในกรณี เป็ น ทรัพ ย์ สิน ดั งนี้ ไม่ มี ข้ อ กำหนดเกี่ ยวกั บ single entity limit ของผู้ รับ ฝาก ผู้ อ อกตราสารหรื อ
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

หน่ ว ย CIS ตามที่ ร ะบุ ใ นภาคผนวก 3 ส่ ว นที่ 2 ข้ อ 1.1 หรื อ ข้ อ
2.1

ไม่จำกัดอัตราส่วน

4

เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ยบเท่ า เงิ น ฝากที่ ผู้ รั บ ฝากหรื อ ผู้ อ อก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ น ธนาคารออมสิ น ทั้ ง นี้ เฉพาะเงิ น ฝากหรื อ ตราสารที่
รัฐบาลเป็นประกัน
5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

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

5.1 เป็ น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่ งหนี้ กึ่ง ทุ น SN หรือ ศุ กูก ที่ ผู้อ อก
จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทย หรื อ สาขาของ ธพ. ต่ า งประเทศที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมี การเปิดเผยข้อมู ลเป็นการทั่ วไปโดยมี รายละเอียด
ตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณี ที่ เป็ น ตราสารที่ มี ก ำหนดวั น ชำระหนี้ ≤ 397 วั น
นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ สถาบั น
การเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

-21-

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

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ
่ ยูอ
่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพั ฒ นาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ มแห่ ง
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
วั น ที่ ล งทุ น ต้ อ งขึ้ น ท ะเบี ย น ห รื อ อ ยู่ ใน ระบ บ ข อ ง regulated
market
6

ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด ซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่ รวมถึงตราสารทุน ที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่ าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุ น ที่ อ อกโดยบริ ษั ท ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ไม่ ว่า ตามกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่ างประเทศ ซึ่ งหุ้น ของบริษั ทดั งกล่าวซื้ อขาย
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับ ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือ
ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ต่า งประเทศ (แต่ ไม่รวมถึงบริษั ทที่
อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุ ที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออก
จ า ก ก า รซื้ อ ข า ย ใน SET ห รื อ ใน ต ล า ด ซื้ อ ข าย ห ลั ก ท รั พ ย์
ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่
ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา
สารนั้ น ในต่ า งประเท ศ ห รื อ ผู้ อ อกจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
กฎหมายต่ า งประเทศ (แต่ ไ ม่ ร วมสาขาของ ธพ.
ต่ า งประเทศที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ธพ.
ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III
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 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่ วไปโดย
มีรายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่ มี กำหนดวันชำระหนี้
≤ 397 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ล งทุ น และไม่ ไ ด้ มี
ลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผู ก พั น ตามตราสารดั ง กล่ า วต้ อ งเป็ น บุ ค คล
ดังนี้
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รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.4.3.3.1

บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9

6.4.3.3.2

สถาบั น การเงิน ระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.4.3.3.3 สถาบั น การเงิ น ต่ า งประเทศที่ มี
ลั ก ษณะทำนองเดี ย วกั บ บุ ค คล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณี ที่ เป็ นตราสารที่ มี กำหนดวั นชำระหนี้ > 397 วั น
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
ผู้ ล งทุ น ทั่ วไป ข อ ง SET ห รื อ ข อ งต ล าด ซื้ อ ข าย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่
อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุ นที่ ไม่ได้มีลักษณะกระจาย การ
ลงทุ น ในกิ จ การโครงสร้า งพื้ น ฐาน อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า แล้ ว แต่ ก รณี (diversified fund)
ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด
6.8 ห น่ วย private equity ที่ จ ด ท ะเบี ย น ซื้ อ ข าย ห รื อ อ ยู่ ใ น
ระหว่ า ง IPO เพื่ อการจดท ะเบี ย นซื้ อ ขายในกระดานซื้ อ ขาย
หลั กทรั พ ย์ สำหรั บผู้ ลงทุ นทั่ วไปของ SET หรื อของตลาดซื้ อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่
ระหว่ า งดำเนิ น การแก้ ไ ขเหตุ ที่ อ าจทำให้ มี ก ารเพิ กถอนหน่ ว ย
ดั งก ล่ าวอ อ กจ าก การซื้ อ ข าย ใน SET ห รื อ ใน ต ล าด ซื้ อ ข าย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7

ทรัพย์สน
ิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุม
่ กิจการ (group limit)*
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ทุ ก บริ ษั ท ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม กิ จ การ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษั ท
ดังกล่าว
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ไม่เกิน อัต ราใดอัต ราหนึ่งดั งนี้ แล้วแต่อั ต ราใด
จะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

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

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

เงิน ฝากหรือ ตราสารเที ยบเท่ าเงิน ฝาก B/E หรือ P/N ที่ นิ ติบุ ค คล
ตามกฎหมายไทย (ไม่ รวมถึ ง สาขาในต่ า งประเทศของนิ ติ บุ ค 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

ทรัพย์สน
ิ ดังนี้

รวมกันไม่เกิน 25%

2.1 B/E ห รื อ P/N ที่ มี เงื่ อ น ไ ข ห้ า ม เป ลี่ ย น มื อ แ ต่ MF ไ ด้
ดำเนิ น การให้ มี ก ารรั บ โอนสิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งในตราสารได้ ตาม
วิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเ งื่อนไขให้ MF สามารถขาย
คืนผู้ออกตราสารได้2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียน
กับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และ
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA
และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)
2.3 เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที่ มี ร ะยะเวลาก าร
ฝากเกิน 12 เดือน
2.4 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
ไม่ รวมถึ งตราสารหนี้ ตราสารกึ่ งหนี้ กึ่ งทุ น SN ศุ กู ก หรื อตราสาร
Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 มี ลั ก ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ในตอนที่ 1.1 :
อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 :อัตราส่วน
การลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ ในระดั บ ต่ ำ กว่ า investment grade หรื อ
ไม่มี credit rating
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รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ
6

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทำธุ รกรรม derivatives ที่ มี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อ การลด
ความเสี่ยง (hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ
product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

1

หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง

ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดี ยวกันต้องมีจำนวนหุ้ น
ของบริษั ท รวมกัน < 25% ของจำนวนสิ ท ธิออกเสีย งทั้ งหมดของบริษั ท
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. อาจนำมูลค่าหนี้สิน ทางการเงินดังกล่าวมา
รวมกั บ มู ล ค่ า หนี้ สิ น ทางการเงิ น ตามงบการเงิ น ล่ า สุ ด ด้ ว ยก็ ไ ด้ โ ดย
ข้อมูลหนี้ สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการ
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 ะมี credit rating อ ยู่ ใน ระดั บ ต่ ำก ว่ า investment grade
หรื อ ไม่ มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุ นเพื่ อกองทุ นภายใต้ 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) การลงทุ น ในหน่ ว ย CIS ของกองทุ น ที่ มี ลั ก ษณ ะครบถ้ ว นดั ง นี้
โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของจำนวนหน่ ว ย infra ทั้ ง หมดของกองทุ น infra ที่
ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่ มีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5

หน่วย property ของกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง

ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ข อ งจ ำน วน ห น่ วย property ทั้ งห ม ด ข อ งก อ งทุ น
property ที่ อ อกหน่ ว ยนั้ น เว้น แต่ เ ป็ น หน่ วย property ของกองทุ น ที่ มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

6

หน่วย private equity

ไม่ เ กิ น 1 ใน 3 ของจำนวนหน่ ว ย private equity ทั้ ง หมดของกองทุ น
private equity

หมายเหตุ :
* หนี้ สิ น ทางการเงิ น (financial liability) ให้ พิ จ ารณาตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ ผู้ อ อกตราสารดั ง กล่ า วได้ จั ด ทำงบ
การเงิ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี นั้ น โดยเป็ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ก ำหนดโดยคณะกรรมการกำหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เช่ น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ United States Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร
ทัง้ นี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 5 การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณ สมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่ อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุ นและวันที่ ทรัพย์สินขาดคุณ สมบัติ และจัดส่ ง
รายงานต่อผู้ ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วั นทำการนับแต่วันที่ เกิ ดกรณี ดั งกล่าว ตลอดจนจั ดเก็ บสำเนารายงานไว้ที่บ ริษั ท
จัดการ
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(2) จำหน่ายทรัพย์ สินที่ ข าดคุณ สมบั ติภ ายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึ งประโยชน์ ของผู้ ล งทุ นเป็นสำคัญ แต่ต้ องไม่เกินกว่า
ระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(ก) 90 วันนับแต่วันทีท
่ รัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจน
เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดแล้ ว บริ ษั ท จั ด การต้ อ งจั ด ทำรายงานข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ชื่ อ จำนวน อั ต ราส่ ว นการลงทุ น ใน
ทรัพย์สินดังกล่ าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรั พย์สินนั้นออกไปหรือ วันที่ท รัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณ สมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) (ก) บริษั ทจัดการต้องจัดทำรายงาน
ข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จั ด ทำรายงานโดยระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ประเภท จำนวน อั ต ราส่ ว นการลงทุ น และวั น ที่ ก ารลงทุ น ไม่ เป็ น ไป ตาม
อัตราส่ วนการลงทุ น และจัด ส่งรายงานดัง กล่ าวต่ อผู้ ดู แลผลประโยชน์ ภ ายใน 3 วันทำการนับ แต่ วันครบระยะเวลาดัง กล่ าว
ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ในทรัพ ย์ สิน ที่ เกิ น อั ต ราส่ วนการลงทุ น จนกว่ าจะสามารถแก้ ไขให้ เป็ น ไปตามอัต ราส่ วนการลงทุ นที่
กำหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุ นที่ กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(ก) 30 วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น รอบระยะเวลาบั ญ ชี ในกรณี ที่ ไ ม่ เป็ น ไปตามอั ต ราส่ ว นการลงทุ น ที่ คำนวณตามประเภททรั พ ย์ สิ น
(product limit) สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูล
เกี่ย วกับ ชื่ อ จำนวน อั ตราส่ วนการลงทุ นในทรัพ ย์ สิน ดั งกล่ าว รวมถึงวัน ที่ สามารถแก้ไขให้ เป็ นไปตามอั ตราส่ วนการลงทุ น
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่ าวต่อผู้ ดูแลผลประโยชน์ภ ายใน 3 วัน ทำการ นั บแต่วันที่ สามารถแก้ไขให้ เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนได้
ในกรณี ที่บริษั ทจั ดการไม่ สามารถแก้ไ ขให้ไปตามอั ตราส่ วนการลงทุ น ที่ กำหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษั ท จั ดการต้ อ ง
จัด ทำรายงานข้ อ มู ล ตามวรรคหนึ่ ง พร้อ มสาเหตุที่ ไม่ ส ามารถแก้ ไขให้ เป็ น ไปตามอั ต ราส่ วนการลงทุ นดั ง กล่ า ว และจั ด ส่ ง
รายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณี ที่กองทุนมีหุ้นของบริษั ทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่
ลงทุน (concentration limit) ตามที่กำหนด นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดำเนินการ
ดังนี้ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสำนักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบี ยน และการได้ มาซึ่ งหุ้นของบริษั ทดั งกล่าวเป็นผลให้ กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัทนั้นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ
3. ในกรณี ที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 หรือข้อ 3 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนทีม
่ ีอยู่เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4.ในกรณี ที่มี เหตุสุด วิสัยหรือเหตุ จำเป็ น อื่น ใดทำให้ บริษั ท จัด การไม่ สามารถดำเนิ นการแก้ ไขเพื่ อให้ การลงทุ นเป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 (3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนิน การดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้
ลงทุ น ให้ บ ริษั ทจั ด การสามารถใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ดำเนิ น การตามความเหมาะสมได้ โ ดยต้ อ งคำนึง ถึ งประโยชน์ ข องผู้ ล งทุ น เป็ น
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สำคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุ นรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดั งกล่าว ทั้ งนี้ ในการจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือวิธีอื่น ๆ
ตามที่ บลจ.กำหนด
ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณี ที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุ นตามการจัด แบ่งประเภทของกองทุน บริ ษั ทจัดการ
ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุ น พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุ น และจัด ส่งรายงานต่อ สำนั กงาน รวมทั้ งจัด ส่ง ต่ อผู้ ดูแลผลประโยชน์ภ ายใน 3 วัน ทำการนับ แต่ วันที่ ไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ของส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่ วนการลงทุน
ของกองทุ น รวมไม่ เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุ น เว้น แต่ บ ริ ษั ท จั ด การจะได้ รั บ มติ จ ากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ให้ เปลี่ ย นแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี่ย นแปลงประเภทของกองทุ น รวมตามวรรคหนึ่ง บริษั ท จัด การต้อ งจัดให้ มีวิธี การในการให้ สิท ธิแ ก่ผู้ถือหน่ วยลง
ทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่ อนที่ การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุ นรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าว
ต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้อ งงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี ที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุ น แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุ นรวมยังไม่มีผลใช้ บังคับ บริษัท จัด การต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน ของ
กองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
- อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ชื่อย่อ

คำอธิบายเพิ่มเติม
เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้
ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
(ยังไม่เปิดเสนอขาย)

LHSMART-R

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาส
ให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิ
LHSMART-D
ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

3. ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิดเสนอขาย)

LHSMART-A

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้
ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain)
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ่มเติม :
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5.

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
-

บริษัทจัดการ

-

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

-

วิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

5.2

รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

บริษั ทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคาขาย
หน่ วยลงทุ นและตามระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกที่ ระบุไว้ในหนังสื อชี้ช วน ทั้ งนี้ หากมีผู้จ องซื้ อหน่วยลงทุ น ครบตาม
จำนวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการสามารถจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
โดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้ ส นใจลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น สามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ช วนส่ ว นสรุ ป ข้ อ มู ล สำคั ญ หนั ง สื อ ชี้ ช วน
ส่ ว นข้ อ มู ล โครงการ ใบคำขอเปิ ด บั ญ ชี ก องทุ น ใบคำสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ ที่ บ ริ ษั ท จั ด การ ตามวั น เวลา ทำการ
ตามปกติของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี)
5.2.2 วันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน
ผู้ สนใจติ ด ต่ อ จองซื้ อ หน่ วยลงทุ น ได้ ทุก วัน ทำการในระหว่ างวั น ที่ 26 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 8:30 15:30 น. ณ บริษั ทจัด การ หรือผู้ สนับ สนุ นการขายหรือ รับซื้ อคื นแต่ละราย โดยกรอกใบจองซื้ อให้ ครบถ้ วนและแนบ
เอกสารหลักฐานในการจองซื้อ พร้อมชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน โดยวันเสนอขายวันสุดท้าย บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 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) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสั่งซื้อหน่ วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัด
จำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ ามี) ได้ตามวันและเวลาระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ในการสั่งซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุ นมาจากกองทุ นรวมภายใต้ ก ารบริห ารของบริษั ท จั ดการ ผู้ สนใจสามารถสั่งซื้ อหน่ วยลงทุ น ในช่วงการเสนอขาย
หน่วยลงทุน ครั้งแรกได้ โดยการสับเปลี่ย นหน่วยลงทุ นมาจากกองทุ นรวมภายใต้ การบริห ารจั ดการของบริษั ท จัดการ
ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(2) (2) ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุ นและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนให้แก่บริษัทจัดการ ผู้ สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และใบ
คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
(3) ผู้สั่งซื้อหน่ วยลงทุ นที่มี ถิ่ นฐานอยู่ในประเทศต่างๆ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อ กำหนด กฎระเบียบ และ
ภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
(4) สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะต้อง
เปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน
5.2.4

การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธี
อื่ น ใดที่ บ ริษั ท จั ด การยอมรับ โดยผู้ สั่ งซื้ อ จะต้ อ งลงวัน ที่ ต ามวั น ที่ ที่ สั่ งซื้ อ และขี ด คร่อ มเฉพาะสั่ งจ่ ายในนาม “บลจ.
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลัง
ของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
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กรณี สั่งซื้ อด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงิ นโอน ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริษั ทจัดการสามารถเรียกเก็บ เงินได้ก่อนระยะเวลาการ
เสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุดลง ซึ่ง “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน ” เป็นบัญชีกระแสรายวัน 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
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่ม เติมโครงการโดยจะ
ปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชำระเงินค่า
จองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอนเท่านั้น เว้นแต่บริษท
ั จัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ
(2) หลั งจากที่ บ ริษั ท จัด การ ผู้ สนั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้ อ คื น ผู้ จัด จำหน่ าย (ถ้ า มี) หรือ ตั ว แทน (ถ้ ามี ) ได้ รับ การ
สั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัด
จำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซือ
้ หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน
(3) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่
สั่งซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้
ในกรณีที่วันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวัน และ/หรือ เวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อนั้น
ในกรณี ที่เช็ค หรือดราฟต์ดังกล่ าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับ
การขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อนั้น
(4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบ
หนี้ กับ บริษั ท จัด การไม่ ได้ เว้ น แต่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมหนึ่ ง เพื่ อ ซื้ อ หน่ วยลงทุ น ของ
กองทุนรวมนี้ที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการให้มีการหักลบกลบหนี้กันก็ได้
(5) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุ นที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุ น และได้ชำระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะเพิ ก
ถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้
(6) บริษั ท จัด การจะนำเงิ น ที่ได้ รับจากการสั่ งซื้ อหน่วยลงทุน เก็ บรักษาไว้ในบั ญ ชีเงินฝากที่ บริษั ท จัดการเปิดไว้เพื่ อ
การนี้ ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทัง้ หมดจะนำเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน
5.2.5

การจัดสรรหน่วยลงทุน

(1) บริษั ทจัดการจะจัด สรรหน่วยลงทุ นให้ แก่ผู้ สั่งซื้ อหน่วยลงทุ นตามที่สั่งซื้อและได้ช ำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ ม
ตามจำนวนแล้ว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่ งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระบริษัท
จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์
ยกเว้ น ในกรณี ที่ ก ารสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น นั้ น มี ผ ลให้ จ ำนวนหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เกิ น กว่ า จำนวนหน่ ว ยลงทุ น ของ
โครงการตามที่ได้ รับ อนุ มัติจากสำนักงาน บริษั ทจั ดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้แ ก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้ห ลัก การ “จองซื้ อ
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ก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและ
มีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อให้แก่ผู้ซื้อหน่วย
ลงทุน
ทั้งนี้ บริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุด เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุ นในกรณี ที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุ นเกินกว่า
จำนวนหน่ วยลงทุ นของโครงการตามที่ ได้ รับ อนุมั ติ จากสำนั กงานในวั นทำการถัด จากวัน ที่ มี ผู้สั่งซื้ อ หน่ วยลงทุ นเกิ น
จำนวนหน่วยลงทุนของโครงการ แม้ว่าจะยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งไว้
ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที่บริษท
ั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(3) บริษั ทจัด การจะไม่จั ดสรรหน่ วยลงทุ น ให้ แก่ บุ คคลใดหรือกลุ่ มบุ ค คลเดี ยวกัน ใดเกิ น กว่า หนึ่ งในสามของจำนวน
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) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคล
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุ นรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ Crossborder Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็ น การลงทุ น ของผู้ ล งทุ น ที่ มิ ไ ด้ มี สั ญ ชาติ
ไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ในต่างประเทศ
(ง) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร
3.2 กรณี เป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เว้ นแต่ได้รับผ่อนผั นจากสำนั กงานเนื่องจากมี
เหตุจำเป็นและสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถื อหน่วยลงทุ นของกองทุ นรวมเป็นสำคัญ และต้องมี
ลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้
•

การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่ วยลงทุน ต้องมิได้เป็ น ไป
โดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทุน เช่ น เงินปันผล หรือสิทธิ
ออกเสียง เป็นต้น



มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่า
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้

(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ น หลังจากที่น ายทะเบียนหน่ วยลงทุ นได้บันทึ กข้อมูลการซื้อ หน่วยลงทุนของ
ผู้สั่งซื้ อ ในสมุ ด ทะเบีย นผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นแล้ วเท่ านั้น โดยนายทะเบี ย นจะออกและจั ด ส่ง หนัง สือ รับ รองสิ ท ธิ ในหน่ว ย
ลงทุน / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีให้แก่ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำ
การถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
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5.2.6

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้
(1) กรณี ที่ ก ารสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ในการเสนอขายนั้ น ไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ว่ า ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว น
นอกเหนือจากกรณีตาม (2)
บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีด คร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ
ในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชี เงินฝากของผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนตามเลขที่ บัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริ ษั ท จั ด การ ภายใน 1 เดื อ นนั บ ตั้ ง แต่ วั น ทำการถั ด จากวั น สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ครั้ ง แรกตาม
สัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน อนึ่ง สำหรับดอกเบี้ ยหรือผลประโยชน์ใ ดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ ได้รับจากการสั่งซื้ อ
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน
(2) กรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกเนื่องจาก
(ก) ไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปได้ถึง 35 ราย
(ข) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึงสิบราย เว้นแต่
เป็นกรณีที่เป็นการจำหน่ายหน่วยลงทุนทั้งหมดให้แก่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม
(ค) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีการจัดสรรหน่ วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับข้อจำกัด
การถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทำให้ไม่สามารถจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมได้
บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ
ในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือดำเนิ นการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริ ษั ท จั ด การ ภายใน 1 เดื อ นนั บ ตั้ ง แต่ วั น ทำการถั ด จากวั น สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ครั้ ง แรกตาม
สัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี
นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงาน จะ
พิจารณาผ่อนผัน สั่งการเป็นอย่างอื่น
ในกรณี ที่บ ริษัทจั ด การประสงค์ จะยกเลิ กการจั ดตั้ งกองทุ นรวมที่อ ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุ นครั้งแรก บริษั ท
จัดการอาจยุติ การขายหน่ วยลงทุ นได้ โดยบริษั ท จั ดการจะรายงานให้ สำนั กงานทราบถึ ง การยุ ติก ารขายหน่วยลงทุ น
ดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติ การขายหน่วยลงทุ นนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้ง
ให้สำนักงานทราบ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการ
จำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุ น
รวมสิ้ น สุ ด ลง และหากบริษั ทจั ด การไม่ สามารถคื น เงิ นและผลประโยชน์ ภ ายในกำหนดเวลาดั งกล่ าวได้ อัน เนื่ อ งจาก
ความผิ ด ของบริ ษั ท จั ด การเอง บริ ษั ท จั ด การจะชำระดอกเบี้ ย ในอั ต ราไม่ ต่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี นั บ แต่ วั น ที่ ค รบ
กำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน
5.2.7 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
5.2.7.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณี ใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการ
ตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการ ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน
(3) กรณีที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทำให้การจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า
หนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทัง้ หมดเว้นแต่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็น
3.1 กรณีที่ผถ
ู้ ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี้
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(ก) กองทุนดังต่อไปนี้
1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนการออมแห่งชาติ
4. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6. กองทุนรวมเพื่อผูล
้ งทุนทั่วไป
7. กองทุนอื่นใดที่สำนักงานพิจารณาว่ามีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6.
8. กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม 1. ถึง 7.
(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคล
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุ นรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้ โครงการ Crossborder Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็ น การลงทุ น ของผู้ ล งทุ น ที่ มิ ไ ด้ มี สั ญ ชาติ
ไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ในต่างประเทศ
(ง) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร
3.2 กรณี เป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เว้ นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมี
เหตุจำเป็นและสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์โ ดยรวมของผู้ถือหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมเป็นสำคัญ และต้องมี
ลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้
•

การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่ วยลงทุน ต้องมิได้เป็ นไป
โดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิ
ออกเสียง เป็นต้น

•

มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ ถือหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมรับทราบถึงการมือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่ า
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้

(4) กรณีบริษท
ั จัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซือ
้ หน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน
เป็นต้น
(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณี
ที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถื อหน่วยลงทุน หรื อกรณีที่ การสั่งซื้อหน่วยลงทุ นอาจก่อให้เกิด
ปั ญ หาในการบริห ารกองทุ น หรือ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลเสี ย หายแก่ ก องทุ น เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น การรัก ษาผลประโยชน์ ข อง
กองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชือ
่ เสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก
5.2.7.2 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแล้ว หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้การ
อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิ้นสุดลง เว้นแต่จะมีเ หตุอันสมควร
และได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) มูล ค่ าของหน่วยลงทุ น ที่ ข ายได้ มี จ ำนวนไม่ม ากพอที่ จะทำให้ เหมาะสมกั บค่ าใช้ จ่ ายในการบริห ารจัด การลงทุ น
ต่อไป
(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ลักษณะของผู้ลงทุน ไม่ได้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับ
อนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เมื่อการอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลงให้บริษัทจัดการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จอง
ซือ
้ อย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.2.6 “การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน”
5.2.7.3 บริษั ทจั ดการจะถื อว่ าผู้ ถื อหน่ วยลงทุ น ได้ศึ ก ษา เข้ าใจ และยิ น ดี ที่จ ะปฏิบั ติ ต ามนโยบาย รายละเอี ย ด และ
วิธีการเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แล้ว
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงวัน เวลาทำการขายหรือรับซื้อ คืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

-33-

5.2.7.4 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สั่งซื้อจะต้องเปิดบัญชี กองทุนกับบริษั ทจัดการไว้ เพื่อ ประโยชน์ในการติดต่อทำรายการซื้ อหรือขายคืนหน่วยลงทุ น
ของกองทุนทุ กกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องกรอกรายละเอียด และข้อความต่างๆ ใน
คำขอเปิด บัญชี กองทุ นอย่างถูกต้องและตามความจริง พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญ ชี (บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ และ/หรือเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี ตามที่
เห็นสมควร) ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบั ตรประจำตัวข้ าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนัก งานรัฐวิสาหกิจ
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
ในกรณีที่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิ จ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเป็นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะ ให้ใช้เอกสารหลักฐานเป็นสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานที่กล่าวมาในวรรคหนึ่งและวรรคที่สองข้างต้นของบิดาหรือมารดาของผู้เยาว์
(2) สำเนาสมุดบัญ ชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณี ที่มีความประสงค์จะรับ
เงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี)
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
(3) สำเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
(1) สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
(2) สำเนาสมุดบัญ ชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณี ที่มีความประสงค์จะรั บ
เงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรื อการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี)
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
(3) สำเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
กรณีคณะบุคคล
(1) สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
(2) หนังสือแสดงความยินยอมของคณะบุคคลทุกท่านที่แต่งตั้งผู้มีอำนาจดำเนินการแทน
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคณะบุคคลทุกท่าน
(4) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีในนามคณะบุคคล (ในกรณีที่มีความประสงค์ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย)
(5) สำเนาสมุดบัญ ชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณี ที่มีความประสงค์จะรั บ
เงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี)
ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) และ (5) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้ มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น
พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยคณะบุคคลแต่ละราย
กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์
(2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามเงื่อนไขของบริษัท ตามแบบบุคคลธรรมดา
(4) สำเนารายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่อนุญาตให้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได้
(5) หนังสือมอบอำนาจ
(6) หลักฐานของผู้รับมอบอำนาจ ตามแบบบุคคลธรรมดา
(7) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
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(8) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
(9) สำเนาสมุดบัญ ชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณี ที่ มีความประสงค์จะรับ
เงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี)
ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้ มีอำนาจลงนามแทนนิติ
บุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
แทนนิติบุคคลแต่ละราย
กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท
(2) หนังสือบริคณห์สนธิ
(3) ข้อบังคับ
(4) สำเนารายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่อนุญาตให้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได้
(5) หนังสือรับรอง
(6) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม
้ ีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม
(7) สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
(8) หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือ
รับรองนิติบุคคล)
(9) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(10) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
(11) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณี ที่มีความประสงค์จะรับ
เงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี)
(12) เอกสารอื่นใดที่กำหนดโดยบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) และ (12) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้มี
อำนาจลงนามแทนนิ ติ บุ ค คลนั้ น พร้อ มประทั บ ตราบริษั ท (ถ้ า มี ) ส่ วนเอกสารตามข้ อ (7) ต้ อ งลงนามรั บ รองสำเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลแต่ละราย
หมายเหตุ : เอกสารสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความ
ประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการ
โอนเข้าบัญชี)
หากเป็นบัญชีธนาคารที่เปิดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สำนักหักบัญชีกรุงเทพ) บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่ วยลงทุน
และส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถื อหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้
ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
หากเป็ น บั ญ ชี ธ นาคารที่ เปิ ด ในเขตต่ า งจั ง หวัด ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น สามารถใช้ เป็ น บั ญ ชี รับ เงิ น ค่ าขายคื น หน่ วยลงทุ น /
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)
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นอกเหนือ จาก 11 ธนาคารที่ กล่ าวมาข้า งต้น นี้ บริษั ท จัด การจะดำเนิน การคื น เงิน ค่าซื้ อ หน่วยลงทุ นให้ แ ก่ผู้ถือ หน่ว ย
ลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อ
นำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการ
โดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เข้าบัญ ชี ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิ ชย์กำหนด โดยตัดจ่ายจากจำนวน
เงินที่จะโอนเข้าบัญชีนั้นๆ
หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมธนาคารหรือวิธีที่ ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ โดย
จะติ ด ประกาศแจ้ ง ให้ ทราบ ณ ที่ ทำการของบริ ษั ท จั ด การและผู้ ส นั บ สนุ น การขายและรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น รวมทั้ ง
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
6

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

6.1

ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- วิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้ ส นใจลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น สามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ช วนส่ ว นสรุ ป ข้ อ มู ล สำคั ญ หนั ง สื อ ชี้ ช วน
ส่ ว นข้ อ มู ล โครงการ ใบคำขอเปิ ด บั ญ ชี ก องทุ น ใบคำสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ ที่ บ ริ ษั ท จั ด การ ตามวั น เวลา ทำการ
ตามปกติของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี)
สำหรับผู้ลงทุ นที่ยังไม่เคยมีบัญ ชี กองทุน จะต้องเปิดบัญ ชีกองทุ น โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอ
เปิดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน
6.2.2 วันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน
บริษั ทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับ คำสั่ งซื้ อหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน ทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบี ยนกองทรัพ ย์สินเป็ น
กองทุ นรวมโดยบริษั ทจัด การจะประกาศวัน ที่ เป็ น วันทำการซื้ อขายหน่ วยลงทุ น ให้ ท ราบล่ วงหน้ า โดยปิ ด ประกาศ ณ
สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุ นจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกวันทำ
การ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30
น. ณ บริษั ทจั ดการ หรือผู้ สนั บสนุน การขายหรือรับ ซื้ อคืน โดยผู้ สนใจกรอกใบคำสั่ งซื้อ ให้ค รบถ้วนและแนบเอกสาร
หลักฐานในการซื้อหน่วยลงทุน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงชุดเปิดบัญชีกองทุน (กรณีที่ยังไม่เคยเปิดบัญชี
กองทุน)
การส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป
ทั้ง นี้ บริษั ทจัด การขอสงวนสิทธิ ที่ จะปรับ ปรุงเปลี่ ยนแปลงวัน เวลา และวิธีก าร การรับ คำสั่งซื้ อ หน่ วยลงทุ น ดังกล่า ว
ตามที่ บ ริษั ทจั ดการเห็น สมควร โดยจะแจ้ งให้ ผู้ถือหน่ วยทราบล่ วงหน้ า โดยประกาศ ณ สำนั กงานของบริษั ทจั ดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนรวม
ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องมี คำสั่ งให้ เป็ นวัน หยุ ดทำการซื้ อขาย แม้ อาจเป็น วันที่ บริษั ท จัด การกำหนดให้เป็น วัน
รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป
6.2.3

วิธีการซื้อและชำระเงินค่าซือ
้ หน่วยลงทุน

6.2.3.1 วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสั่งซื้อหน่ วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัด
จำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้ ตามวันและเวลาระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่า
ไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี)
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(2) ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนให้แก่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดต่ างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคำ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
(3) สำหรับผู้สั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะต้อง
เปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผถ
ู้ ือหน่วยลงทุนก่อน
(4) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยชำระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดที่บริษัท
จัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวั นที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพ ท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่ อความ
สะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เป็นบัญชีกระแสรายวัน 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

เลขที่บัญชี 0001-114-005064-7

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชี ดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยจะ
ปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(5) หลังจากที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้รับการสั่งซื้อ
หน่ วยลงทุ น พร้อ มทั้ งเงินค่ าซื้ อหน่ วยลงทุ นจากผู้ สั่ งซื้ อแล้ว บริษั ท จั ดการ ผู้ส นับ สนุ น การขายหรือ รับซื้ อ คืน (ถ้ามี )
ผู้จด
ั จำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน
(6) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่
สั่งซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งทำการซื้อนั้น
(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 7
วันการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันขายหน่วยลงทุน
ทั้ งนี้ สิ ท ธิในหน่ วยลงทุ นของผู้ สั่งซื้ อหน่ วยลงทุ น จะเกิ ด ขึ้ นต่ อ เมื่ อนายทะเบี ย นหน่ วยลงทุ น ได้ บั น ทึ ก รายการสั่ งซื้ อ
หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ
้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
(8) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้ สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุ นด้วยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบ
หนี้ กับ บริษั ท จัด การไม่ ได้ เว้ น แต่ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมหนึ่ ง เพื่ อ ซื้ อ หน่ วยลงทุ น ของ
กองทุนรวมนี้ที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการให้มีการหักลบกลบหนี้กันก็ได้
(9) ผู้สั่งซื้ อหน่วยลงทุน ที่ ได้ทำการสั่ งซื้อหน่วยลงทุ น และได้ชำระเงินค่ าซื้ อหน่วยลงทุน เต็ มตามจำนวนแล้ วจะเพิ ก
ถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้
(10) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น
(11) บริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิ เสธการสั่ งซื้ อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษั ทจัดการได้พิจารณาแล้ วเห็ นว่าการ
สั่งซื้อดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิ ดชอบ
ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
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6.2.3.2 การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ ทราบเมื่อเปิด ให้บริการและเมื่อ
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ ว โดยปิ ด ประกาศ ณ ที่ ท ำการของบริ ษั ท จั ด การและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัท จัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้น ตอนวิธีการใช้
บริก าร และกำหนดเวลาในการให้ บ ริ ก ารให้ ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น ทราบและปฏิ บั ติ ต าม โดยปิ ด ประกาศ ณ ที่ ท ำการของ
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.2.3.3 การรับ คำสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น โดยผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Internet) (บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ให้ ท ราบเมื่ อ เปิ ด
ให้บริการและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน)
เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดั งกล่าว บริษัท จัดการจะจัด ให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้
บริก าร และกำหนดเวลาในการให้ บ ริก ารให้ ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น ทราบและปฏิ บั ติ ต าม โดยปิ ด ประกาศ ณ ที่ ท ำการของ
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุการขายหรือรั บซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.2.3.4 การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต บริษัท
จั ด การอาจเพิ่ ม เติ ม วิธี ก ารรั บ คำสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น โดยวิ ธี อื่น ๆ เช่ น วิ ธี ก ารรั บ คำสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นเคาน์ เตอร์
ธนาคาร (Bill Payment) บริ ก ารธนาคารทางโทรศั พ ท์ (Telephone Banking) บริ ก ารธนาคารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบริษั ทจัดการจะดำเนินการตามเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และถือว่าได้รับความเห็ นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุ นแล้ว ทั้ งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการรั บคำสั่งซื้ อหน่วย
ลงทุนนั้น ๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุ นทราบล่วงหน้าไม่น้อ ยกว่า 15 วัน
ก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.2.4 ราคาขายหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น
โดยเป็นราคาที่ได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
6.2.5 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเ สธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่ าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการ
ตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการ ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน
(3) บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรเป็น
3.1 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี้
(ก) กองทุนดังต่อไปนี้
1) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2) กองทุนประกันสังคม
3) กองทุนการออมแห่งชาติ
4) กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
5) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
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7) กองทุนอื่นใดที่สำนักงานพิจารณาว่ามีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6.
8) กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม 1. ถึง 7.
(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคล
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุ นรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ Crossborder Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็ น การลงทุ น ของผู้ ล งทุ น ที่ มิ ไ ด้ มี สั ญ ชาติ
ไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ในต่างประเทศ
(ง) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร
3.2 กรณี เป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิ นหนึ่งปี เว้ นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมี
เหตุจำเป็นและสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุ นของกองทุ นรวมเป็นสำคัญ และต้องมี
ลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้
•

การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่ วยลงทุน ต้องมิได้เป็ น ไป
โดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทุน เช่ น เงินปันผล หรือสิทธิ
ออกเสียง เป็นต้น



มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่า
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้

(4) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน
เป็นต้น
(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณี
ที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่ว ยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุ นอาจก่ อให้เกิด
ปั ญ หาในการบริห ารกองทุ น หรือ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลเสี ย หายแก่ ก องทุ น เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น การรัก ษาผลประโยชน์ ข อง
กองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก
(6) บริ ษั ท จั ด การสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะหยุ ด รั บ คำสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น การชั่ ว คราวและ/หรื อ ถาวรก็ ไ ด้ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท
พิจารณาเห็นว่าการหยุด รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่ าวจะเป็น ประโยชน์สูงสุดต่อกองทุ นและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและ
รับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.2.5.2 บริษั ทจั ดการจะถื อว่ าผู้ ถื อหน่ วยลงทุ น ได้ศึ ก ษา เข้ าใจ และยิ น ดี ที่จ ะปฏิบั ติ ต ามนโยบาย รายละเอี ย ด และ
วิธีการเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แล้ว
6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
(1) บริษั ทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจำนวนแล้ว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระบริษั ท
จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์
ยกเว้ น ในกรณี ที่ ก ารสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น นั้ น มี ผ ลให้ จ ำนวนหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เกิ น กว่ า จำนวนหน่ ว ยลงทุ น ของ
โครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยใช้
หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อ
ในวันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อ
ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็น ว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(3) บริษัทจัด การจะไม่ จัดสรรหน่ วยลงทุ นให้ แก่ บุ คคลใดหรือกลุ่มบุ คคลเดีย วกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรเป็น
3.1 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี้
(ก) กองทุนดังต่อไปนี้

-39-

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) ซึ่งไม่อยู่ ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคล
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุ นรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ Crossborder Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็ น การลงทุ น ของผู้ ล งทุ น ที่ มิ ไ ด้ มี สั ญ ชาติ
ไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ในต่างประเทศ
(ง) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร
3.2 กรณี เป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่ งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมี
เหตุจำเป็นและสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุ นของกองทุ นรวมเป็นสำคัญ และต้องมี
ลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้
• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็น ไปโดย
มุ่งแสวงหาประโยชน์ อื่นใดนอกเหนื อจากประโยชน์ ทั่ว ไปที่ พึงได้รั บจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิ ทธิออก
เสียง เป็นต้น
 มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมือผู้ถือหน่วยลงทุ นที่ ถือเกินกว่า
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่ มเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
6.3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน :
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

7.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- วิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
ไม่มี
7.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
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7.4 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชนิดสะสมมูลค่า

: มี
: มี
: มี

1. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวัน
ทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะ
กำหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุ นที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่ได้รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ได้แจ้งไว้
ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษั ทจัดการจะทำการปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถสั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น โดยส่ ง คำสั่ ง ขายคื น และหลั ก ฐานการขายคื น และกรอก
รายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ จะขายคืนหรือ
จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนซึ่ งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนที่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุ นให้ แก่ผู้ถื อหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ โดยผู้ถือหน่วยต้องลงนามในแบบฟอร์ม
ขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัท
จัดการระบุไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการซื้ อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้อง
ยอมรับ และผูกพั นตามเงื่อนไข และ/หรือ ที่ จะแก้ไขเพิ่ มเติม เปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึ ง การยอมรั บความเสี่ย ง
ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ
(3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ในใบคำสั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น มากกว่ า จำนวนหน่ ว ยลงทุ น หรื อ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น หั ก ด้ ว ย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุ น (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุ นที่ ป รากฏอยู่ในรายการที่ บัน ทึก โดยนายทะเบีย น
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(4) นายทะเบี ย นหน่ วยลงทุ น จะทำการตรวจสอบรายการสั่ งขายคื น หน่ ว ยลงทุ น กั บ ทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น หาก
ถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนส่ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน
ทั้ งนี้ สิ ท ธิ ก ารขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น จะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ เมื่ อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น ได้ ท ำการบั น ทึ ก
รายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(5) บริษั ท จัด การจะดำเนิ น การให้ มี ก ารชำระเงิ น ค่ าขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ภายใน 5 วัน ทำการ นั บ ตั้ งแต่ วั นถั ด จากวั น
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของ
ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุร กิจการจัดการกองทุนรวม
(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
และบริษั ท จั ด การยั งไม่ สามารถรับ ซื้ อคื น หน่ว ยลงทุ น ของผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น ได้ โดยอยู่ ในระหว่า งการดำเนิ น การของ
บริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจ
ขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุ นได้ ยื่ นคำสั่ งขายคืน หน่ วยลงทุ น ทั้งนี้ การยกเลิ กคำสั่งขายคื นหน่วยลงทุน จะสมบู รณ์ ก็ต่ อเมื่ อ
ได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น
(7) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น
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2. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพ ท์ (บริษั ทจัดการจะแจ้งให้ท ราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน
3. 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 ดห ลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข ขั้ น ตอน
วิธีการใช้บริการ และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการ
ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ล่ วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
4. การรับซื้ อคื นหน่วยลงทุน โดยผ่ านสื่อ อิเล็ก ทรอนิกส์ (Internet) (บริษัท จัด การจะแจ้งให้ ท ราบเมื่อ เปิ ดให้บ ริก าร
และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิ ดประกาศ ณ ที่ท ำการของบริ ษัทจัดการ
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน)
เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจั ดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิ ธีการใช้
บริการ และกำหนดเวลาในการให้ บริการให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นทราบและปฏิ บัติ ตาม โดยปิ ด ประกาศ ณ ที่ ท ำการของ
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
5. การรับซื้อคื นหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต บริษัทจัด การ
อาจเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
เช่ น วิธี การรับ ซื้อ คืน หน่ว ยลงทุ นผ่ านเคาน์ เตอร์ธ นาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศั พ ท์ (Telephone
Banking) บริก ารธนาคารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Internet Banking) เครื่อ งฝากถอนเงิ น อั ต โนมั ติ (Automatic Teller
Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความ
เห็ น ชอบจากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น แล้ ว ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ถึ ง วิ ธี ก ารรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น นั้ น ๆ ให้ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะ
ปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

:

มี

ชนิดจ่ายเงินปันผล

:

ไม่มี

ชนิดสะสมมูลค่า

:

ไม่มี

1. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอั ตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ตกลงสั่งขายคื นหน่ วยลงทุน และยินยอมให้บ ริษั ท จัดการรับซื้ อคืน หน่ วยลงทุน อัตโนมัติ โดยจะพิจารณาจากผลการ
ดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม และ/หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีของกองทุน
แล้ ว แต่ ก รณี โดยบริ ษั ท จั ด การจะรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น อั ต โนมั ติ ไ ม่ เ กิ น ปี ล ะ 12 ครั้ ง ซึ่ ง จะพิ จ ารณาจากผลการ
ดำเนิ น งานสิ้ นสุ ด ตามช่ วงเวลาที่ บ ริษั ท จัด การเห็ น สมควรในงวดบั ญ ชีที่ จะจ่ ายเงิน ค่ ารับ ซื้ อ คื น หน่ว ยลงทุ นอั ต โนมั ติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
รายละเอียดเพิ่มเติมกรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
(1) ในการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ น อัตโนมัติ บริษั ทจัดการจะให้มีการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุ นของกองทุน นี้เพื่อ สับเปลี่ ย น
ไปยั ง กองทุ น เปิ ด แอล เอช ตลาดเงิน โดยถือ ว่าได้ รับ ความยิ นยอมจากผู้ถื อหน่ วยลงทุ นแล้ว โดยบริ ษั ท จัดการไม่
จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่อย่างใด
(2) ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุ นดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืน ณ สิ้นวันทำรายการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุ น
อัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วัน
ถั ด จากวั น คำนวณมู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิ น สุ ท ธิ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น และราคาหน่ ว ยลงทุ น โดยมิ ให้ นั บ รวมวั น หยุ ด ทำการใน
ต่างประเทศของผู้ประกอบธุร กิจการจัด การกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุ น
รวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวม เพื่อนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ไปยังกองทุน
อื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน
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(3) การลดจำนวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ รั บ ซื้ อ คื น โดยอั ต โนมั ติ จ ะทำในวั น ทำการถั ด จากวั น ทำการรับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น
อัตโนมัติจำนวนนั้น
7.5

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

รายละเอียดตามข้อ 7.4
7.6

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

ผู้ถื อหน่ วยลงทุ นสามารถขายคื น หน่ว ยลงทุ น โดยส่ งคำสั่ งขายคื นและหลั ก ฐานการขายคืน ได้ ทุก วันทำการแรกของ
สัปดาห์ ภายใน 15.30 น. ตามรายละเอียดในข้อ 7.4
ทั้งนี้ บริษัทจัด การขอสงวนสิ ทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ น
โดยบริษัทจัดการจะทำการปิด ประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7.7

การขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8

รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

ไม่มี
7.9

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการขายคืนหน่วยลงทุน เป็นแจ้งคำสั่งขายคืนล่วงหน้า โดยบริษัท
จัดการจะทำการปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการขายคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการ และ
การรับเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทั้ งนี้ เป็น ไปเพื่ อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัท จัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
8.1 ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
-

บริษัทจัดการ

-

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

-

วิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

8.2

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงิน
ค่าขายคื นหน่ วยลงทุ นจากกองทุ นต้นทางซึ่ งหั กค่ าธรรมเนี ยมการสั บเปลี่ ยนหน่วยลงทุ น (ถ้ามี ) เพื่ อนำไปชำระค่ าซื้ อ
หน่วยลงทุนปลายทาง
การสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นกรณี การเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้ งแรก ซึ่ งมาจากการสั่ งซื้ อหน่วยลงทุ นของกองทุ นรวมอื่ น
ภายใต้การจัดการของบริษัทจั ดการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหัวข้อการ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น
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การสั บเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นภายหลั งการเสนอขายครั้ งแรก บริษั ท จัดการอาจเปิ ดให้ บริการสับเปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น โดย
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าก่อนวันเปิดให้บริการ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
8.2.1. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
ผู้ถือหน่วยลงทุ นที่ประสงค์จะสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุ นจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษั ทจัดการ
สามารถสั่งเปลี่ยนหน่วยลงทุ น โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุ นต้น
ทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อมเอกสาร
ประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน และบริษั ทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคื นจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ น
ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น ไว้ เป็ นหลั กฐาน ทั้ งนี้ บริ ษั ท จั ด การจะดำเนิ นการนำเงิ น ที่ ได้ จากการขายคื นหน่ วยลงทุ นของ
กองทุ นต้ นทางนี้ ไปชำระค่ าซื้ อหน่ วยลงทุ นของกองทุ นปลายทาง ตามรายละเอี ยดที่ ระบุ ไว้ในคำสั่ งสั บเปลี่ ยนหน่ วย
ลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุน
นี้ สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี)
ได้ ที่ที่ทำการของบริษั ทจั ดการ และผู้ สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคื น ในวั นและเวลาทำการ หรือช่ องทางอื่นที่ บริษั ท
จัดการอาจแจ้ งเพิ่ มเติ มในอนาคต และสามารถสั่ งสั บ เปลี่ยนหน่ วยลงทุ นได้ โดยกรอกรายละเอี ยดในคำสั่ งสับเปลี่ ยน
หน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุ น จะยกเลิกหรื อเพิกถอนการสั บเปลี่ ยน
หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้
(สำหรับผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดใน
ใบคำขอเปิ ดบั ญ ชี กองทุ นรวมให้ ครบถ้ วน พร้อมแนบเอกสารหลัก ฐานประกอบการขอเปิ ดบัญ ชี กองทุ นรวมโดยปฏิ บั ติ
เช่นเดียวกับการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น)
8.2.2

วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
ผู้ถือหน่วยลงทุ นสามารถสั บเปลี่ ยนหน่วยลงทุ น โดยส่ งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และนำส่งหลักฐานการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.1 การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้ส นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่น ใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็ นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นทำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ น
ดังกล่ าว ตามที่ บริษั ทจัดการเห็ นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ นทราบล่ วงหน้ า โดยประกาศ ณ สำนักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดตามเงื่อนไขวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน
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8.2.3

ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่
บริ ษั ท จั ด การได้ รั บ คำสั่ ง สั บ เปลี่ ย นหรื อ เอกสารอื่ น ใดที่ บ ริ ษั ท จั ด การกำหนด (ถ้ า มี ) ที่ ส มบู ร ณ์ และได้ ท ำรายการ
สับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันก่อนวันที่ กองทุน
จะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นของกองทุ นต้นทาง บวกด้ วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
หรือจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการได้รับ
เงินจากกองทุนต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี
หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ทั้ งนี้ บริ ษั ทจั ดการอาจยกเว้ น ไม่ เรี ยกเก็ บค่ าธรรมเนี ย มการสั บ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น สำหรั บการสั บ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการโดยจะติดประกาศไว้ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อ
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าก่อนวันเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
1. กรณี ที่กองทุ นนี้ เป็ นกองทุ นต้นทางและผู้ถื อหน่ วยลงทุ นสั่ งสั บเปลี่ ยนหน่วยลงทุ นโดยมี จำนวนหน่วยลงทุ นหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้ อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าวมี
ผลทำให้ ห น่ วยลงทุ นของผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น มี มู ลค่ าต่ ำกว่ามู ลค่ าหรือจำนวนหน่ วยลงทุ นคงเหลื อขั้ นต่ ำ (ถ้ ามี ) บริ ษั ท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง
ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ ำดังกล่าว บริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษั ทจั ดการอาจเปลี่ ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่ มเติ มวิ ธีการสั บเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น เพื่ อเพิ่ มความสะดวกให้ แก่ ผู้ ถื อ
หน่ วยลงทุ น โดยจะเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ เงื่ อนไข และวิ ธี การที่ บ ริ ษั ท จั ด การกำหนด ซึ่ งเป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ ที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้บริษั ทจัดการจะติดประกาศรายละเอียด
การให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือ
เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
ที่ ที่ทำการทุ กแห่ ง ของบริษั ทจั ดการ และ ณ สถานที่ ติ ดต่ อของผู้ สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคื นที่ ใช้ ในการรับซื้ อ คื น
หน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการจะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุ น
คืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การ
หยุ ด รั บ ซื้ อ คื น หน่ วยลงทุ น ” หรื อ กรณี อื่ น ใดที่ บ ริ ษั ท จั ด การได้ ส งวนสิ ท ธิ ในการขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ วยลงทุ น ไว้ ใ น
รายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษั ทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชือ
่ เสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้ งผู้สั่งสับเปลี่ยนก่อนการ
ดำเนินการ
บริษั ทจั ดการสงวนสิ ทธิ ที่จะหยุ ด รั บคำสั่ งสั บเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น เป็ นการชั่ วคราวและ/หรือถาวรก็ ได้ ในกรณี ที่ บริษั ท
พิจารณาเห็นว่าการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษั ทจัดการ
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จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติ
ได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุ นของกองทุนรวมทุกราย ทั้งนี้ กรณีที่เป็นเงื่ อนไขมีได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมเปิดกำหนดวิธี การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้สามารถชำระเป็นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
ไว้เป็นการทั่วไป
(2) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้นไป
ชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
(3) บริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุ นตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุ นเป็นหลักทรัพ ย์หรือทรัพย์สินอื่ นแทนเงิน และบริษั ทจัดการ
ได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
10.

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพ ย์ห รือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้ อย่างสมเหตุสมผล
หรือ
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้ถื อหน่ วยลงทุ น บริษั ทจัด การพบว่าราคารับซื้ อ คืน หน่ วยลงทุ น ดังกล่ าวไม่ถู กต้ อ ง และผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ยั งไม่ ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
นั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับ
ซือ
้ คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อ นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้ อคืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อน
ได้ ไม่ เกิ น 10 วั น ทำการนั บ ตั้ ง แต่ วั น ทำการถั ด จากวั น ที่ มี ค ำสั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น นั้ น เว้น แต่ ไ ด้ รั บ การผ่ อ นผั น จาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(ก) แจ้งผู้ ถื อ หน่ว ยลงทุ น ที่ มี ค ำสั่ งขายคืน หน่ วยลงทุ น ไว้แ ล้ วให้ ท ราบถึ งการเลื่ อ นกำหนดการชำระค่ าขายคื น หน่ว ย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(ข) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผล
และหลัก ฐานการได้รับความเห็ นชอบหรือการรั บรองข้อมูลในรายงานการแก้ไ ขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดู แลผลประโยชน์ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลั น โดยบริษั ทจั ดการอาจมอบหมายให้
ผูด
้ ูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(ค) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้น หากถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
วันอื่น และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังค้างอยู่ให้ เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงชำระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั้นๆ ต่อไป
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11.

การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

11.1. บริษั ทจัด การอาจไม่ ขาย ไม่รับซื้ อ คืน หรือไม่รับสับ เปลี่ ยนหน่วยลงทุ นตามคำสั่ งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่ ง
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่ งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ใน
กรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอ
ื้ ขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษั ทจัดการพิ จารณาแล้ว มี ความเชื่อโดยสุ จริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณี ดังต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่ายจ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้ ง นี้ บริษั ท จั ด การจะไม่ ข าย ไม่ รั บ ซื้ อ คื น หรื อ ไม่ รับ สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ตามคำสั่ ง ซื้ อ คำสั่ ง ขายคื น หรื อ คำสั่ ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่ งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก)
(ข) หรือ (ค) ได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ในกรณี ที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์ห รือทรัพ ย์สินในต่างประเทศตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วย
การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน และการกำหนดอัตราส่วน
การลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุ นรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
(ค) มีเหตุ ที่ทำให้ก องทุ นรวมไม่ ได้ รับชำระเงินจากหลักทรัพ ย์หรือทรัพ ย์สินที่ ลงทุน ไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่ งเหตุ
ดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ ข ายหน่ วยลงทุ น ตามคำสั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ นที่ รับ ไว้แ ล้ ว หรือเป็ นการหยุด รับ คำสั่ งซื้ อ หน่ว ยลงทุ น แก่ ผู้
ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้
1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
ของตนอั น เนื่ อ งมาจากการที่ บ ริษั ทจัด การกองทุ น รวมรายเดิ มไม่ ส ามารถดำรงความเพี ยงพอของเงิ นกองทุ น ได้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
11.2. เมื่อปรากฎเหตุ ตามข้อ 11.1 และบริ ษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือไม่รับสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุ น หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุ น หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ น บริษั ทจัดการจะปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึง
การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2)
หรือ (3) ให้เปิด เผยต่ อผู้ ถื อหน่วยลงทุ น รายอื่ นและผู้ ลงทุ น ทั่ วไปให้ท ราบถึงการหยุ ดรับ คำสั่ งซื้ อ หรือ คำสั่ ง ขายคื น
หน่วยลงทุน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
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(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่ งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ ยน
หน่ วยลงทุ นที่ ได้ รับ มาแล้ว หรือ การหยุ ดรับ คำสั่ งซื้ อ คำสั่งขายคื น หรือคำสั่ งสั บเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น พร้อ มทั้ งแสดง
เหตุผลและรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่ งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1
(1) (2) หรือ (3) เกินหนึ่งวันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่ งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือ
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน
เปิด ณ วันทำการสุดท้ ายก่อ นวัน รายงานนั้นให้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวัน ทำการก่อนวันเปิดรับ
คำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่ งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการเปิดรับ
คำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณี ที่ บ ริษั ท จัด การไม่ ข าย ไม่ รั บ ซื้ อ คื น หรือ ไม่ รับ สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ตามคำสั่ งซื้ อ คำสั่ งขายคื น หรื อ คำสั่ ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
อาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
11.3.
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุด
รับคำสั่งซื้อ
หรือ คำสั่ งสั บ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น ในช่ วงระยะเวลาที่ บ ริษั ท จัด การพบว่า ราคาขายหน่ วยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง และผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5
ของราคาขายหน่ว ยลงทุนที่ ถูกต้อง ทั้ งนี้ บริษั ทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุ นหรือหยุ ดรับค ำสั่งซื้ อหรือ
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ ทำการทุกแห่ งของบริษั ท จัดการและสถานที่ ติด ต่ อทุก แห่งของผู้ สนับสนุ นการขาย
หรือ รับ ซื้ อ คื น ที่ ใ ช้ ในการซื้ อ ขายหรือ สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น และแจ้ง ให้ ผู้ที่ ได้ มี ค ำสั่ งซื้ อ หรือ คำสั่ ง สับ เปลี่ ย นหน่ ว ย
ลงทุนทราบโดยพลัน
12 การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือ เพื่ อรัก ษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิ น สำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริษั ท
จัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลา
ที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
13

เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน

13.1. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้
ทั้งนี้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ ทำให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เ กี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุ น
รวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
13.2.

วิธีการโอนหน่วยลงทุน

ผูถ
้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้
โอนและผู้รับโอน และยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่กำหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุ น ในกรณี ที่
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ผู้รับโอนยังไม่มีบั ญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้ รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุน ตามวิธีการที่กำหนดไว้ใน
โครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงทำการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้
(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้
สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
(3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบีย นหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน
และใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน
นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะบันทึ กข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้โอน และ
ผู้รับโอนหน่ วยลงทุ น ภายใน 15 วันนั บแต่วันที่ น ายทะเบีย นหน่วยลงทุ น ได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน ถูก ต้องสมบูรณ์
ทั้งนี้ ผู้รับ โอนหน่วยลงทุ นจะมีสิทธิ ในฐานะผู้ถื อหน่วยลงทุน ของกองทุ นรวมตามข้ อ 13 เรื่อ ง “สิท ธิห น้าที่ และความ
รับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
14 การจ่ายเงินปันผล
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. LHSMART-R

ไม่จ่าย

2. LHSMART-D

จ่าย

3. LHSMART-A

ไม่จ่าย

14.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
1. กองทุ น จะพิ จารณาจ่ ายเงิ น ปัน ผลไม่เกิ น ปี ล ะ 12 ครั้ง โดยพิ จารณาจากผลการดำเนิ นงานสิ้ น สุ ดตามช่ ว งเวลาที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล แล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปัน
ผลดังกล่าวจะไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น
2. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด และตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุน
ในอนาคต
14.3 กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ในกรณี ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมใด ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปัน ผลของกองทุนรวมดังกล่าว
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมดังต่อไปนี้
(1) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุน ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุ น รวมถึงผู้ถื อหน่วยลงทุนที่ถือ
หน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ
บริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจ่ายเงิน ปันผลให้ผู้ถื อหน่ ว ยลงทุน ด้วยวิธีการที่ ต่างกัน สำหรับหน่วยลงทุ นที่ ขายใน
ช่วงเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการจ่ายเงิ นปันผลในแต่ละครั้ง และจะ
ถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถื อหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณี
ที่ ได้ รับยกเว้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกั บตลาดทุ น ว่า ด้วยหลั กเกณฑ์ เกี่ ย วกั บข้ อ จำกัด การถือ หน่ ว ยลงทุ นใน
กองทุนรวมและหน้าที่ ของบริษั ทจัดการ โดยบริษั ทจัดการจะจัดทำบัญ ชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงิ นปันผลออก
จากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะ
ส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
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15.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

15.1 ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ไม่เกินร้อยละ 3.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
15.2

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. LHSMART-R

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

2. LHSMART-D

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

3. LHSMART-A

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
มูล ค่ าทรัพ ย์ สิน ที่ ใช้ ในการคำนวณค่ าธรรมเนี ยมการจัด การ ค่ าธรรมเนีย มผู้ดู แ ลผลประโยชน์ และค่ าธรรมเนี ย มนาย
ทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพ ย์สินทั้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ
15.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. LHSMART-R

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

2. LHSMART-D

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

3. LHSMART-A

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
มูลค่ าทรัพ ย์สิน ที่ ใช้ ในการคำนวณค่าธรรมเนีย มการจัดการ ค่ าธรรมเนีย มผู้ดู แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนาย
ทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้ นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ
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15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. LHSMART-R

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.27 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

2. LHSMART-D

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.27 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

3. LHSMART-A

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.27 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.27 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
มูล ค่ าทรัพ ย์ สิน ที่ ใช้ ในการคำนวณค่ าธรรมเนี ยมการจัด การ ค่ าธรรมเนีย มผู้ดู แ ลผลประโยชน์ และค่ าธรรมเนีย มนาย
ทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ
15.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ไม่มี
15.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ไม่มี
15.2.6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.69 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั้งแรก และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริ มการขายภายหลั งการเสนอ
ขายครั้ ง แรก เช่ น ค่ า โฆษณา ประชาสั ม พั น ธ์ หรื อ ค่ า สื่ อ โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ การส่ ง เสริม การขาย การจั ด อบรม
เผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนำกองทุ น เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 0.535 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(2) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัด ตั้งกองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุนและจดทะเบียน
กองทรัพย์สินของกองทุนกับสำนักงาน ค่าที่ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั้งกองทุน เป็นต้น
(3) ค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)
(4) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
(5) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน ในหลั กทรัพย์และทรั พย์สินของกองทุน เช่ น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพ ย์
หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ ค่ าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
หลัก ทรัพ ย์ ค่ าใช้จ่ ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ เช่น ใบหุ้ นกู้ ค่ าใช้ จ่า ยในการโอนและรับ โอนหลักทรั พย์
และค่ าใช้จ่ายอื่ น ๆ ที่ เกิ ดจากการซื้ อขายหลั กทรัพ ย์ ค่ าธรรมเนี ยมและค่ าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้ บริก ารของสถาบั น
การเงินที่ เกี่ย วข้ องกับ การบริหารกองทุ น และหรือ ค่าธรรมเนีย มและค่ าใช้ จ่ ายอื่น ใดที่ท าให้ก องทุ นสามารถลงทุน ใน
หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินนั้นได้
(6) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
(7) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคำขอใช้บริการกองทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับ
ภาษี รายงานการถื อหน่วยลงทุ นและแบบฟอร์ม อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ กองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัด เตรียมและจัดส่ ง
เอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน
(8) ค่า จัด ทำ ค่ า พิ ม พ์ ห นัง สื อ ชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุ น รายงานประจำงวด 6 เดื อ นและรายงานประจำปี ถึง ผู้ ถื อ
หน่วยลงทุน
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(9) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ่งพิมพ์
อื่นใด
(10) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าไปรษณียากร ค่าภาษีอากร ที่ เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การจัดหาให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกัน
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอั ตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรั พย์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม
อื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในโครงการได้ เป็นต้น
(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดี เพื่อ
การรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติห น้าที่ห รือเรียกค่ าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายจากบริษั ทจัดการเพื่อ ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุ นหรือเมื่ อ
ได้ รับ คำสั่ งจากสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ค่ าใช้ จ่ ายด้ านกฎหมายในการ
ดำเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น
(12) ค่าจัดเตรียมรายงานต่างๆ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือประกาศของสำนักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที่น อกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติม โครงการ การปิ ด
สมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(14) ค่าใช้ จ่ ายเกี่ ยวเนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงแก้ไ ขโครงการ เช่ น การจั ด ประชุ ม ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น การขอมติ ผู้ ถื อ
หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
(15) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(16) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั บ ชำระเงิ น ค่ า ซื้ อ ห น่ ว ยลงทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการชำระเงิ น ค่ า ขายคื น ห น่ ว ยลงทุ น เช่ น
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็นต้น
(17) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใข้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ
ค่า จดทะเบี ย นกั บ ผู้ มี อำนาจตามกฎหมาย รวมทั้ งค่ าใช้ จ่ าย และ/หรือ ค่ าธรรมเนี ย มต่ างๆ ที่ เกี่ ย วเนื่ องกั บ การจัด หา
ได้มา รับมอบ/ส่งมอบดูแลรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่างๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจาก
ทีร่ ะบุไว้ในข้อ 15.2.2 "ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี" เป็นต้น
(18) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)
(19) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ที่
เรียกเก็บรายปี ตามที่จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(20) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชำระบัญชี และเลิกกองทุน
(21) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน
หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ค่าใช้จ่ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คำนวณทุ กวันและจะเรียกเก็ บจากกองทุนเป็นรายเดือน ทั้ งนี้การตัดจ่ายค่ าธรรมเนี ยมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ
ค่าใช้จ่ายข้อ 1. – 21. จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง และในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอย
ตัดจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ายของกองทุ นรวมเฉลี่ ยเท่ ากัน ทุ กวัน ตามระยะเวลาที่ จะได้รับประโยชน์ จากค่ าใช้ จ่ ายนั้ นหรือตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม
ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
รับอนุญ าตแห่งประเทศไทย อนึ่ ง หากมีการเปลี่ ยนแปลงเกี่ ยวกับภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ ภาษีอื่นใดใน
ทำนองเดียวกั น บริษั ทจัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับ รู้ภาษี ต่า งๆ ดั งกล่าว โดยถื อว่าได้รับมติจากผู้ถื อ
หน่วยลงทุนแล้ว
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15.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.3 .1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. LHSMART-R

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. LHSMART-D

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. LHSMART-A

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่
เท่ า กั น ขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของบริ ษั ท จั ด การ โดยอาจพิ จ ารณาจากมู ล ค่ า การทำรายการ ประเภทการทำรายการ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น
15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back – End Fee) : มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. LHSMART-R

ประมาณการค่ าธรรมเนี ย มการรั บ ซื้ อ คื น หน่ วยลงทุ น ในอั ต ราไม่เกิ น ร้อ ยละ 2.68 ของมู ล ค่ า
หน่วยลงทุน

2. LHSMART-D

ประมาณการค่ าธรรมเนี ยมการรั บ ซื้ อ คื น หน่ วยลงทุ น ในอั ต ราไม่เกิ น ร้อ ยละ 2.68 ของมู ล ค่ า
หน่วยลงทุน

3. LHSMART-A

ประมาณการค่ าธรรมเนี ยมการรั บ ซื้ อ คื น หน่ วยลงทุ น ในอั ต ราไม่เกิ น ร้อ ยละ 2.68 ของมู ล ค่ า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใ นการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ มหรือแต่ละ
รายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการทำรายการ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น
15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื่อย่อ
1. LHSMART-R

2. LHSMART-D

3. LHSMART-A

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา
ประมาณการค่ าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่ า
หน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ 2.68 ของมูลค่ า
หน่วยลงทุน
ประมาณการค่ าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่ า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย
่ นเข้า : อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
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ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
รายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการทำรายการ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น
บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. LHSMART-R

ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. LHSMART-D

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. LHSMART-A

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่ เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก : อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ล ะ
รายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการทำรายการ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น
บริษัทจัด การจะยกเว้นไม่ เรีย กเก็ บค่าธรรมเนี ยมการสั บ เปลี่ ยนหน่วยลงทุ น สำหรับการสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ระหว่าง
กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
15.1.1. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
15.1.2.

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
15.1.3.

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
(1) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสั่งซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อหรือขายคื นหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ น
เพื่อเป็นค่าใช้ จ่ายในการซื้ อขายหลักทรัพ ย์ เช่ น ค่าธรรมเนี ยมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ภาษี มูล ค่าเพิ่ ม หรืออื่น ๆ
ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่
เท่ า กั น ขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของบริ ษั ท จั ด การ โดยอาจพิ จ ารณาจากมู ล ค่ า การทำรายการ ประเภทการทำรายการ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น
(2) ค่ าธรรมเนี ย มการโอนเงิน ค่ าขายคื น หน่ วยลงทุ นตามอัต ราที่ ธ นาคารพาณิ ช ย์ห รือ สถาบั น การเงิน กำหนด โดย
บริษัทจัดการจะหักจากจำนวนค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นๆ
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(3) ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญ ชีของผู้ ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่ธนาคารพาณิช ย์ห รือสถาบั นการเงิน
กำหนด โดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจำนำกับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทราบ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี้ เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนอง
เดียวกัน
15.4

วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ค่าใช้จ่ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุ นจะ
คำนวณทุ กวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ทั้ งนี้การตัดจ่ ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ
ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (1. – 20.) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง และในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวน
หรือทยอยตั ดจ่ายเป็นค่ าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้ น
หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม
ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
รับอนุญ าตแห่งประเทศไทย อนึ่ ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุ รกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทำนองเดียวกัน บริษั ทจัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับ รู้ภาษี ต่างๆ ดั งกล่าว โดยถื อว่าได้รับมติจากผู้ถื อ
หน่วยลงทุนแล้ว
15.5

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

1 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดำเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลด
ค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้ งนี้ การเปิดเผยข้อมูลต้ องกระทำโดยวิธีการที่ เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้
ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่ าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ ถือว่าสำนักงานให้ความเห็ นชอบการแก้ ไขเพิ่มเติ ม
โครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้างต้นแล้ว
2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้ องคำนึ งถึ งความสมเหตุ สมผลกั บ สภาพปกติ ท างธุ รกิ จ และประโยชน์ ข องลู ก ค้ า เป็ น สำคั ญ และต้ องเปิ ด เผย
ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุ นทุ ก แห่ ง ของบริ ษั ท จั ด การ และผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น (ถ้ า มี ) ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยเดิม
ตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
2.2 ในกรณี ที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทำการดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 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 การดำเนิน การตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็ บค่าธรรมเนียมหรือค่ าใช้ จ่ายเพิ่ มขึ้นไม่เกินกว่าอั ตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสู งดังกล่าว ให้
บริษั ท จั ด การเปิด เผยข้อ มูล ดั งกล่าวให้ ผู้ล งทุ น ทราบล่ วงหน้ าไม่ น้อ ยกว่า 60 วันก่ อ นการเรีย กเก็บ ค่ าธรรมเนี ยมหรือ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
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(ข) ในกรณี ที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้ นสูงดังกล่าว บริษั ท
จัดการต้องได้รบ
ั มติพิเศษ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 2.1
ทั้ ง นี้ การเปลี่ ย นแปลงตามข้ อ 1 และข้ อ 2 (2.2) ให้ บ ริ ษั ท จั ด การแจ้ ง ให้ ส ำนั ก งานทราบภายใน 15 วั น นั บ แต่ วั น
เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
3 ในกรณี ที่ ก องทุ น ได้ รับ ผลตอบแทนสูง กว่าที่ ไ ด้ เปิ ด เผยไว้ ต อนเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น บริษั ท จั ดการอาจเรียกเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ
15.6

หมายเหตุ :

ไม่มี

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพ ย์สินสุ ทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด
(1.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(1.2) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
(1.3) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
(1.4) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
กองทุ น มี ก ารแบ่ ง ชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุ น ตามชนิ ด ดั ง นั้ น มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น แต่ ล ะชนิ ด อาจมี มู ล ค่ า ไม่ เท่ า กั น มู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้การปันส่วนมู ลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีการแบ่งการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน ก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
กรณีวันแรกของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ขายได้ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน
หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมั ติ และรายการเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิ ด เป็น
ต้น) และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั้ งนี้ มูล ค่าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิของหน่ วยลงทุ นแต่ ละชนิด ที่ ค ำนวณ จะต้อ งมีมู ล ค่าไม่ ต่ ำกว่าศู น ย์ การปัน ส่ วนรายได้แ ละ
ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
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ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที่ 1 การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิวันแรก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในช่วง IPO 10,000 บาท
มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ ต่ อ หน่ ว ย = 10 บาท (แบ่ ง เป็ น (1) ชนิ ด จ่ า ยเงิ น ปั น ผล 10,000 บาท (2) ชนิ ด ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น
อัตโนมัติ ไม่มีเงินเข้า และ (3) ชนิดสะสมมูลค่า ไม่มีเงินเข้า) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันแรก 1,200 บาท
กองทุน
รวม

ชนิดจ่าย
ปันผล

10,000.00

10,000.00

ไม่มี

ไม่มี

1,200.00

1,200.00

ไม่มี

ไม่มี

11,200.00

11,200.00

ไม่มี

ไม่มี

• ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802%

(0.25)

(0.25)

ไม่มี

ไม่มี

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.107%

(0.03)

(0.03)

ไม่มี

ไม่มี

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

11,199.72

11,199.72

ไม่มี

ไม่มี

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

1,000.0000

1,000.0000

ไม่มี

ไม่มี

11.1997

11.1997

ไม่มี

ไม่มี

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้หลังหั กค่าธรรมเนียม
การขาย (ถ้ามี) (บาท)
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันแรก 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

วันต่อมา เพิ่ม-ลดหน่วยจากกาซื้อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท และสมมุติมีผลประโยชน์ในวัน
แรก 500 บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)

11,199.72

11,199.72

ไม่มี

ไม่มี

5,000.00

5,000.00

ไม่มี

ไม่มี

(1,000.00)

(1,000.00)

15,199.72

15,199.72

ไม่มี

ไม่มี

500.00

500.00

ไม่มี

ไม่มี

15,699.72

15,699.72

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุน (บาท)
•

รายการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม (+5,000)

•

รายการขายคืนหน่วยลงทุน (-1,000)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจำนวนเงิน 500 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน ( /365)
•

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802%

(0.34)

(0.34)

•

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.107%

(0.05)

(0.05)
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

15,699.33

15,699.33

ไม่มี

ไม่มี

1,357.1484

1,357.1484

ไม่มี

ไม่มี

11.5678

11.5678

ไม่มี

ไม่มี

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
•

หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น= 5,000 / 11.1998 =
446.4365 หน่วย

•

หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/11.1997 =
89.2881 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

ตัวอย่างที่ 2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และชนิดสะสมมูลค่าเพิ่มเติม และการคำนวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการจ่ายเงินปันผล และขายคืนอัตโนมัติ
กองทุนรวม

ชนิดจ่าย
ปันผล

ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

หน่วยลงทุนเพิ่มจากการซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล และเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดขายคืนอัตโนมัติ และ
ชนิดสะสมมูลค่า และสมมุติมีผลประโยชน์เกิดขึ้น 5,000 บาท
(รายละเอียด คือ 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 5,000 และ 2. ชนิดจ่ายเงินปันผล 5,000 บาท และ 3. ชนิด
สะสมมูลค่า 5,000 บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)

15,699.33

15,699.33

5,000.00

00.00

00.00

ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุน (บาท)
•

ชนิดจ่ายปันผลซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม (+5,000)

5,000.00

•

ชนิดขายคืนอัตโนมัติซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม
(+5,000)

5,000.00

•

ชนิดสะสมมูลค่าซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม
(+5,000)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจำนวนเงิน 5,000 บาท

5,000.00

5,000.00

30,699.33

5,000.00

20,699.33

5,000.00

5,000.00

5,000.00

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
•

ชนิดจ่ายปันผล = 5,000 x
20,699.33/30,699.33 = 3,371.30

•

ชนิดขายคืนอัตโนมัติ = 5,000 x
5,000.00/30,699.33 = 814.35

•

3,371.30
814.35
814.35

ชนิดสะสมมูลค่า = 5,000 x
5,000.00/30,699.33 = 814.35

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

35,699.33
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24,070.63

5,814.35

5,814.35

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน ( /365)
-ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802%

(0.79)

(0.53)

(0.13)

(0.13)

-ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%

(0.11)

(0.07)

(0.02)

(0.02)

35,698.43

24,070.03

5,814.20

5,814.20

(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จำนวนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขาย (หน่วย)
•

ชนิดจ่ายปันผล = 5,000 / 11.5679 =
432.2306 หน่วย

•

--ชนิดขายคืนอัตโนมัติ = 5,000 / 11.5679

2,653.8402
1,789.3790

= 432.2306 หน่วย
•

432.2306

--ชนิดสะสมมูลค่า = 5,000 / 11.5679 =

432.2306

432.2306 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

13.4516

13.4516

13.4516

13.4516

วันต่อมา มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 1,000 บาท และ ขายคืนหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 1,000 บาท และ มีรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท และสมมุติมี
ผลประโยชน์ในวันที่ 3 เกิดขึ้น 6,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)

35,698.43

24,070.03

5,814.20

5,814.20

ปรับ ปรุงมูลค่าเพิ่ ม -ลดหน่ วยลงทุน ของวั นทำการก่ อ น
หน้าและรายการจ่ายเงินปันผล
(1,000.00)

1.

จ่ายเงินปันผล (-1,000 บาท)

2.

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ (-1,000 บาท)

3.

ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (+10,000
บาท)

(1,000.00)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจำนวน 6,000 บาท

(1,000.00)

(1,000.00)

10,000.00
10,000.00
43,698.43

23,070.03

4,814.20

15,814.20

6,000.00

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ชนิดจ่ายปันผล = 6,000 x 23,070.03/43,698.43
= 3,167.63

3,167.63
661.01

- ชนิด ขายคืนอัตโนมัติ = 6,000 x
4,814.20/43,698.43 = 661.01

2,171.36

- ชนิดสะสมมูลค่า = 6,000 x 15,814.20/43,698.43
= 2,171.36
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

49,698.43

26,237.66

5,475.21

17,985.56

-ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802%

(1.10)

(0.58)

(0.12)

(0.40)

-ค่าธรรมเนียมผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%

(0.15)

(0.08)

(0.02)

(0.05)

49,697.18

26,237.00

5,475.07

17,985.11

3,322.9001

1,789.3790

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/ 365)

(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จำนวนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขาย (หน่วย)
•

หน่วยลงทุนลดลงจากการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ =
1,000/13.4516 = 74.3405 หน่วย

•

หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า = 10,000 /13.4517 =
743.4004 หน่วย

357.8901

1,175.6310

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

14.9560

14.6626

15.2982

15.2983

(2) บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อ
คื น หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เปิ ด ตามระยะเวลาดั ง ต่ อ ไปนี้ เว้ น แต่ ค ณ ะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ
(2.2) คำนวณราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับ ซื้ อคืน หน่ วยลงทุน ทุ กสิ้ นวันทำการซื้ อขายหน่ วยลงทุ น ทั้ งนี้ ในการ
คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวัน
ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้
(ก) วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป
(ค) วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันยาวกว่าหนึ่งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป
ความใน (ก) มิ ใ ห้ น ำมาใช้ บั งคั บ กั บ กองทุ น รวมเปิ ด ที่ ซื้ อ ขายหน่ วยลงทุ นทุ ก วัน ทำการ และกองทุ น รวมเพื่ อ ผู้ ล งทุ น
ประเภทสถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่ว ยลงทุ น และราคารับ ซื้ อ คื น หน่วยลงทุ น ของวันทำการซื้ อขายหน่ วยลงทุ น ล่ าสุ ด โดยให้
ประกาศภายในวันทำการถัดไป
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรั พย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้ งหมดเมื่อสิ้นวันทำการ
ทีค
่ ำนวณนั้น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มู ลค่าหน่วยลงทุ น ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้ อคื นหน่ วยลงทุ น ที่ ประกาศข้างต้น ต้อ ง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
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(2.5) ประกาศทางเว็บไซต์เพื่ อให้ผู้ลงทุ นทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล ใน
การตั ด สิ น ใจลงทุ น ได้ และปิ ด ประกาศไว้ ใ นที่ เ ปิ ด เผย ณ ที่ ท ำการทุ ก แห่ ง ของบริ ษั ท จั ด การ และจั ด ให้ มี ป ระกาศ
ดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะประกาศในช่องทางอื่นที่เ หมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผถ
ู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ในกรณี ที่ ก ารประกาศข้ า งต้ น หากได้ ก ระทำผ่ า นระบบเผยแพร่ ข้ อ มู ล มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ที่ จั ด ขึ้ น โดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื่นที่สำนักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
สองวันทำการถัดไปก็ได้
(2.6) ในกรณี ที่มูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิ มูลค่ าหน่วยลงทุน จำนวนหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(3) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือ
จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล
(3.2) คำนวณมู ล ค่ าหน่ว ยลงทุ น เป็ นตั ว เลข โดยมี ท ศนิ ยม 5 ตำแหน่ ง โดยใช้ วิธี ก ารปั ด เศษทศนิ ย มตามหลั ก สากล
สำหรับ มูล ค่ าหน่ วยลงทุ นเพื่ อ ใช้ ในการคำนวณราคาขายหน่ วยลงทุ น จะปั ดเศษทศนิ ย มตำแหน่ งที่ 4 ขึ้ น ส่ วนมู ล ค่ า
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(3.3) ประกาศมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ตามที่ ค ำนวณได้ ใ น (3.2) เป็ น ตั ว เลขโดยมี ท ศนิ ย ม 4 ตำแหน่ ง โดยตั ด ทศนิ ย ม
ตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2)
(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่
จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณี ที่ มี ผลประโยชน์ เกิ ด ขึ้น จากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษั ท จัด การจะนำผลประโยชน์นั้ น รวมเข้าเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุน
(4) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 16.1 (2)
(4.1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(4.2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม
16.4 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
1. ในกรณี ที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องแตกต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
จัดทำและส่งรายงานให้ ผู้ดู แลผลประโยชน์ ทราบถึงความผิ ดพลาดภายในเจ็ด วันทำการนั บแต่ วันที่ พ บว่าราคาหน่ วย
ลงทุน ไม่ถูก ต้องและจั ดให้มี สำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ ทำการของบริษั ทจัด การ เพื่ อให้ส ำนั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
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(ง) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถู กต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่ น ราคาหลั กทรัพย์ ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ ายของตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
2. ในกรณี ที่ราคาหน่ วยลงทุ น ที่ ไม่ถู กต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุ น ที่ถู ก ต้ องตั้ งแต่ห นึ่ งสตางค์ขึ้ นไป และคิด เป็ น
อัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่
พบราคาหน่ วยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง และดำเนิ น การดั ง ต่ อ ไปนี้ เฉพาะวั น ที่ ราคาหน่ วยลงทุ น ต่ างจากราคาหน่ วยลงทุ น ที่
ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจาก
วันที่ บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัด
จากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการ
ถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง)

การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทจั ดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษั ทจัดการ เพื่อให้สำนั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง ให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่ อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตาม (2)
และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตาม (2) ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม (1)
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จ และดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่ อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วง
ระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ (2) และการชดเชยราคา ภายในห้าวันทำการนับ
แต่วันที่ผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถู กต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการ
แก้ ไขราคาหน่ ว ยลงทุ น ย้ อ นหลั ง และรายงานการชดเชยราคาที่ จั ด ทำตาม (1) ให้ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อ มูลในรายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ ถู ก ต้ อ งมี ส าเหตุ ม าจากปั จ จั ย ภายนอกที่ ไ ม่ อ าจควบคุ ม ได้ บริ ษั ท จั ด การจะไม่ ส่ งรายงานมาตรการป้ อ งกั น ให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน
3.

ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate)ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่ าผู้ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ไม่ มี ห น่ ว ยลงทุ น เหลื อ อยู่ หรือ มี ห น่ วยลงทุ น เหลื อ อยู่ น้ อ ยกว่า จำนวนหน่ ว ยลงทุ น ที่
จะต้ อ งลด ให้ บ ริษั ท จัด การกองทุ น รวมจ่ายเงิน ของบริษั ท เองเป็ น จำนวนเท่ ากั บ ส่ วนต่ างของราคาที่ ข าดอยู่ หรือ ลด
จำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่ างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุ ม ได้ เช่ น ราคาหลัก ทรัพ ย์ต ามราคาตลาดครั้งสุ ดท้ ายของตลาดหลั ก ทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทยหรือศู น ย์ ซื้ อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงิ นของ
กองทุ นรวมเปิ ดเป็ นจำนวนเท่ ากั บ ส่วนต่า งของราคา เพื่ อ ชดเชยราคาให้ แก่ ผู้ขายคืน หน่ วยลงทุ น แต่ห ากปรากฏว่ า
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ผู้ขายคื นหน่วยลงทุ นไม่มี หน่ วยลงทุ นเหลืออยู่ ให้บ ริษั ท จ่ายเงิน ของกองทุน รวมเปิดเป็นจำนวนเท่ ากับส่ วนต่างของ
ราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) ให้บริษท
ั ปฏิบต
ั ิดังนี้
(ก) กรณี ที่เ ป็ น การขายหน่ วยลงทุ น ให้ บ ริษั ท จัด การกองทุ น รวมเพิ่ ม จำนวนหน่ วยลงทุ น ของผู้ ซื้ อ หน่ วยลงทุ น เป็ น
จำนวนซึ่ งมี มู ล ค่ า เท่ า กั บ ส่ วนต่ า งของราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ ไม่ ถู ก ต้ อ งกั บ ราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ ถู ก ต้ อ ง หรือ จ่ ายเงิน ของ
กองทุนรวมเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลดจำนวนหน่ว ยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ว ยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่
จะต้ องลด ให้ บริษั ทจัด การกองทุ น รวมจ่ายเงิน ของบริษั ทเองเป็ นจำนวนเท่ากั บส่วนต่างของราคาที่ ขาดอยู่ หรือลด
จำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทเองเป็ นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ ถูกต้อง
และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณี ที่บ ริษั ทจัด การกองทุน รวมต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ ผู้ซื้ อหน่วยลงทุ นหรือ ผู้ขายคื นหน่วยลงทุ นรายใดมี
มูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่
ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ให้บริษัทชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ ายเงิ น ของกองทุ น รวมเปิ ด เพื่ อ ชดเชยราคาให้ แ ก่ ผู้ข ายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตาม (1)(ข) หรื อผู้ ซื้ อ หน่ วยลงทุ น ตาม
(2)(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจจ่ายเงินของบริษัทเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
(3) บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องดังกล่าว มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที่ไม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง
17.1 ชื่อบริษัทจัดการ
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
17.2 ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื่อ : ธนาคาร กรุงเทพ 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
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17.6 ผู้สอบบัญชี
ชื่อ : นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล หรือ นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล หรือ
นาย ประสิทธิพร เกษามา
17.7 การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม
18.1.

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เมษายน

18.2.

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 30 เมษายน 2560

18.3.

รายละเอียดเพิ่มเติม :

วันสิ้นสุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง18.ทุนรวม
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ประมาณ 1 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
19. การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
19.1 การดำเนินการและการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการ
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อผูกพันตามข้อ 19 เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน"
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่
กำหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ งพระราชบัญ ญั ติห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกำหนดอื่นๆ
20.1 กรณีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ในกรณี ที่บุค คลใดหรือกลุ่ มบุ คคลเดีย วกันใดถื อหน่วยลงทุ น เกิน ข้อจำกั ดการถือ หน่ วยลงทุ น บริษั ทจั ดการจะไม่นั บ
คะแนนเสี ย งที่ เกิน กว่าหนึ่ ง ในสามของจำนวนหน่ว ยลงทุ นที่ จำหน่า ยได้แ ล้ วทั้ ง หมดของกองทุ น รวม เว้น แต่ก ารเกิ น
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 5.2.7.1 (3)(ค)
โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจำนวนไม่เกิน
หนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณี
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 งานคณะกรรมการกำกั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
20.2 การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ
บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการแก้ ไข เปลี่ ย นแปลง เพิ่ ม เติ ม โครงการจั ด การกองทุ น หรื อ วิ ธี ก ารจั ด การตามที่
เห็นสมควรในกรณีที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/
หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่ม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันใน
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกั บหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัด ตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุ นไม่ว่าจะเป็น
เรื่อ งของกฎหมาย ประกาศ ข้ อ กำหนด ระเบี ย บปฏิ บั ติ เงื่ อ นไข หรื อ รายละเอี ย ดต่ า งๆ ทั้ ง นี้ โ ดยถื อ ว่ า ได้ รั บ ความ
เห็ น ชอบจากผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น ทุ ก ราย ทั้ ง นี้ ก ารแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม เติ ม ดั ง กล่ า ว จะต้ อ งเป็ น ไปตามที่ ส ำนั ก งาน
ประกาศกำหนด เห็นชอบ ผ่อนผัน สั่งการ ให้สามารถกระทำได้
20.3 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)
บริษั ทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่ อกองทุ นจากบุคคลที่ เป็นผู้ ให้ บริการ อัน เนื่ องมาจากการใช้ บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มี พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ าบริษัทจัดการใช้บริ การของบุคคลนั้นบ่อยครั้ งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุ น
ได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุ นรวมที่อยู่ภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัท ต้อง
กระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนรวมนั้นด้วย
20.4 การกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซือ
้ คืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมี สัญ ญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
20.5 การดำรงความเพียงพอของเงินทุน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้ว ยหลั กเกณฑ์ เกี่ ย วกั บ การดำรงความเพี ย งพอของเงิน กองทุ น และการทำประกั น ภั ยความรับ ผิ ด ของบริษั ท จัด การ
บริษั ทจัดการจะเปลี่ ยนให้ บ ริษั ทจั ดการรายอื่ นเข้ าจัด การกองทุ น รวมแทน ด้วยวิธีขอรับ ความเห็ นชอบจากสำนัก งาน
หรือ ขอมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่ งคิ ดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกัน เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดำรง
ความเพียงพอของเงินกองทุ นดังกล่ าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษั ทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิ จารณา
ขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่ จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุ นเป็นสำคัญ
และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
20.6 การบริการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นๆ เพิ่มเติม
(1) บริษั ท จั ด การอาจเปิ ด ให้ บ ริ ก ารซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ด้ ว ยวิธี ก ารซื้ อ ขายแบบอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ
เงื่อนไขที่ บ ริษั ทจั ดการกำหนด และเป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ ข องสำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศให้ ผู้
ลงทุ น ทราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 15 วั น ก่ อ นเริ่ ม ให้ บ ริ ก าร โดยติ ด ประกาศไว้ ที่ ส ำนั ก งานของบริ ษั ท จั ด การ และ
สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่ มเติม วิธีการชำระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนั กงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน
20.7 การทำความรู้ จั ก ตั ว ตนของลู ก ค้ า (Know Your Client: KYC) และการพิ สู จ น์ ท ราบลู ก ค้ า (Client
Due Diligence: CDD)
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัด
ความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้ งก่อนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุน ไปแล้ว ทั้งนี้
เพื่ อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้อ งกั นและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื่ นที่ เกี่ย วข้ อง หรือ
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มี อำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้ าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูก ค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์
ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเป็นต้องดำเนิ นการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบั ญชีเพื่อใช้บริการใหม่
การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลู กค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้ งการดำเนินการอื่นๆ ตามที่
หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง
20.8

ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

บริษั ทจัด การขอสงวนสิทธิป รับปรุงเปลี่ ยนแปลง เพิ่ มเติม และ/หรือแก้ ไขวิ ธีก ารจัด ส่งเอกสาร ข้ อมู ล หรือ
รายงานต่าง ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง
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ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ กองทุ น เช่ น หนัง สือ รับ รองสิ ท ธิในหน่ วยลงทุ น (Confirmation Note) หรือ รายงานยอดหน่ว ยลงทุ น
คงเหลื อ (Statement) เป็ น ต้ น โดยผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น อาจรับ เอกสาร ข้ อ มู ล หรือ รายงานต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กองทุ น
แตกต่างไปจากเดิม เช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกองทุ นผ่าน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบอื่นใดของบริษัทจัดการหรือบริษัทประกัน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ข องผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สาหรับหนั งสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนที่ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ผู้ถื อหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุ นของกองทุ นนี้ค วบกรมธรรม์ป ระกันชีวิต หรือที่ เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด (ถ้ามี) ทัง้ นี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่
ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุนก่อน
บริษั ท ประกั น ชี วิต เป็ น ตั วแทนของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ควบกรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิต ในการรวบรวม และนำส่ งคำสั่ งซื้ อ ขาย
หน่วยลงทุน รวมทั้งคำสั่งต่าง ๆ ไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือ
หน่ วยลงทุ น (Omnibus Account) ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น ควบกรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต มี ห น้ าที่ ต้ อ งติ ด ต่ อ เพื่ อ รับ หน่ ว ยลงทุ น
หรือรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน และตลอดจนรับคำยืนยันการทำรายการต่าง ๆ จากบริษัทประกันชีวิตโดยตรง
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใ นการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการให้ บริการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชี วิต
รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยถื อ ว่ า ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และ/หรื อ ผู้ ล งทุ น ที่ ซื้ อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิตและ/หรือเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดังกล่าว บริษัทจัดการ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้ อย 30 วัน โดยติด
ประกาศที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิต และ/หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้ง
ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วัน
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตดังต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว
1. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
ขั้นต่ำจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :
เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สั ด ส่ ว นการเลื อ กลงทุ น แต่ ล ะกองทุ น การดำเนิ น การสั บ เปลี่ ย นกองทุ น ตลอดจนการหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต จึงมีข้อกำหนดใน
เรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ ำ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน จึงต้องศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต
2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ
ตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด (ถ้ามี) โดยชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่แต่ละบริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้
บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่ งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทุน ได้รับจาก
บริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้อ งอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ใน
โครงการ และคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว
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ในกรณี ของการสั่ งซื้ อขายหน่ วยลงทุ นควบกรมธรรม์ ประกัน ชี วิต บริษั ท จัด การ หรือ บริษั ท ประกั นชี วิต อาจปฏิ เสธคำ
สั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุ น เมื่อพิจารณาเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายการทำธุรกรรมที่มีเหตุ อันควรเชื่อได้
ว่า มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งหรื อ อาจจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การฟอกเงิ น และ/หรือ การสนั บ สนุ น ทางการเงิน แก่ ก ารก่ อ การร้า ย ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย รวมถึงกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณา
รับประกัน หรือการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง
หรือต่อความรับผิด ชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต รวมถึงกรณีที่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเข้า
ข่ายเป็นการทำธุรกรรมที่ถื อเป็นความผิดตามกฎหมาย ขัด ต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรืออยู่
ภายใต้คำสั่งห้ามการทำธุรกรรมของทางราชการ และกรณีที่ผู้ลงทุนไม่ผ่านหลักเกณฑ์การรับประกันของบริษัทประกัน
ชีวิต
3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
3.1. ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที่บริษั ทประกันชีวิตกำหนด (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่า หรือ จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขาย
คืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืน
จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ และคำสั่งขายคืนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้ส่งคำสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษัทจัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถื อกรมธรรม์
จนครบถ้วน ก่อนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนที่ประสงค์ จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่ว ยลงทุ น
โดยระบุ เป็ น จำนวนหน่ วยลงทุ น โดยใช้ แ บบฟอร์ ม ของบริษั ท ประกั น ชี วิ ต ตามจำนวนขั้ น ต่ ำและเงื่อ นไขที่ ระบุ ไ ว้ใ น
กรมธรรม์
บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุนให้แก่ตัวแทนของผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
(กล่าวคือ บริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน) ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำ
การซื้ อขายหน่ วยลงทุ น และบริษั ทประกั นชี วิต มีห น้าที่ ต้ อ งชำระเงิ น ค่าขายคื น หน่ วยลงทุ น ที่ ได้รับ จากบริษั ท จัด การ
ให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยวิธีการรับค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นไปตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
3.2. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :
ในบางกรณี บริษัทประกันชีวิต อาจมีข้อตกลงกับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่จะดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ/
ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นประจำหรืออัตโนมัติหรือตามเงื่อนไขใด ๆ ทุกเดือน และ/หรือดำเนินการนำเงินจากการขายคืน
หน่วยลงทุนมา
ชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ๆ ที่บริษัทประกันชีวิตเรียกเก็บเงินจากผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ทั้งนี้ การส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือคำสั่งใด ๆ เกี่ยวกับการดังกล่าวในแต่ละครั้งโดยบริษัทประกันชีวิต ถือว่า
บริษัทประกันชีวิตได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ส่งคำสั่งดังกล่าวมายังบริษัทจัดการ
เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผูถ
้ ือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายตาม
รูปแบบและเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตตกลงกับลูกค้า
4. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณีที่ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ (2) และการขายคืน
หน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ (3) ข้อ 3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
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5. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำ จำนวนเงินคงเหลือ
ขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกัน ชีวิตกำหนดไว้เท่านั้นโดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษั ทประกันชีวิต การ
สั บ เปลี่ ย นการถื อ หน่ ว ยลงทุ น ดั ง กล่ า ว หมายถึ ง การที่ บ ริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เปิ ด หนึ่ ง
(กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต และเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต จะเป็ น
ผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุ นเปิ ดต้นทาง ซึ่ งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุ น (ถ้ามี)
เพื่ อ นำไปชำระค่ าซื้ อ หน่ วยลงทุ นกองทุ น เปิ ด ปลายทาง หรือดำเนิน การอื่น ใดเพื่ อ ให้ เกิด รายการดั งกล่า วให้ กับ ผู้ ถื อ
หน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้
(1) การสั บเปลี่ย นกองทุ น คื อ การสับ เปลี่ยนจากกองทุ นเปิ ดต้ นทางกองหนึ่ งไปกองทุ น เปิด ปลายทางกองหนึ่งหรือ
หลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ล่วงหน้าให้
มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุ นในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุน
ตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่ งหรือหลายกองทุนไปกองทุ น
เปิดปลายทางกองหนึ่ง หรือหลายกองทุนโดยอัตโนมั ติตามรอบของกรมธรรม์ เช่น ทุกรอบสามเดือน เป็นต้น โดยให้มี
สัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่ วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษั ทประกันชีวิต
เห็ นว่ าไม่เป็ นประโยชน์ หรือ มีผ ลกระทบในทางลบต่ อผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น หรือ กรณี ที่ยกเลิ ก ตามเงื่อ นไขที่ กำหนดไว้ใน
กรมธรรม์
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำ
การ นั บ แต่ วัน ที่ ได้ ด ำเนิ น การสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น สำหรับ กรณี ก ารสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น อั ต โนมั ติ และการปรั บ
สัดส่ วนลงทุ น อัตโนมั ติ บริษั ทประกันชี วิต จะจัด ส่งรายงานยื นยัน การรับ คำสั่งครั้ งแรก หรือ สรุปส่ งเป็ นรายงานรายปี
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที่บริษัทประกันชีวิต
กำหนด
6. วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ย นหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิ ตได้ทุกวันและเวลาทำการที่บริษั ท
ประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน (การชำระเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต ) การสับเปลี่ยนกองทุน
การสั บ เปลี่ ย นกองทุ น อั ต โนมั ติ และการปรั บ สั ด ส่ ว นลงทุ น อั ต โนมั ติ ไ ด้ โ ดยส่ ง คำสั่ ง ตามแบบฟอร์ม และปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
7. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิต่างๆที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปที่ซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เช่น
(1). บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
(2). ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน
(3). ผูถ
้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิต รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการ
ทำ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทประกันชีวิต และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(4). สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) ที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
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(5). สิทธิในการได้รับทราบจากบริษัทประกันชีวิต ถึงรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น
(6). สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้ง
ชือ
่ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
(7). สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำ
เพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(8). สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
การตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการควบกองทุน
รวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น จากบริษัทประกันชีวิต
(9). สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือ
ผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขาย
คืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
(10). เงื่อนไขหรือสิทธิในการรับบริการจากบริษัทจัดการของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจไม่เท่าเทียม
และแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไป เช่น สิทธิในการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิหน่วยลงทุ น (Fund Book) ของบริษัท
จัดการ และการได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง รวมถึงการที่ผู้ถื อหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่สามารถทำรายการผ่านช่องทางปกติอื่นๆของบริษัท จัดการ นอกเหนือจากการทำรายการ
ผ่านบริษัทประกันชีวิตที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีกรมธรรม์ประกันชีวิ ตควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทั้งนี้ เนื่ องจากบริษั ทประกัน
ชีวิตจะทำหน้าที่ เป็นตัวแทนของผู้ถื อหน่วยลงทุ นควบกรมธรรม์ป ระกันชีวิตในการรวบรวม และส่งคำสั่ งซื้ อขายหน่วย
ลงทุ น ไปยั งบริ ษั ทจั ดการในนามของบริษั ทประกัน ชีวิต โดยไม่ เปิ ด เผยชื่ อที่ แ ท้จ ริงของผู้ถื อหน่ วยลงทุ น (Omnibus
Account) และจะเป็นผู้ติ ดต่อในการยืนยันรายการต่ างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่ วยลงทุ นในกรณี ซื้ อ และชำระค่าขายคื น
หน่วยลงทุ นในกรณี ขายคืน หน่วยลงทุ นให้ กับผู้ถื อหน่วยลงทุ นควบกรมธรรม์ ประกันชีวิต โดยตรงตามวิธีการที่ บริษั ท
ประกันชีวิตแต่ละแห่งกำหนด
(11). นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดของบริษัทประกันชีวิตที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ต้องศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
8. การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :
1. การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจำปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจำปีของกองทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
หลังจากที่ได้รับเอกสารจากบริษัทจัดการ
2. รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจติดต่อบริษัทประกันชีวิตเพื่อให้จัดส่งรายงานแสดงฐานะการถือหน่วย
ลงทุนตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
20.9 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้ สถาบันการเงินที่
ไม่ ใ ช่ สัญ ชาติ อ เมริ กั น นอกประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
บัญ ชีข องบุค คลที่ อยู่ในบั งคับต้ องเสีย ภาษี ให้ กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิ ติบุค คล สัญ ชาติ
อเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่ อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น
นอกจากนี้ ยั ง ปรากฎด้ ว ยว่ า ในปั จ จุ บั น มี รั ฐ บาลในหลายประเทศกำลั ง ดำเนิ น การออกกฎหมายที่ มี ข้ อ กำหนดและ
หลั ก เกณฑ์ ใ นลั ก ษณะที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ FATCA (ซึ่ ง ต่ อ ไปจะรวมเรี ย ก FATCA และกฎหมายดั ง กล่ า วว่ า “กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัท จัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกัน
และบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลู กค้าเพื่อหาความสัม พันธ์ของ
ลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริก า และรวมถึ งหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้ าบางประเภทต้ องจัด ทำเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
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ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคั ญ
ในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป
และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สิน ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึ งเงินฝากและเงิน
ลงทุ น กั บ สถาบั น การเงิ น อื่ น ๆ นอกประเทศสหรัฐ อเมริ ก า ซึ่ ง จะเริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2560 เป็ น ต้ น ไป โดย FATCA
กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึง
ธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่
ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการ
ทำธุ รกรรมทางการเงิ น หรือ ยุ ติ ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ รกิ จ กับ กองทุ น รวมหรือ บริษั ท จั ด การ ซึ่ งอาจทำให้ ก องทุ น รวมไม่
สามารถดำเนิน การลงทุน ต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุ นได้ อย่างไม่มีป ระสิ ท ธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ ผู้ถื อหน่ ว ย
ลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่ อ มิให้ บ ริ ษั ทจัด การและกองทุ น รวมได้รับ ผลกระทบในการดำเนิ นงานรวมทั้ งเพื่ อเป็น การรัก ษาประโยชน์ ข องผู้ ถื อ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพั นตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่ างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ง รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิ บัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้ อ
คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้
(1) ร้ อ งขอให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ น พลเมื อ งของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า(หรื อ เป็ น บุ ค ค ลตามที่ ก ฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่ าขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งใน
และต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้อ งขอให้ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น นำส่ งข้ อ มูล เอกสาร และ/หรื อคำยิ น ยอม เพิ่ ม เติ ม เพื่ อยื น ยั น หรือ พิ สูจน์ ท ราบความ
เกี่ ยวข้อ งกั บ ประเทศสหรัฐ อเมริก า เช่ น หนั งสื อ แสดงการเสี ยสิ ท ธิ ในสัญ ชาติ อ เมริกัน หรื อการให้ ข้ อ มู ล ตามหั ว ข้ อที่
กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้
ไว้ 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 กฎหมายต่ า งประเทศที่
เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุ นหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ปฏิ เสธการดำเนิ น การหรือ ไม่ แ สดงเจตนาตอบรั บ ภายในระยะเวลาที่ บริ ษั ทจั ดการกำหนด
บริษั ทจั ดการขอสงวนสิ ท ธิในการดำเนิ นการอย่างใดอย่ างหนึ่ งหรือ หลายอย่ างดั งต่ อ ไปนี้ต ามความจำเป็น และความ
เหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการ
ตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลีย
่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช ำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัด
กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดำเนิ น การอื่ น ใดอั น เป็ น การป้ อ งกั น หรื อ ลดผลกระทบ หรื อ ทำให้ ก องทุ น หรือ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยรวมได้ รั บ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบั งคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศ
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ที่ เกี่ ยวข้ อ งอั น จะทำให้ ก องทุ น อาจต้ อ งถู ก หั ก ณ ที่ จ่ าย หรือ ถู ก ปิ ด บั ญ ชี ธ นาคารตามที่ ก ล่ า วแล้ วข้ า งต้ น ซึ่ งในทาง
ปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็น
บุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด)เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อ ง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่ ง
ข้อมูลของผู้ถื อหน่วยลงทุน ไปยัง หน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถื อ
หน่วยลงทุน
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ที่ ประกาศกำหนด :
ในกรณี ที่ บริษั ทจั ด การไม่ สามารถดำรงเงิ น กองทุ น ได้ ต ามที ประกาศกำหนด บริษั ท จัด การจะดำเนิ น การเปลี่ ย นให้
บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็น ชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้าง
มากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อ ยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็น
และสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน
รวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัท
จัด การ บริษัทจัดการรายเดิ มจะเป็ นผู้ รับ ผิดชอบค่ าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษั ทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภ ายใน
ระยะเวลาที กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติ ให้จัดตั้งกองทุน
รวมเป็นการทั่วไป
ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไปและ
การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติ นั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัท จัดการจะแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการยินยอมให้
นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม
บริษั ทจัดการกองทุ นรวมมีหน้ าที่ ปฏิ บัติต ามโครงการจัดการกองทุ นรวม ข้อผูก พัน ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุ นกับ บริษั ท
จัดการกองทุ น รวม และกฎหมายว่าด้วยหลั กทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั กทรัพ ย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่ งที่ ออกโดย
อาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ
กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้
ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้ งนี้ การลงนาม
ในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่ว ยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจั ด การกองทุ น รวมที่ ผ่ า น การอนุ มั ติ จ ากสำนั ก งาน หรื อ ผ่ า นการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติห ลัก ทรัพ ย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ที่แ นบท้ ายข้ อ ผูกพั นระหว่างผู้ ถื อหน่ วยลงทุ นกับ บริ ษั ท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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