หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้
LH GLOBAL EQUITY FUND
(LHGEQ)
• การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิ ใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ด แอล

•

•

•
•

•
•

เอช โกลบอล อิ ควิ ตี้ เมื่ อ เห็ น ว่ า การลงทุ น ในกองทุ น เปิ ดนี้ เหมาะสมกับ วัต ถุป ระสงค์ ก ารลงทุ น ของ
ผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึน้ จากการลงทุนได้
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิ ควิ ตี้ และกองทุนหลัก มีนโยบายป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศตามดุลยพิ นิจของผู้จดั การกองทุน โดยจะพิ จารณาตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ
ซึ่ งหากกองทุนมิ ได้ป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนหรือกาไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รบั เงินลงทุนคืนตา่ กว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทาธุรกรรมป้ องกันความ
เสี่ยงอาจมีต้นทุนซึ่งอาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้
เนื่ องจากกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ประเทศทาให้กองทุนมีความเสี่ ยง
ของประเทศที่ ลงทุน (country risk) คือความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิ จ สังคม สภาวะตลาด มาตรการทางการ
เงินในภาวะที่เกิ ดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ รวมถึงข้อจากัดต่าง ๆ ในประเทศนัน้ ๆ ทาให้มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ของกองทุน หรืออาจทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผ้ลู งทุนไม่ได้รบั เงิ น
คืนตามระยะเวลาที่กาหนด
ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบั ชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ กาหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวน
บริ ษทั จัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษทั จัดการเช่ นเดียวกันกับที่ บริ ษทั จัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิ นอื่ นเพื่อกองทุนรวม โดยบริ ษทั จัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ ป้องกันความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่
www.lhfund.co.th
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิ งใน
อนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามติ ดต่อผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
การพิ จารณาร่างหนั งสื อ ชี้ช วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้ เป็ นการแสดงว่ าสานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคา
หรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสิ นใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่ มเติ ม โปรดติ ดต่อบริ ษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้
LH GLOBAL EQUITY FUND
จัดตัง้ และจัดการโดย
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด

เสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่
มูลค่าโครงการ 1,000,000,000 บาท จานวนหน่ วยลงทุน 100,000,000 หน่ วย

เสนอขายครัง้ แรกระหว่างวันที่ 16 - 24 กรกฎาคม 2561
ภายในเวลาทาการของบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ (ถ้ามี)

ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
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สารบัญ
รายละเอียดโครงการจัดการ
1.
2.
3.

4
5
6
7
8
9.
10.
11.
12
13
14
15.
16
17
18
19
20
21.

ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
12
จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ ราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขาย 13
วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ
การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน
14
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)
36
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
36
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
44
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
49
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
52
การชาระค่ารับซือ้ คืน สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
55
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
55
การไม่ขายไม่รบั ซือ้ คืนไม่สบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนตามสัง่
56
การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
58
เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
58
การจ่ายเงินปนั ผล
59
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
60
วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทม่ี ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
65
ชื่อผูเ้ กีย่ วข้อง
73
รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม
73
การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ
74
ข้อกาหนดอื่นๆ
77
ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม
80
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คาศัพท์
คาศัพท์

คาอธิ บายศัพท์

“โครงการ”

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี

“กองทุนรวม หรือ กองทุน
หรือกองทุนเปิ ด”

หมายถึง กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี

“หน่ วยลงทุน”

หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี

“หน่ วยลงทุนชนิ ดขายคืน
หน่ วยลงทุนอัตโนมัติ”

หมายถึง

หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตขิ องกองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล
อิควิต้ี (ชื่อย่อ : LHGEQ-R)

“หน่ วยลงทุนชนิ ดจ่ายเงิ น
ปันผล”

หมายถึง

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปนั ผลของกองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี
(ชื่อย่อ : LHGEQ-D)

“หน่ วยลงทุนชนิ ดสะสม
มูลค่า”

หมายถึง

หน่วยลงทุนชนิดทัวไปของกองทุ
่
นเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี
(ชื่อย่อ : LHGEQ-A)

“หนังสือชี้ชวน”

หมายถึง

หนังสือชีช้ วนทีม่ รี ายละเอียดตามทีก่ าหนดโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยแบบหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

“บริษทั จัดการ”

หมายถึง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด

“วันทาการ”

หมายถึง วันเปิ ดทาการตามปกติของบริษทั จัดการ

“วันทาการซื้อหน่ วยลงทุน
(Subscription Date)”

หมายถึง วันทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดให้ผลู้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี้ตามทีก่ าหนด
ไว้ในรายละเอียดโครงการ รวมถึงวันทาการของกองทุนหลักและประเทศที่
เกีย่ วข้องกับการลงทุน

“วันทาการขายคืนหน่ วย
ลงทุน (Redemption
Date)”

หมายถึง วันทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถทาการขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ ทัง้ นี้ ตามทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ รวมถึงวันทาการของกองทุน
หลักและประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน

“ผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน”

หมายถึง บุคคลทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทาหน้าทีข่ ายหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

“ผูด้ แู ลผลประโยชน์”

หมายถึง ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

“มูลค่าหน่ วยลงทุน”

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดเมื่อสิน้
วันทาการทีค่ านวณนัน้

“ราคาขายหน่ วยลงทุน
(Subscription Price)”

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการขายหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

“ราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน (Redemption
Price)”

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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“การแก้ไขราคาย้อนหลัง”

หมายถึง การแก้ไขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง โดยแก้ไข
ราคาย้อนหลังตัง้ แต่วนั ทีร่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปจั จุบนั

“การชดเชยราคา”

หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อ้ื หรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนทีม่ รี าคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วย
ลงทุน ทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องแทนการเพิม่ หรือลดจานวนหน่วย
ลงทุน

“ใบแสดงสิ ทธิ ”

หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเ่ี กิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย (Depositary receipt)

“หลักทรัพย์อ้างอิ ง”

หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งทีอ่ อกโดยบริษทั จดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบ
แสดงสิทธิ

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”

หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สานักงานหรือสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.”

หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“กฎหมาย ก.ล.ต.”

หมายถึง

พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศและคาสังต่
่ าง ๆ
ั บนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปจจุ

“ตลาดหลักทรัพย์”

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ใหม่

“สมาคม”

หมายถึง

สมาคมบริษทั จัดการลงทุน ซึง่ หมายถึงสมาคมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ท่ี
ได้รบั อนุญาตและจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภททีเ่ กีย่ วกับการ
จัดการลงทุน

“สถาบันการเงิ น”

หมายถึง

สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน

“กิ จการ”

หมายถึง

บริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์ซอ้ื ขาย
ในศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ หรือบริษทั มหาชนจากัด

“คาเสนอซื้อ”

หมายถึง

คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ

“ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์”

หมายถึง

ศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ซง่ึ จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

“กลุ่มกิ จการ”

หมายถึง

บริษทั ใหญ่และบริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทส่ี ภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้
จัดทางบการเงินรวม

“กองทุนรวมเปิ ด”

หมายถึง

กองทุนรวมประเภทรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

“กองทุน buy & hold”

หมายถึง

กองทุนรวมทีม่ งุ่ เน้นลงทุนเพียงครัง้ เดียวโดยถือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้จนครบกาหนด
อายุของทรัพย์สนิ หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุ
ของกองทุนรวม

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี
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“กองทุน CIS ต่างประเทศ” หมายถึง

กองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเป็ นโครงการลงทุนแบบ
กลุ่ม (collective investment scheme) ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูป
บริษทั ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่
จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

หมายถึง

กองทุน exchange traded fund ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra”

หมายถึง

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึง่ ได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานต่างประเทศทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ ฐานตาม 1. ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูป
บริษทั ทรัสต์ หรือรูป อื่นใด

“กองทุน property”

หมายถึง

กองทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอ่ี ยู่ภายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

หมายถึง

การลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการลงทุนโดยการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน
derivatives ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสีย่ งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นการลดความเสีย่ งทัวไปและความเสี
่
ย่ งเฉพาะของทรัพย์สนิ ทีต่ อ้ งการลด
ความเสีย่ ง
4. สามารถลดความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงิ นฝากหรือตราสาร
เทียบเท่า
เงิ นฝาก”

หมายถึง

ทรัพย์สนิ ดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นทีม่ ี
ลักษณะทานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ทอ่ี อกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษทีอ่ อกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงิ นฝากอิ สลาม”

หมายถึง

ข้อตกลงทีเ่ ป็ นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะทีเ่ ทียบเคียงได้กบั
เงินฝาก โดยคู่สญ
ั ญาทีเ่ ทียบเคียงได้กบั ผูฝ้ ากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สญ
ั ญา
ฝา่ ยทีเ่ ทียบเคียงได้กบั ผูร้ บั ฝากได้เต็มจานวน ณ เวลาใด ๆ
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“ดัชนี กลุ่มสิ นค้าโภค
ภัณฑ์”

หมายถึง

ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนี เงิ นเฟ้ อ”

หมายถึง

ดัชนีทจ่ี ดั ทาขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน”

หมายถึง

ตราสารทางการเงินทีม่ เี งื่อนไขให้แปลงสภาพเป็ นหุน้ ได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

หมายถึง

ตราสารดังนี้
1. ตั ๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกกู หรือหุน้ กู้ ทีก่ ระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็ น
ผูม้ ภี าระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

หมายถึง

ตราสารทีม่ รี ปู แบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยทีร่ ฐั บาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็ นผูอ้ อกหรือผูค้ ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารทีอ่ อก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ของประเทศนัน้

“ตราสาร Basel III”

หมายถึง

ตราสารเพื่อการนับเป็ นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
ต่างประเทศ ทีม่ กี ารอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบันการเงินของ
Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ”

หมายถึง

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ทีจ่ ดั ให้มขี น้ึ เพื่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซือ้ เสนอขายหลักทรัพย์จากผูเ้ สนอซือ้ หลายรายและ
ผูเ้ สนอขายหลายราย
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มรี ะบบ ซึง่ กาหนดเกีย่ วกับวิธกี ารในการ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ไว้เป็ นการล่วงหน้า โดยผูใ้ ห้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซือ้ ขายเป็ นประการอืน่ และผูเ้ สนอซือ้ เสนอขายยินยอมทีจ่ ะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนัน้

“ธปท.”

หมายถึง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

หมายถึง

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

หมายถึง

บริษทั เครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

หมายถึง

บริษทั เงินทุน

“บล.”

หมายถึง

บริษทั หลักทรัพย์

“บลจ.”

หมายถึง

บล.ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษทั จดทะเบียน”

หมายถึง

บริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั การอนุญาตให้ทาการซือ้ ขาย
ได้ใน SET

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี
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“บริษทั ย่อย”

หมายถึง

บริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการจัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมทีม่ กี ารจัดทาและเปิ ดเผยล่าสุด ทัง้ นี้ หากไม่มงี บการเงินรวมให้
พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุน้ ทีป่ รากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด

“บริษทั ใหญ่”

หมายถึง

บริษทั ใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการจัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมทีม่ กี ารจัดทาและเปิ ดเผยล่าสุด ทัง้ นี้ หากไม่มงี บการเงินรวมให้
พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุน้ ทีป่ รากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด

แบบ filing

หมายถึง

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิ ทธิ ใน
ผลประโยชน์”

หมายถึง

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเ่ี กิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงซึง่ กาหนดให้เป็ น
หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์เพิม่ เติม (ฉบับที่ 6)

“ผูม้ ีภาระผูกพัน”

หมายถึง

ผูท้ ม่ี ภี าระผูกพันในการชาระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ าย ผู้
รับรอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ้าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย derivatives” หมายถึง

ศูนย์ซอ้ื ขายดังนี้
1. ศูนย์ซอ้ื ขาย derivatives ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า
2. ศูนย์ซอ้ื ขาย derivatives ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ และให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รบั การยอมรับจากสานักงาน

“หน่ วย CIS”

หมายถึง

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่ วย infra”

หมายถึง

หน่วยของกองทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงสร้างพืน้ ฐานซึง่ อยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานต่างประเทศทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุนโครงสร้าง
พืน้ ฐานตาม 1. ทัง้ นี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

“หน่ วย property”

หมายถึง

หน่วยของกองทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ อยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอ่ี ยู่ภายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT
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“หุ้นกู้ระยะสัน้ ”

หมายถึง

หุน้ กูท้ ม่ี กี าหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ทีอ่ อกหุน้ กู้

“B/E”

หมายถึง

ตั ๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

หมายถึง

ตัวชีว้ ดั ของกองทุนซึง่ เป็ นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีทม่ี กี ารเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้

“CIS operator”

หมายถึง

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผูท้ าหน้าทีบ่ ริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit”

หมายถึง

อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการทีล่ งทุน

“counterparty limit”

หมายถึง

อัตราส่วนการลงทุนทีค่ ่สู ญ
ั ญา

“CRA”

หมายถึง

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงานเว้นแต่ทก่ี าหนดไว้เป็ นการเฉพาะ

“credit derivatives”

หมายถึง

Derivatives ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการเคลื่อนย้ายความเสีย่ งด้านเครดิตของทรัพย์สนิ ที่
ได้รบั การประกันความเสีย่ งจากคู่สญ
ั ญาฝา่ ยหนึ่งไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งตาม
มาตรฐานสากล โดยคู่สญ
ั ญาฝา่ ยหนึ่งซึง่ มีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องชาระเงินให้แก่
คู่สญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ทม่ี ผี ลต่อการชาระหนี้ (credit event) ของ
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั การประกันความเสีย่ ง จะได้รบั ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม
สาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event”

หมายถึง

เหตุการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ตามทีร่ ะบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

หมายถึง

อันดับความน่าเชื่อถือทีจ่ ดั ทาโดย CRA ซึง่ เป็ นการประเมินความสามารถในการ
ชาระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk”

หมายถึง

ความเสีย่ งด้าน FX

“delta”

หมายถึง

อัตราเปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

หมายถึง

สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

หมายถึง

derivatives ทีซ่ อ้ื ขายในศูนย์ซอ้ื ขาย derivatives

“discount rate”

หมายถึง

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารทีม่ กี ารลงทุนทีจ่ ะใช้ในการคานวณมูลค่า
ของหลักทรัพย์หรือตราสารนัน้

“DW”

หมายถึง

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

หมายถึง

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการทีป่ ระกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษทั
ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
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“FX”

หมายถึง

อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS”

หมายถึง

ประเทศกลุ่มอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ ได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit”

หมายถึง

“guarantor rating”

หมายถึง

“international scale”

หมายถึง

อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนาอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน
อันดับความน่าเชื่อถือของผูม้ ภี าระผูกพันในฐานะผูร้ บั รองผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง
หรือผูค้ ้าประกัน
มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับทีใ่ ช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade”

หมายถึง

credit rating ในระดับทีส่ ามารถลงทุนได้

“IOSCO”

หมายถึง

International Organization of Securities Commissions

“IPO”

หมายถึง

“issue rating”

หมายถึง

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็ นการทัวไปในครั
่
ง้ แรก (Initial Public
Offering)
อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ

“issuer rating”

หมายถึง

อันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา

“market price”

หมายถึง

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

หมายถึง

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

หมายถึง

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

หมายถึง

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับทีใ่ ช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

หมายถึง

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

หมายถึง

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สนิ ไม่ว่าเป็ นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการ
ลงทุนในตราสารหรือสัญญาทีใ่ ห้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กบั ทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นผล
ให้กองทุนมีความเสีย่ งในทรัพย์สนิ นัน้

“notional amount”

หมายถึง

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

หมายถึง

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สนิ ทีข่ อ้ ตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options”

หมายถึง

สัญญาทีม่ ลี กั ษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives”

หมายถึง

derivatives ซึง่ ซือ้ ขายนอกศูนย์ซอ้ื ขาย derivatives

“P/N”

หมายถึง

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration”

หมายถึง

อายุเฉลีย่ ของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนซึง่ ได้จากการคานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

หมายถึง

อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ
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“regulated market”

หมายถึง

ศูนย์กลางทีจ่ ดั ช่องทางการสือ่ สารระหว่างผูค้ า้ เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซือ้ ขาย
ตราสารระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลาง
ดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์หรือตราสารทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo”

หมายถึง

ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน (repurchase agreement)

“reverse repo”

หมายถึง

ธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL”

หมายถึง

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending”

หมายถึง

ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์

“SET”

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

หมายถึง

ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้

“single entity limit”

หมายถึง

อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา

“SIP”

หมายถึง

Specific Investment Products

“SN”

หมายถึง

ตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating”

หมายถึง

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศทีผ่ อู้ อกตราสารมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ซง่ึ เป็ น
การประเมินความเสีย่ งในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนัน้

“TBMA”

หมายถึง

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC”

หมายถึง

บล.ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สนิ เชื่อเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

หมายถึง

ใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

“underlying”

หมายถึง

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้ งอิง

“WFE”

หมายถึง

World Federation of Exchanges

“บุคคลที มีความสัมพันธ์
หรือเชื่อมโยงกับบริษทั
จัดการ”

หมายถึง

บุคคลในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) บุคคลทีม่ กี ารถือหุน้ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)(ก)1. บริษทั แม่ได้แก่บุคคลทีถ่ อื หุน้ ของบริษทั จัดการเกินร้อยละ 10 ของจานวน
หุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั จัดการ
(1)(ก)2. บริษทั ยาย (แม่ใน) หมายถึง บุคคลทีถ่ อื หุน้ หรือเป็ นหุน้ ส่วนของบริษทั แม่
ทีจ่ ดั ตัง้ ในประเทศ เกินร้อยละ 50 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดหรือ
จานวนหุน้ ส่วนของบริษทั แม่
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(1)(ก)3. บริษทั ยาย (แม่นอก) หมายถึง บุคคลทีถ่ อื หุน้ หรือเป็ นหุน้ ส่วนของบริษทั
แม่ทจ่ี ดั ตัง้ ในต่างประเทศ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 90 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดหรือจานวนหุน้ ส่วนของบริษทั แม่
“บุคคลที มีความสัมพันธ์
หรือเชื่อมโยงกับบริษทั
จัดการ”

หมายถึง

“บุคคลที มีความสัมพันธ์
หรือเชื่อมโยงกับบริษทั
จัดการ” (ต่อ)

(1)(ข) บริษทั ลูก ได้แก่นิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั จัดการถือหุน้ หรือเป็ นหุน้ ส่วนของนิติ
บุคคลดังกล่าวเกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดหรือจานวน
หุน้ ส่วน
1)(ค) บริษทั พีน่ ้อง ได้แก่นิตบิ ุคคลทีม่ บี ุคคลทีถ่ อื หุน้ หรือเป็ นหุน้ ส่วนเกินร้อยละ
50 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดหรือจานวนหุน้ ส่วนของนิตบิ ุคคล
ดังกล่าว เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั จัดการเกินร้อยละ 50 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทัง้ หมดของบริษทั จัดการด้วย
(1)(ง) บริษทั ได้แก่นิตบิ ุคคลทีม่ บี ริษทั แม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ เกินร้อยละ 10 ของจานวน
หุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของนิตบิ ุคคลนัน้ โดยกรรมการของบริษทั แม่เป็ น
กรรมการของนิตบิ ุคคลดังกล่าวด้วยเกินร้อยละ 50 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ของนิตบิ ุคคลนัน้
(1)(จ) บริษทั ได้แก่นติ บิ ุคคลทีม่ บี ริษทั ยาย(แม่ใน) เป็ นผูถ้ อื หุน้ เกินร้อยละ 10ของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของนิตบิ ุคคลนัน้ โดยกรรมการของบริษทั ยาย
(แม่ใน) และ/หรือของบริษทั แม่เป็ นกรรมการของนิตบิ ุคคลดังกล่าวด้วยเกินร้อยละ
50 ของจานวนกรรมการทัง้ หมดของนิตบิ ุคคลนัน้
(2) บุคคลทีม่ อี านาจควบคุม ได้แก่ผทู้ ม่ี อี ทิ ธิพลในการควบคุมหรือสังการบุ
่
คคลอื่น
ตาม (1) หรือถูกควบคุมหรือสังการโดยบุ
่
คคลอื่นตาม (1) ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะ
สืบเนื่องจากความสัมพันธ์ทางกฎหมาย ตามสัญญา หรือการอื่นใด

กรรมการ

หมายถึง

กรรมการ หรือบุคคลทีม่ ตี าแหน่งซึง่ มีอานาจหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับกรรมการ
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิ ควิ ตี้
1.

ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม

1.1

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)

:

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี

1.2

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)

:

LH GLOBAL EQUITY FUND

1.3

ชื่อย่อ

:

LHGEQ

1.4

ประเภทโครงการ

:

กองทุนเปิ ด

1.5

ประเภทการขาย

:

ขายหลายครัง้

1.6

การกาหนดอายุโครงการ

:

ไม่กาหนด

1.7

อายุโครงการ

:

ไม่กาหนด

1.8

อายุโครงการถึงวันที่
(กรณี กาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา)

:

ไม่กาหนด

1.9

เงื่อนไข (อายุโครงการ)

:

ไม่มี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้ยุติการจัดตัง้ โครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รบั อนุ มตั ิสน้ิ สุดลง โดยจะไม่นากอง
ทรัพย์สนิ ทีจ่ าหน่ายได้ในช่วงเสนอขายครัง้ แรก ไปจดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการโดย
ไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ ของผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่ วยลงทุนและ
กองทุนเป็ นสาคัญในกรณีดงั ต่อ ไปนี้
1. กองทุนรวมมีจานวนเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้ กองทุน
ั ยอื่น ทีอ่ าจทาให้
2. กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปจจั
ผลตอบแทน ปรับตัวลดลงอย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะ
คานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุน/ผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ
3. มีการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบเกีย่ วกับวงเงินรับอนุญาตให้นาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
1.10

ลักษณะโครงการ

:

กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่

1.11

ลักษณะการเสนอขาย

:

เสนอขายในไทย
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2.

จานวนเงิ นทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่
เสนอขาย

2.1.

จานวนเงิ นทุนของโครงการ

2.2.

เงื่อนไข : (จานวนเงิ นทุนโครงการ)

:

1,000 ล้านบาท

1) ในระหว่างการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขายหน่ วยลงทุนเกินเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ
2) ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการเสนอขายหน่ วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่
เต็มจานวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ดาเนินการปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุน และดาเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมก่อนครบ
กาหนดสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2.3

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย

:

10.0000 บาท

2.4

จานวนหน่ วยลงทุน

:

100,000,000.00 หน่วย

2.5

ประเภทหน่ วยลงทุน

:

ระบุช่อื ผูถ้ อื

2.6

มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสังซื
่ ้อครังแรก
้

:

5,000.00 บาท

2.7

มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสังซื
่ ้อครังถั
้ ดไป

:

5,000.00 บาท

2.8

มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสังขายคื
่
น

:

5,000.00 บาท

2.9

จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตา่ ของการสังขายคื
่
น

:

500 หน่วย

2.10 มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ตา่

:

5,000.00 บาท

2.11 จานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ตา่

:

500 หน่วย

2.12 รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงมูลค่าขัน้ ต่าของการทารายการสังซื
่ อ้ และขายคืนหน่วยลงทุนได้ตาม
ข้อ 2.6-2.11 ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขาย หรือบริการต่าง ๆ หรือให้สอดคล้องกับการให้บริการตามช่องทางการซือ้
ขายต่าง ๆ ของบริษทั จัดการ โดยอาจพิจารณาให้มกี ารกาหนดมูลค่าและจานวนหน่วยลงทุนแตกต่างกันตาม
รูปแบบของช่องทางการการซือ้ ขายนัน้ ๆ ได้ โดยไม่เกินมูลค่าและจานวนหน่วยลงทุนทีร่ ะบุไว้ตามข้อ 2.6 2.11 ดังกล่าวข้างต้น หรือ
2. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าและผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้รบั ประโยชน์มากกว่าเดิมโดยคานึงถึง
ประโยชน์ผถู้ อื หน่วยเป็ นสาคัญ และบริษทั จัดการถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยแล้ว
ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ รวมถึงการเปลีย่ นแปลงตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมในภายหลัง หากมีการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านทาง Website ของบริษทั จัดการ
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิ เ ศษ การลงทุ น ในต่ า งประเทศ การลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ประเภทและอัต ราส่ ว นการลงทุ น ใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของผู้ลงทุ น ที่มุ่ ง หวัง ผลตอบแทนจากการลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ นรวม
ต่างประเทศ (Master fund) ทีม่ นี โยบายลงทุนในหุน้ ทีห่ ลากหลายซึง่ มีศกั ยภาพในการเติบโตของรายได้ทเ่ี หนือกว่า
ค่าเฉลี่ยและมีการเติบโตแบบยังยื
่ น โดยกองทุนรวมลงทุนในหุ้นทัวโลก
่
รวมถึงหุ้นตลาดเกิดใหม่ โดยผู้ลงทุน
สามารถยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนในต่างประเทศ อาทิ ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น รวมถึงความผันผวน
ของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักได้

3.2

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งทุน

3.3

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิ เศษ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund)

3.4

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนในประเทศ : ลักเซมเบิรก์
ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ :
กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ

3.5

นโยบายการกู้ยมื (ถ้ามี):
บริษทั จัดการอาจกูย้ มื เงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

3.6

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ ง (Hedging)

3.7

การลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

3.8 กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี มุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเคลื่อนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก
(Passive Management) โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชว้ี ดั (Active Management)
3.9 ดัชนี ชี้วดั /อ้างอิ ง (Benchmark) :
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับดัชนีตวั ชีว้ ดั ตามกองทุนหลักในการวัดผลการดาเนินงานของกองทุน คือ MSCI AC World
Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่ อยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจนถึงวันที่มกี ารเปลี่ยนตัวชี้วดั คาอธิบายเกี่ย วกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วดั ดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษทั
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผ่ี อู้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั
ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษทั บริษทั จัดการจะแจ้งเปลีย่ นแปลงดังกล่าวผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
การตัดสินใจลงทุนได้

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี
หน้า 14

3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิ เศษ :
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีม่ นี โยบายลงทุนในตราสารทุนทัวโลก
่
(หรือ “กองทุน
หลัก (Master fund)”) โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ซึง่ กองทุนหลักทีก่ องทุน
จะลงทุ น คื อ กองทุ น T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (“กองทุ น หลั ก ”) ซึ่ ง
กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก์ และอยู่ภายใต้ UCITS ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของ
กองทุนหลักในชนิดหน่ วยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจัดตัง้ และจัดการโดย T. Rowe Price
(Luxembourg) Management S.à r.l. และบริหารการลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd
กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนอย่าง
น้ อ ยร้อ ยละ 70 ของสิน ทรัพย์ทงั ้ หมดในหุ้น และหลัก ทรัพ ย์ท่เี กี่ยวข้อ งกับหุ้น บริษัทจดทะเบียน รวมถึงหุ้นสามัญ
หุ้นบุรมิ สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs)
and Global Depository Receipts (GDRs)
กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสีย่ ง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลีย่ น (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงชนิดของหน่ วยลงทุน (Share Class) และ/หรือสกุลเงินทีจ่ ะลงทุน
อื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะคานึงถึงและรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนเป็ นสาคัญ
สาหรับการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี กองทุนอาจเข้าทาธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญา
ขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending) รวมถึงอาจลงทุนในหรือมี
ไว้ซง่ึ ตราสารหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่ าเชื่อถือต่ ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (non–investment grade) และตราสารหนี้ทไ่ี ม่ได้
รับ การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถือ (Unrated) รวมทัง้ ตราสารทุ น ที่ไ ม่ ไ ด้จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ (Unlisted
Securities) นอกจากนี้ อาจพิจารณาลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ ในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ
ทุน ใบสาคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
และ/หรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทัง้ นี้
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี จะลงทุนในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth
Equity Fund (“กองทุนหลัก”) ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ซึง่ อาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign
Exchange Rate Risk) ดังนัน้ กองทุนจึงอาจลงทุนหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อป้องกันความเสีย่ ง (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินใน
ขณะนัน้ และปจั จัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปจั จัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็ นต้น เพื่อคาดการณ์
ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีทค่ี าดการณ์ว่าค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผูจ้ ดั การกองทุน
อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศในสัดส่วน
ที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีท่คี ่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึน้ ผู้จดั การกองทุนอาจพิจารณาไม่
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ หรืออาจลงทุนใน
สัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นอาจไม่เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือทาให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนเสียประโยชน์ทอ่ี าจได้รบั ผู้จดั การกองทุนอาจไม่ป้องกัน
ความเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย นก็ได้ นอกจากนี้ ก ารท าธุร กรรมป้ อ งกัน ความเสี่ย งดัง กล่ า วอาจมีต้น ทุน ซึ่งทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้
อนึ่ง ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth
Equity Fund (“กองทุนหลัก”) ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) หรือกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนดังกล่าวซึง่ เป็ นกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น เกิดความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง การเงินตลาดทุน หรือเกิดภัยพิบตั ิ หรือภาวะสงคราม และ/หรือกรณีทก่ี องทุนหลักดังกล่าวมีการ
เปลีย่ นแปลงบริษทั จัดการลงทุน หรือผูจ้ ดั การกองทุน หรือเปลีย่ นแปลงนโยบายการลงทุน การบริหารจัดการ และ/หรือ
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี
หน้า 15

ผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้ และ/หรือผู้จดั การกองทุนเห็นว่าการลงทุนในกองทุน อื่นมีความ
เหมาะสมกว่า และ/หรือมีโอกาสให้ผลตอบแทนดีกว่า หรือความผันผวนต่ ากว่า และ/หรือเมื่อพบว่าการบริหารจัดการ
ของกองทุนหลักขัดกับหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือมีการกระทาความผิดร้ายแรง โดย
หน่ วยงานกากับดูแลในประเทศนัน้ ๆ เป็ นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ การลงทุนในกองทุนหลักจะทาให้บริษัทจัดการ
ปฎิบตั ไิ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนในหน่ วย CIS บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศอื่น ทีม่ นี โยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของกองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถอื หน่ วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะปิ ดประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะคานึงถึงและรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Fund of Funds หรือ
ลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ทาให้ระดับความเสีย่ งของการลงทุน (risk spectrum) เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ ให้เป็ นดุลย
พินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยขึน้ กับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
อนึ่ง บริษทั จัดการจะดาเนินการแจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยวิธี เช่น ส่งหนังสือ / email หรือ
ปิ ดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการก่อนดาเนินการเปลีย่ นแปลงการลงทุนดังกล่าว
หากปรากฏกรณีทก่ี องทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนอื่นทีก่ องทุนไปลงทุนเป็ นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นนัน้ มีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
บริษทั จัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกาหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือ
กองทุนอื่นดังกล่าว
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็ นจานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นนัน้
เงื่อนไข ในกรณีทก่ี องทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นทีก่ องทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิลดลงดังกล่าว บริษทั
จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุท่กี องทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นมีมูลค่าทรัพย์สนิ ลดลง พร้อมแนวทางการดาเนินการโดยคานึงถึง
ประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม ให้สานักงานและผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่
วันทีป่ รากฏเหตุ
(2) ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีป่ รากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดาเนินการให้สานักงานทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่ อผู้ท่สี นใจจะลงทุน เพื่อให้ผทู้ ่สี นใจจะลงทุนรับ
รูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับสถานะของกองทุนรวม
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมจะดาเนินการให้บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินการดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ ระยะเวลาในการดาเนินการตาม (2) บริษทั จัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสานักงานได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบกับ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในการคานวณอัตราส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนข้างต้น และอัตราส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ งต่างประเทศ
จะไม่นามาบังคับใช้ในช่วงรอการลงทุน ซึง่ มีระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
สรุปสาระสาคัญของกองทุนหลัก
ชื่อกองทุน

วัตถุประสงค์การลงทุน

T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund จ ด
ทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ภายใต้กฎหมายของประเทศ
ลักเซมเบิร์กและ UCITS ซึ่งจัดตัง้ และจัดการโดย T. Rowe Price (Luxembourg)
Management S.à r.l. และบริหารการลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd
กองทุ น T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เงินลงทุนมีการเติบโตของเงินทุนระยะยาว โดยกองทุนรวม
ลงทุ น ในหุ้น ที่ห ลากหลายซึ่ง มีศ ัก ยภาพในการเติบ โตของรายได้ท่ีเ หนื อ กว่ า
ค่าเฉลีย่ และมีการเติบโตแบบยั ่งยืน โดยกองทุนรวมลงทุนในหุน้ ทั ่วโลก รวมถึงหุน้
ตลาดเกิดใหม่
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นโยบายการลงทุน

บริษทั จัดการ (Asset Management Company)
ผู้จดั การการลงทุน (Investment Managers)
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ /ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
สกุลเงิน
วันที่จดั ตัง้ กองทุน
วันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุน
อายุกองทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ค่าธรรมเนี ยม
Management fee
Operating and Administrative expenses
Ongoing charges
ISIN Codes
แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก

กองทุ น T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund
(กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนอย่างน้ อ ยร้อ ยละ 70 ของสินทรัพย์ทงั ้ หมดในหุ้น
และหลั ก ทรั พ ย์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง กั บ หุ้ น บ ริ ษ ั ท จดทะเบี ย น รวมถึ ง หุ้ น สา มั ญ
หุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ใบ ส าคั ญ แส ดง สิ ท ธิ American Depository Receipts (ADRs),
European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts
(GDRs)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารตลาดเงินไม่เกิน 30% ของสินทรัพย์
ทัง้ หมดของกองทุนหลัก
กองทุ นอาจใช้สญ
ั ญาซื้อ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) เพื่อ ป้อ งกันความเสี่ย งและ
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารในการลงทุน
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
35 Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
T. Rowe Price International Ltd; 60 Queen Victoria Street
London, EC4N 4TZ, UK
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. ; European Bank & Business Center
6h, route de Trèves; L-2633 Senningerberg, Luxembourg
ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar)
12 มกราคม 2549
ทุกวันทาการ
ไม่กาหนด
ไม่ม ี
ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี
ร้อยละ 0.10 ต่อปี
ร้อยละ 0.82 ต่อปี
ISIN: LU0143563046
Website: www.troweprice.com

ความเสี่ยงจากการปฏิ บตั ิ การของกองทุน
ความผันผวนของความเสี่ยงด้านมูลค่า (Fluctuations in Value Risk)
การลงทุนของกองทุนรวมอาจมีความผันผวนของตลาดและความเสีย่ งอื่น ๆ และมูลค่าหลักประกันของเงินลงทุนเริม่ แรก
ของคุณจะไม่ได้รบั การค้าประกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Currency Risk)
ผลตอบแทนรวมของกองทุ น รวมและงบดุ ล อาจได้ร ับ ผลกระทบอย่ า งมากจากการเคลื่อ นไหวของอัต ราแลกเปลี่ย น
ถ้าสินทรัพย์และรายได้ของกองทุนมีสกุลเงินอื่นทีไ่ ม่ใช่สกุลเงินหลักของกองทุนซึง่ หมายความว่าการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน
อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของส่วนของราคาหุน้ ของกองทุน
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
โดยทัวไปกองทุ
่
นรวมจะบริหารเงินลงทุนรวมถึงเงินสดเพื่อให้สามารถรับมือกับภาระหนี้สนิ ในการไถ่ถอนหุ้น ทีน่ ักลงทุน
ต้องการขายได้ อาจมีการขายเงินลงทุนหากมีเงินสดไม่เพียงพอทีจ่ ะใช้ในการไถ่ถอนตราสารดังกล่าว
หากขนาดของการจาหน่ ายมีขนาดใหญ่พอหรือตลาดไม่มสี ภาพคล่องมีความเสีย่ งทีก่ ารลงทุนอาจจะไม่ขายหรือราคาทีข่ าย
ได้อาจส่งผลกระทบต่อ NAV ของกองทุนรวม
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ความเสี่ยงด้านตราสารทุน (Equity Risk)
มูลค่าของหุน้ อาจมีความผันผวนบางครัง้ อย่างมากในการตอบสนองต่อกิจกรรมและผลประกอบการของแต่ละบริษทั หรือ
เนื่องจากสภาวะตลาดทัวไปและภาวะเศรษฐกิ
่
จหรือเหตุการณ์อ่นื ๆ
ความเสี่ยงจากตลาดเกิ ดใหม่ (Emerging Markets Risks)
ราคาหลักทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์ในตลาดพัฒนาแล้วเนื่องจากปจั จัยทางการเมือง
และเศรษฐกิจ ความผันผวนนี้อาจเพิม่ ขึน้ ตามกฎหมายการซือ้ ขายสภาพคล่องการชาระบัญชีการโอนหลักทรัพย์และสกุลเงิน
ความเสี่ยงด้านตราสารอนุพนั ธ์ (Derivatives Risk)
การใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงินอาจก่อให้เกิดความเสีย่ งในเรื่องของความสามารถในการชาระหนี้ , สภาพคล่อง, คู่สญ
ั ญา
และการประเมินมูลค่า ในสถานการณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ การใช้ตราสารอนุพนั ธ์ของกองทุนอาจไม่มผี ลและกองทุนอาจประสบ
ความเสียหายอย่างมีนยั สาคัญ
3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
ลงทุนในต่างประเทศโดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิใน (net exposure) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และไม่เกินวงเงินลงทุนในต่างประเทศที่ได้รบั การจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจตามกฎหมาย
3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงิ นทัวไป
่
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุน
1.1.1 หุน้
1.1.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทม่ี ี underlying เป็ นหุน้ หรือ share warrants
1.1.5 ตราสารทุนอื่นทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่ านักงานกาหนด
เพิม่ เติม
1.2 ตราสารหนี้
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั ๋วเงินคลัง
1.2.3 หุน้ กู้ (ไม่รวมหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตั ๋วแลกเงิน (B/E)
1.2.5 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ กู้
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1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทม่ี ี underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุน้ กู้
1.2.8 ตราสารหนี้อ่นื ที่มลี กั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สานักงานกาหนด
เพิม่ เติม
1.3
1.4
1.5
1.6

ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
ตราสาร Basel III
ศุกกู
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (DW)

2. คุณสมบัตขิ องตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สนิ ที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุ นได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ทค่ี รบถ้วน
ดังนี้
2.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลีย่ นมือได้ (รวมถึงกรณีทเ่ี ป็ น B/E หรือ P/N ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลีย่ นมือแต่กองทุนได้
ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืน
ผูอ้ อกตราสารได้)
2.3 มีขอ้ มูลเกีย่ วกับตราสารทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน
ได้อย่างสม่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซง่ึ
จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีทเ่ี ป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E หรือ P/N
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ งจ่
ั ่ ายหรือผูอ้ อกตั ๋ว ทัง้ จานวน
รวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย property
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสารทางการเงินทัวไปตามข้
่
อ
2.1 - 2.3
2. ในกรณีทก่ี องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุน ดังนี้
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single
entity limit ของกองทุนนัน้
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product
limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุนนัน้
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2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้
3. กรณีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีด
เดอร์
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงิ นฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิ นฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1. - 9.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ตามหลักเกณฑ์การลงทุน ดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ตอ้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย้
1.3 อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7
1.6 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.5
1.7 underlying อื่นตามทีส่ านักงานกาหนดเพิม่ เติม
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปจั จุบนั
(spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ
underlying ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลาย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน
derivatives และunderlying ของ derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.1 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.1.1 derivatives on organized exchange
2.1.2 OTC derivatives ต้องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งเป็ นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ ขึน้ ตัวแทนซือ้ ขาย derivatives หรือผูค้ า้ derivatives
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2.2 ในกรณีทจ่ี ะต้องมีการชาระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้ สุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ น
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ง่ มอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.5 - 1.6
ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีทม่ี กี ารกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือ
ปจั จัยต่าง ๆ ทีน่ ามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้เป็ นปจั จุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี
ทัง้ นี้ underlying หรือปจั จัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทม่ี กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนัก ≤ 35% ของน้าหนักทัง้ หมด ในกรณีท่ี
เป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้ งนาองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 ทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
3.2.2.1 เป็ นดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสาร
หรือสัญญานัน้ โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีทไ่ี ด้รบั การพัฒนาโดยสถาบันทีม่ คี วามน่าเชื่อถือและทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระจากบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั จัดการ บริษทั จัดการนัน้ ต้องจัดให้มมี าตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 มีการแสดงดัชนีนัน้ ๆ อย่างต่ อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่ า งทัน
เหตุการณ์
3.5 ในกรณีท่เี ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
หลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปจั จุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภค
ภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ทค่ี านวณจากราคาปจั จุบนั หรือราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของสินค้า
โภคภัณฑ์สนิ ค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณี ท่ีเ ป็ น ดัช นี เ งิน เฟ้ อ ดัช นี ด ัง กล่ า วต้อ งค านวณโดยใช้แ หล่ ง ข้อ มูล อ้า งอิง จากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการทีบ่ ริษทั จัดการแสดงให้เห็นได้วา่
วิธกี ารคานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็ นไป
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลดความเสีย่ ง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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6. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีท่วี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของบริษัทจัดการ ให้คานวณและแจ้งมูลค่า
ยุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์ทส่ี ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่าย
หนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่ง ได้แ ก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือ ประกัน ความเสี่ย งด้า นเครดิต ที่
เกีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผูผ้ ูกพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาทีอ่ ยู่ในฐานะผูข้ าย
ประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซือ้ ประกันความเสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึน้ โดยจะมีผลให้
ข้อ ตกลงซื้อ ประกัน ความเสี่ย งครบก าหนดทัน ที (ในกรณี ท่ีไ ม่ เ กิด credit event ข้อ ตกลงจะสิ้น สุด ในวัน ครบก าหนด
ตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึง่ กาหนดให้ผขู้ ายประกันความเสีย่ งมีหน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการ
หนึ่งเป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ ม
obligation ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ขอ้ ตกลงจะครบกาหนดเมื่อเกิด credit event
ขึน้ กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ ได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ อ้ื ประกันความเสีย่ งของสินทรัพย์
อ้างอิงทีเ่ กิดจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่าย
ผลตอบแทนในอัตราคงทีห่ รืออัตราลอยตัวที่อา้ งอิงกับอัตราดอกเบีย้ ตามทีจ่ ะตกลงกัน และส่ วนทีล่ ดลง (ถ้ามี) ของมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซ้อื ประกันความเสีย่ งจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิม่ ขึน้ (ถ้ามี) ของ
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อา้ งอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกาหนดสัญญา (กรณี
ไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่ มีขอ้ ตกลงทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มขี อ้ กาหนดทีท่ าให้สทิ ธิทก่ี าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่ credit
derivatives นัน้ อ้างอิงเสือ่ มเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่ค่สู ญ
ั ญา
3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
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ทัง้ นี้ ตราสารหรือสัญญาดังต่อไปนี้ต้องเสนอขายหรือเป็ นการทาสัญญาในประเทศทีม่ หี น่ วยงานกากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ น สมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มกี ารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE หรือเป็ นตราสารของบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ และเสนอขายในประเทศกลุ่ม GMS
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงิ นต่างประเทศทัวไป
่
1. ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ
1.1.1 หุน้
1.1.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทม่ี ี underlying เป็ นหุน้ หรือ share warrants
1.1.5 ตราสารทุนอื่นทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่ านักงานกาหนดเพิม่ เติม
1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั ๋วเงินคลัง
1.2.3 หุน้ กู้ (ไม่รวมหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ และตราสาร Basel III ต่างประเทศ)
1.2.4 ตั ๋วแลกเงิน (B/E)
1.2.5 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2. ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ กู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทม่ี ี underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุน้ กู้
1.2.8 ตราสารหนี้อ่นื ทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่ านักงานกาหนดเพิม่ เติม
1.3 ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III ต่างประเทศ)
1.4 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ
1.5 ศุกกู ต่างประเทศ
1.6 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (DW) ในต่างประเทศ
2. คุณสมบัตขิ องตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สนิ ทีบ่ ริษทั จัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัตขิ องตราสารตามหลักเกณฑ์ทค่ี รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลีย่ นมือได้ (รวมถึงกรณีทเ่ี ป็ น B/E หรือ P/N ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลีย่ นมือแต่กองทุนได้
ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืน
ผูอ้ อกตราสารได้)
2.3 มีขอ้ มูลเกีย่ วกับตราสารทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน
ได้อย่างสม่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซง่ึ
จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีทเ่ี ป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E หรือ P/N
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.4.1
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ งจ่
ั ่ ายหรือผูอ้ อกตั ๋ว ทัง้ จานวนรวมถึง
ดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
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ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย property
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัตแิ ละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสารทางการเงินทัวไป
่
ตามข้อ 2.1 - 2.3
2. เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่ ากับดูแลด้านหลักทรัพย์
และตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ซง่ึ เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็ นหน่วยของกองทุน CIS
ต่างประเทศทีม่ กี ารซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ ป็ นสมาชิกสามัญ
ของ IOSCO
2.3 กรณีท่กี องทุนไปลงทุนในหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสาหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนราย
ย่อยของประเทศนัน้
3. ประเทศทีก่ ากับดูแลการเสนอขายหน่ วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุม้ ครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทัง้ นี้ ตาม
รายชื่อประเทศทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
4. ในกรณีเป็ นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจากัดการกูย้ มื ไว้เฉพาะ
กรณีมเี หตุจาเป็ นในการบริหารสภาพคล่องเป็ นการชัวคราวเท่
่
านัน้ และมีนโยบายการลงทุนดังนี้
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single
entity limit ของ กองทุนนัน้ ทัง้ นี้หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้กบั กรณีทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product
limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุนนัน้
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้
5. กรณีทก่ี องทุนรวมฟี ดเดอร์ ไปลงทุนในหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว
ต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้นแต่เป็ นกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยก่อนการลงทุนบริษทั จัดการจะเปิ ดเผย
ข้อมูล เหตุผลความจาเป็ น และค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชีช้ วน
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงิ นฝากในสถาบันการเงิ นต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่ เที ยบเท่ า
เงิ นฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศทีเ่ ทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
3. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1. - 2.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
ดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ตอ้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย้
1.3 อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7
1.6 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.5
1.7 underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนดเพิม่ เติม
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ่ า้ งอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปจั จุบนั
(spot price) หรือราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ ม่ใช่ดชั นี หรือ
underlying ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลาย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษทั จัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อได้ระบุเกีย่ วกับการลงทุนใน
derivatives และunderlying ของ derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.3 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.3.1 derivatives on organized exchange
2.3.2 OTC derivatives ต้องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งเป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ทีอ่ ยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
2.4 ในกรณีทจ่ี ะต้องมีการชาระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้ สุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ น
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ง่ มอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.5 - 1.6
ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีทม่ี กี ารกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือ
ปจั จัยต่าง ๆ ทีน่ ามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้เป็ นปจั จุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี
ทัง้ นี้ underlying หรือปจั จัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระ
3.2 เป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.2.1 ดัชนีทม่ี กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนัก ≤ 35% ของน้าหนักทัง้ หมด ในกรณีท่ี
เป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้ งนาองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 ทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
3.2.2.1 เป็ นดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสาร
หรือสัญญานัน้ โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
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3.3 เป็ นดัชนีทไ่ี ด้รบั การพัฒนาโดยสถาบันทีม่ คี วามน่าเชื่อถือและทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระจากบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั จัดการ บริษทั จัดการนัน้ ต้องจัดให้มมี าตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสือ่ ทีม่ กี ารเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเ่ี ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปจั จุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ทค่ี านวณจากราคาปจั จุบนั หรือราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของสินค้าโภค
ภัณฑ์สนิ ค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณี ท่ีเ ป็ น ดัช นี เ งิน เฟ้ อ ดัช นี ด ัง กล่ า วต้อ งค านวณโดยใช้แ หล่ ง ข้อ มู ล อ้า งอิง จากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการทีบ่ ริษทั จัดการแสดงให้เห็นได้ว่า
วิธกี ารคานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็ นไป
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ที่จะลดความเสีย่ ง
การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ านักงานกาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทุก
วันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของบริษทั จัดการ ให้คานวณและแจ้ง
มูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทส่ี ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คู่สญ
ั ญา
่
อีกฝายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ ลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่ง ได้แ ก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือ ประกัน ความเสี่ย งด้า นเครดิต ที่
เกีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผูผ้ ูกพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาทีอ่ ยู่ในฐานะผูข้ าย
ประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซือ้ ประกันความเสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึน้ โดยจะมีผลให้
ข้อ ตกลงซื้อ ประกัน ความเสี่ย งครบก าหนดทัน ที (ในกรณี ท่ีไ ม่ เ กิด credit event ข้อ ตกลงจะสิ้น สุด ในวัน ครบก าหนด
ตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึง่ กาหนดให้ผขู้ ายประกันความเสีย่ งมีหน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการ
หนึ่งเป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ ม
obligation ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ขอ้ ตกลงจะครบกาหนดเมื่อเกิด credit event
ขึน้ กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
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7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ ได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ อ้ื ประกันความเสีย่ งของสินทรัพย์
อ้างอิงทีเ่ กิดจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่าย
ผลตอบแทนในอัตราคงทีห่ รืออัตราลอยตัวทีอ่ า้ งอิงกับอัตราดอกเบีย้ ตามทีจ่ ะตกลงกัน และส่วนทีล่ ดลง (ถ้ามี) ของมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซ้อื ประกันความเสีย่ งจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิม่ ขึน้ (ถ้ามี) ของ
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อา้ งอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกาหนดสัญญา (กรณี
ไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึง่ มีขอ้ ตกลงทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มขี อ้ กาหนดทีท่ าให้สทิ ธิทก่ี าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่ credit
derivatives นัน้ อ้างอิงเสือ่ มเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่ค่สู ญ
ั ญา
3.14. อัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่ น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่นื เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของ
กองทุนรวม ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ดังต่อไปนี้ ในกรณีทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลีย่ นแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษทั จัดการ
จะลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กาหนดเกีย่ วกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือ
คู่สญ
ั ญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสาหรับกองทุนทัวไป
่
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตราสารภาครัฐไทย
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
3 หน่วย CIS
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ รู้ บั ฝากหรือผูอ้ อก
ตราสาร
มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่
รัฐบาลเป็ นประกัน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูม้ ภี าระผูกพันมีภูมลิ าเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale ตามทีส่ านักงานกาหนด)
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ข้อ
5

6

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน หรือศุกกู ทีผ่ ู้
ออกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ ≤
397 วันนับแต่วนั ทีล่ งทุน และไม่ได้มลี กั ษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน
นับแต่วนั ทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
ทรัพย์สนิ ดังนี้
6.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขาย
หลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซือ้
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผ่ อู้ อก
ตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทาให้มกี ารเพิก
ถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซอ้ื ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุน้ ของบริษทั
ดังกล่าวซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของตราสารทีล่ งทุนใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน benchmark + 5%
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
ทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงบริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจ
ทาให้มกี ารเพิกถอนหุน้ ออกจากการซือ้ ขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุน้ ทีอ่ ยูใ่ นระหว่าง IPO เพือ่ การจดทะเบียนซือ้ ขาย
ตาม 6.1
6.4 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน หรือศุกกู
ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสาร
นัน้ ในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็ นตรา
สาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน SET
หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการ
ทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวัน
ชาระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน และไม่ได้มลี กั ษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 - 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ี
ลักษณะทานองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.5 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ > 397
วันนับแต่วนั ทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
6.5 DW ทีม่ ี issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ ่สู ญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วน
ดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอ่ ยู่ระหว่าง

อัตราส่วน (% ของ NAV)
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ข้อ

7

8

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
ดาเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทาให้มกี ารเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือ
สิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สานักงานกาหนด
หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะ
ไม่จากัดอัตราส่วน
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified
fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิ จการ (group limit)*
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นกลุ่ม
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
กิจการเดียวกัน หรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทาง
กว่า
การเงินกับบริษทั ดังกล่าว
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน benchmark +
10%
* หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กาหนดเกีย่ วกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**

ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีน่ ิติ
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ
นิตบิ ุคคลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้
ขึน้
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่เป็ น
กองทุนรวมทีม่ อี ายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลีย่ ตามรอบ
อายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนรวมทีอ่ ายุกองทุน
คงเหลือ
≤ 6 เดือน ทัง้ นี้ เฉพาะกองทุนรวมทีม่ อี ายุโครงการ
≥ 1 ปี
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ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิมาจาก
์
คู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)
2
ทรัพย์สนิ ดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E หรือ P/N ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลีย่ นมือแต่กองทุนได้
ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม
วิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืน
ผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน
buy & hold ทีล่ งทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ทีม่ อี ายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการ
ลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
3
reverse repo
ไม่เกิน 25%
4
securities lending
ไม่เกิน 25%
5
total SIP ซึง่ ได้แก่ ทรัพย์สนิ ตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 :
รวมกันไม่เกิน 15%
อัตราส่วนการลงทุนสาหรับกองทุนทัวไป
่ ของส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit)
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน ศุกกู หรือตรา
สาร Basel III ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่
1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสาหรับกองทุนทัวไป
่ ของส่วนที่
1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating
6
derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อ
ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่
การลดความเสีย่ ง (hedging)
** หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน ไม่มขี อ้ กาหนดเกี่ยวกับ
product limit
ข้อ
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิ จการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
1

2

ประเภททรัพย์สิน
หุน้ ของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

อัตราส่วน
ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของ
บริษทั จัดการรายเดียวกันต้องมีจานวนหุน้ ของ
บริษทั รวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั นัน้
(ไม่นบั รวมการถือหุน้ ของกองทุนรวมวายุภกั ษ์)
ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน ตราสาร Basel III และศุกกู 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงิน
ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง
(financial liability)1ของผูอ้ อกตราสารรายนัน้ ตามที่
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ
เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ต่างประเทศ)
ล่าสุด โดยไม่ให้นบั รวมมูลค่าหนี้สนิ ดังกล่าวของ
เจ้าหนี้ทม่ี คี วามเกีย่ วข้องกับผูอ้ อก เช่น เงินกูย้ มื จาก
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารไม่มหี นี้สนิ ทางการเงิน
ตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุดให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผูอ้ อก
รายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารได้
มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทก่ี องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดย
เป็ นตราสารทีอ่ อกใหม่และมี credit rating อยูใ่ น
ระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit
rating ให้บริษทั จัดการ ลงทุนเพือ่ กองทุนภายใต้การ
จัดการของบริษทั จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน
1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีทผ่ี อู้ อกตราสารได้มี
การยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond
issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารทีอ่ อก
โดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตราส่วน
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทย
เป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานอง
เดียวกับบุคคลตาม 1. - 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทัง้ หมด
ของ MF หรือ กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออก
หน่ วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุน ดังนี้
(1) การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย infra ทัง้ หมดของ
กองทุน infra ทีอ่ อกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่วย
infra ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย property ทัง้ หมด
ของกองทุน property
ทีอ่ อกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่วย property ของ
กองทุนทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

ทัง้ นี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
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ส่วนที่ 5 : การดาเนิ นการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีทก่ี องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดแต่ต่อมาทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนมีคุณสมบัตทิ เ่ี ปลีย่ นแปลงไป
จนเป็ นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1.1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สนิ ขาดคุณสมบัติ
และจัดส่งรายงานต่ อสานักงาน รวมทัง้ จัดส่งต่ อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณี
ดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ
(1.2) จาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตภิ ายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่
เกินกว่าระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามส่วนที่ 5 ข้อ 4
(ก) 30 วันนับแต่วนั ทีท่ รัพย์สนิ นัน้ ขาดคุณสมบัติ กรณีเป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
อื่นทีม่ นี โยบาย การลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) 90 วันนับแต่วนั ทีท่ รัพย์สนิ นัน้ ขาดคุณสมบัติ กรณีเป็ นกองทุนรวมอื่นนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก)
(1.3) เมื่อ บริษัท จัด การสามารถจ าหน่ า ยทรัพ ย์สิน ที่ข าดคุ ณ สมบัติ หรือ ทรัพ ย์สิน ที่ข าดคุ ณสมบัติมีคุ ณ สมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ
จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีไ่ ด้จาหน่ ายทรัพ ย์สนิ นัน้ ออกไปหรือวันทีท่ รัพย์สนิ
มีการเปลีย่ นแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จดั ส่งรายงานต่อสานักงาน รวมทัง้ จัดส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์
ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว
2. ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ บริษทั จัดการต้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(2.1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกีย่ วกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการ
ถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ
(2.2) ไม่ลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนทีก่ าหนด
(2.3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ น
สาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินระยะเวลาดังนี้
(ก) 30 วันนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภท
ทรัพย์สนิ สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ส่วนที่
3 ในข้อ 1
(ข) 90 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว สาหรับกรณีอ่นื ใดนอกเหนือจากกรณีตาม (2.3) (ก) หรือ
(ค) เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนสารองเลีย้ งชีพที่มนี โยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับ
กองทุนรวมตลาดเงิน บริษทั จัดการต้องดาเนินการแก้ไขภายใน 30 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(2.4) เมื่อบริษทั จัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายในวัน
ทาการถัดจากวันทีม่ กี ารแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนัน้
(2.5) ในกรณีทก่ี องทุนมีหุน้ ของบริษทั ใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการทีล่ งทุน (concentration limit) ตามทีก่ าหนดในอัตราส่วนการลงทุนนี้ นอกจากการปฏิบตั ติ ามวรรคหนึ่ง
(2.1) (2.2) (2.3) และ (2.4) แล้ว บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้ดว้ ย
(ก) งดเว้นการใช้สทิ ธิออกเสียงในหุน้ จานวนทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาเป็ นและสมควรโดยได้รบั
การผ่อนผันจากสานักงาน
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(ข) ลดสัด ส่ว นการถือ หุ้น หรือ ลดการมีอ านาจควบคุ ม หรือ ยื่น ค าขอผ่ อ นผันการท าค าเสนอซื้อ ในกรณี ท่ี
ทรัพย์สนิ เป็ นหุน้ ของบริษทั จดทะเบียน และการได้มาซึง่ หุน้ ของบริษทั ดังกล่าวเป็ นผลให้กองทุนได้มาหรือ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั นัน้ จนถึงหรือข้ามจุดทีต่ อ้ งทาคาเสนอซือ้
3. ในกรณีท่เี ป็ นการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่ วยของกองทุนต่างประเทศที่มอี ตั ราส่วนการลงทุ นที่
คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับอัตราส่วนการลงทุน
ดังกล่าว แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนัน้ เป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการ
ลงทุนเพิม่ ให้บริษทั จัดการดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกีย่ วกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงานและผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการถัดจากวัน
ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ
(3.2) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
แต่ตอ้ งไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(3.3) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว ให้จดั ทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ
จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีส่ ามารถแก้ไขได้ และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
และผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทีม่ กี ารแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนัน้
(3.4) ในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนรวมฟีดเดอร์ซง่ึ บริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการตาม (3.2) ห้ามมิให้บริษทั จัดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เพิม่ เติมจนกว่าจะเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนตามทีห่ ลักเกณฑ์กาหนด
4. ในกรณีทก่ี องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามีกรณีดงั ต่อไปนี้ จนเป็ นเหตุให้ไม่เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ 2 และ 3 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(4.1) กรณีทก่ี องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิจากการเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ตามสัดส่วนทีม่ อี ยู่เดิมนัน้
(4.2) กรณีทก่ี องทุนได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
ในกรณีท่มี เี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุน
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด และบริษทั จัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้
ลงทุนบริษทั จัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินนการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และต้องส่งรายงานเกีย่ วกับการดาเนินการของบริษทั จัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงาน
ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น และผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวม ก่ อ นครบระยะเวลาที่ต้ อ งแก้ไ ขให้เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ทัง้ นี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษทั จัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : การดาเนิ นการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีทก่ี องทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั
จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกีย่ วกับการลงทุนทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลทีท่ าให้มกี ารลงทุนไม่
เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงานรวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจาก
วันทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ
(2) ด าเนิ น การแก้ ไ ขให้ส ัด ส่ ว นการลงทุ น ของกองทุ น เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุ น หรือ ด าเนิ น การ
เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในข้อ 2.
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2. ในกรณีทก่ี ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั
จัดการจะดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษทั จัดการจะได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้
เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการจะจัดให้มวี ธิ กี ารในการให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุนเดิมในการทีจ่ ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ ารเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธกี าร
ดังกล่าวมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจากผู้ถือหน่ วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกราย
จนกว่าการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีทค่ี รบกาหนด 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผี ลใช้บงั คับ บริษทั จัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนัน้ เพิม่ เติม
4
4.1
4.2

การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit)
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
- สิทธิทจ่ี ะได้รบั เงินปนั ผล
4.3 รายละเอียดเพิม่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน)
กองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 3 ชนิด ได้แก่
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : LHGEQ-R)
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากการขายคืนหน่ วยลงทุน
อัตโนมัติ
- ชนิดจ่ายเงินปนั ผล (ชื่อย่อ : LHGEQ-D)
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากเงินปนั ผล รวมถึงมี
สิทธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด
- ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : LHGEQ-A)
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนได้ในหน่ วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่
กองทุนกาหนด
5

การเสนอขายหน่ วยลงทุนครังแรก
้

5.1

ช่องทางการเสนอขายหน่ วยลงทุนครังแรก
้
-

5.2

บริษทั จัดการ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
วิธกี ารอื่น ๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต

รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครังแรก
้
บริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนจะเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกให้แก่ประชาชนทัวไปในราคา
่
ขายหน่ วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรกทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วน ทัง้ นี้ หากมีผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุนครบ
ตามจานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก บริษัท จัดการสามารถจะปิ ดการเสนอขาย
หน่วยลงทุน โดยปิ ดประกาศทีส่ านักงานของบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
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5.2.1 วิธกี ารขอรับหนังสือชีช้ วน ใบคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผูส้ นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และ/
หรือหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน และ
ใบคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน ได้ทบ่ี ริษทั จัดการ ตามวัน เวลา ทาการตามปกติของบริษทั จัดการ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซือ้ คืน ผูจ้ ดั จาหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี)
5.2.2 วันและเวลาทาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจติดต่อจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการในระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ตามที่
ระบุในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ บริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนแต่ละราย โดยกรอก
ใบจองซือ้ ให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อ พร้อมชาระเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุน โดยวันเสนอ
ขายวันสุดท้าย บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิรบั เงินค่าจองซือ้ เป็ นเงินโอนเท่านัน้ ภายในเวลา 15:30 น.
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนก่อนวันสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่ วย
ลงทุนครัง้ แรก ในกรณีท่สี ามารถจาหน่ ายหน่ วยลงทุนได้เต็มตามจานวนเงินทุนโครงการที่กาหนดในรายละเอียด
โครงการกองทุนรวม
5.2.3 วิธกี ารสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน
5.2.3.1 การกาหนดราคาขายหรือราคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถ้ามี)
5.2.3.2 วิธกี ารเสนอขายหรือสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน
(1) ผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่ วยลงทุนแต่ละรายสามารถสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุนได้ทบ่ี ริษทั จัดการ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืน ผู้
จัดจาหน่ าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยจะต้องสังซื
่ ้อหน่ วย
ลงทุนเป็ นมูลค่าไม่ต่ ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ซึง่ เป็ นมูลค่าทีร่ วมค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุนแล้ว
(ถ้ามี)
ในการสังซื
่ ้อโดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สนใจ
สามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจาก
กองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในข้อ 8. การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(2) ผูส้ งซื
ั ่ อ้ จะต้องชาระเงินค่าซือ้ หน่ วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้ จานวนให้แก่บริษทั จัดการ ผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืน ผู้จดั จาหน่ าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดต่ าง ๆ ในใบคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุน และใบคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
(3) ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนทีม่ ถี ิ่นฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะต้องเป็ นผู้รบั ภาระในเรื่องของข้อกาหนด กฎระเบียบ
และภาษีต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
(4) สาหรับผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุน กับบริษทั จัดการ จะต้อง
เปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุนก่อน
5.2.4 การรับชาระ และการเก็บรักษาเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
(1) ผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินค่าซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีส่ งซื
ั ่ อ้ โดยชาระเป็ น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือ
วิธอี ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ โดยผูส้ งซื
ั ่ อ้ จะต้องลงวันทีต่ ามวันที่ทส่ี งซื
ั ่ ้อและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนาม
“บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด เพื่อจองซือ้ หน่ วยลงทุน” โดยระบุช่อื ทีอ่ ยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูส้ งซื
ั ่ อ้
ลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุน
กรณี สงซื
ั ่ ้อ ด้ว ยวิธีอ่ืน ที่มิใ ช่ เ งิน โอน ผู้สงซื
ั ่ ้อ จะต้อ งลงวัน ที่ใ ห้บ ริษัท จัด การสามารถเรีย กเก็บ เงิน ไ ด้ก่ อ น
ระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรกจะสิน้ สุดลง ซึง่ “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด เพือ่ จองซื้อหน่วยลงทุน ” เป็ น
บัญชีกระแสรายวัน มีดงั ต่อไปนี้
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บัญชีธนาคาร

สาขาธนาคาร

เลขที่บญ
ั ชี

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด(มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ยูโอบี จากัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

สานักลุมพินี
สาขาอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
สาขาสวนพลู
สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
สาขาสวนพลู
สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
สาขาอาคารสาทร ซิต้ี
สาขา อาคารไทยวา
สาขาสานักสีลม
สาขาสานักสีลม

เลขทีบ่ ญ
ั ชี 889-1-01361-5
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 227-3-01446-6
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 064-1-06608-7
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 539-0-00105-5
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 200-3-03485-3
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 492-6-00046-6
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 004-1-10428-2
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 794-3-63067-8
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 800-0-22888-4
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 000-113-000-003-33

บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมบัญชีดงั กล่าว โดยไม่ถอื เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ
โดยจะปิ ดประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัด การและสถานที่ติดต่ อ ของผู้สนับสนุ นการขายและรับ ซื้อคืน
หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ในวันทาการสุดท้ายของการเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ แรก บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับชาระ
เงินค่าจองซือ้ หน่ วยลงทุนเป็ นเงินสด และ/หรือเงินโอนที่เท่านัน้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
(2) หลังจากทีบ่ ริษทั จัดการ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) ผูจ้ ดั จาหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้รบั
การสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน พร้อมทัง้ เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนจากผูส้ งซื
ั ่ อ้ แล้ว บริษทั จัดการ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน ผู้จดั จาหน่ าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) จะออกสาเนาใบคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อไว้เป็ น
หลักฐาน
(3) ในกรณีทผ่ี สู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนชาระเงินค่าซือ้ หน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ ซึง่ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ใน
วันทีส่ งซื
ั ่ อ้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษทั จัดการจะถือว่าผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนทาการสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุนในวันทา
การทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้
ในกรณีทว่ี นั ทาการทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้นนั ้ เป็ นวัน และ/หรือ เวลาทีล่ ่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอ
ขายไปแล้ว บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะระงับการซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ อ้ นัน้
ในกรณีทเ่ี ช็ค หรือดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส้ งซื
ั ่ อ้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่ี
จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ งซื
ั ่ อ้ นัน้
(4) ในการชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน ผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนจะต้องชาระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มจานวน จะหัก
ลบหนี้กบั บริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ งเพื่อซื้อหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมนี้ทบ่ี ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ บริษทั จัดการอาจจะดาเนินการให้มกี ารหัก
ลบกลบหนี้กนั ก็ได้
(5) ผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทาการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน และได้ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้วจะเพิก
ถอนการสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซือ้ หน่ วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษทั จัดการจะอนุ ญาตให้เพิก
ถอนได้
(6) บริษทั จัดการจะนาเงินทีไ่ ด้รบั จากการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดไว้เพื่อ
การนี้ ซึง่ ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทัง้ หมดจะนาเข้าเป็ นผลประโยชน์ของกองทุน
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5.2.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน
(1) บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนตามทีส่ งซื
ั ่ อ้ และได้ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็ม
ตามจานวนแล้ว ในกรณีทจ่ี านวนเงินทีร่ ะบุในคาสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั
ชาระ บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินทีไ่ ด้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
ยกเว้นในกรณีทก่ี ารสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุน
ของโครงการตามทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากสานักงาน บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ โดยใช้หลักการ
“จองซือ้ ก่อนได้ก่อน” ตาม
วันทีไ่ ด้รบั การสังซื
่ อ้ และเงินค่าซือ้ หน่ วยลงทุนเต็มตามจานวน ในกรณีทม่ี กี ารสังซื
่ อ้ ในวันเดียวกันและมีหน่วย
ลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษทั จัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีส่ งซื
ั ่ อ้ ให้แก่ผซู้ อ้ื หน่ วย
ลงทุน
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนในกรณีทม่ี ผี สู้ งซื
ั ่ อ้ หน่ วยลงทุน
เกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รบั อนุ มตั ิจากสานักงานในวันทาการถัดจากวันทีม่ ผี สู้ งซื
ั ่ อ้
หน่ วยลงทุนเกินจานวนหน่ วยลงทุนของโครงการ แม้ว่าจะยังไม่สน้ิ สุดระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบริษทั
จัดการจะปิ ดประกาศแจ้งไว้ ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ
(2) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะ
จัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่ วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า
(3) บริษทั จัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่บุคคลทีไ่ ด้รบั การจัดสรรเป็ น
(ก) กองทุนดังต่อไปนี้
1. กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนการออมแห่งชาติ
4. กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
5. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
6. กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
7. กองทุนอื่นใดทีส่ านักงานพิจารณาว่ามีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6.
8. กองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะตาม 1. ถึง 7.
(ข) นิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ ไม่อยู่ภายใต้บงั คับต้องเสียภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็ นต้น
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัวไปที
่
่เสนอขายหน่ วยลงทุนภายใต้โครงการ
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็ น การลงทุ น ของผู้ลงทุ น ที่
มิไ ด้มีสญ
ั ชาติไ ทยในต่ า งประเทศหรือ เป็ น การลงทุ น ผ่า นบัญ ชีแบบไม่เ ปิ ด เผยชื่อ (omnibus account) ใน
ต่างประเทศ
(ง) บุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั การผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร ให้ถอื ว่าบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั
ดังต่อไปนี้เป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกัน
(ก) คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี
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(ข)

(ค)

นิตบิ ุคคล และผูถ้ อื หุน้ หรือผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนของนิตบิ ุคคลนัน้ ซึง่ ถือหุน้ หรือเป็ นหุน้ ส่วนในนิตบิ ุคคลดังกล่าว
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดหรือความเป็ น
หุน้ ส่วนทัง้ หมด
กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) ทีไ่ ม่ใช่กองทุนสารองเลีย้ งชีพ

(4) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซือ้ หน่วยลงทุนของ
ผูส้ งซื
ั ่ อ้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุน / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกากับภาษีให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทาการ
นับแต่วนั ทาการถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
5.2.6 การคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
(1) กรณีท่กี ารสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน
นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้างล่าง
บริษัทจัดการจะดาเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ซอ้ื หน่ วยลงทุนโดยการชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่
จ่ายเฉพาะในนามของผูจ้ องซือ้ หน่ วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนาเงินดังกล่าวเข้าบัญชี
เงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนตามเลขทีบ่ ญ
ั ชีทร่ี ะบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือดาเนินการโดยวิธกี ารอื่น
ใดขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ภายใน 1 เดือนนับตัง้ แต่วนั ทาการถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกตามสัดส่วนของเงินค่าซือ้ หน่ วยลงทุน อนึ่ง สาหรับดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ ใด ๆ ที่
เกิดขึน้ จากเงินทีไ่ ด้รบั จากการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะนารวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2) กรณีทบ่ี ริษทั จัดการต้องยุตโิ ครงการหลังจากสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรกเนื่องจาก
(ก) ไม่สามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผลู้ งทุนได้ถงึ 35 ราย
(ข) ในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ มีการจัดสรรหน่ วยลงทุนไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับ
ข้อ จ ากัด การถือ หน่ วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ นว่ าด้ว ยหลัก เกณฑ์เ กี่ยวกับ
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ ทาให้ไม่สามารถจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมได้
(ค) หากหลังจากปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก มูลค่าหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้ แล้วทัง้ หมด เมื่อ
ค านวณตามมู ล ค่ า ที่ต ราไว้ ข องหน่ ว ยลงทุ น ต่ า กว่ า มู ล ค่ า ขัน้ ต่ า ที่จ ะลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ ไ ด้ ต าม
วัตถุประสงค์ของกองทุน หรือไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ โดยบริษทั จัดการจะคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุน
ตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วน
บริษทั จัดการจะดาเนินการคืนเงินค่าซือ้ หน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ซอ้ื หน่ วยลงทุนโดยการชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่
จ่ายเฉพาะในนามของผูจ้ องซือ้ หน่ วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน หรือนาเงินดังกล่าวเข้าบัญชี
เงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนตามเลขทีบ่ ญ
ั ชีทร่ี ะบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือดาเนินการโดยวิธกี ารอืน่
ใดขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ภายใน 1 เดือนนับตัง้ แต่วนั ทาการถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกตามสัดส่วนของเงินค่าซือ้ หน่ วยลงทุน และหากบริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้อนั เนื่องจากความผิดพลาดของบริษทั จัดการเอง บริษทั จัดการจะ
ชาระดอกเบีย้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นบั แต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันทีบ่ ริษทั จัดการชาระ
เงินจานวนดังกล่าวได้ครบถ้วน ทัง้ นี้ เว้นแต่สานักงาน จะพิจารณาผ่อนผัน สังการเป็
่
นอย่างอื่น
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมทีอ่ ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
บริษทั จัดการอาจยุตกิ ารขายหน่วยลงทุนได้ โดยบริษทั จัดการจะรายงานให้สานักงานทราบถึงการยุตกิ ารขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีย่ ุตกิ ารขายหน่ วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวม
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี
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สิน้ สุดลงในวันทีแ่ จ้งให้สานักงานทราบ และบริษทั จัดการจะคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ จากเงินทีไ่ ด้รบั จากการจาหน่ ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามสัดส่วนของเงินค่าซือ้ หน่ วยลงทุนภายใน 15
วันนับแต่วนั ทีก่ ารอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมสิน้ สุดลง และหากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้อนั เนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง บริษัท
จัดการจะชาระดอกเบีย้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลานั น้ จนถึงวันทีช่ าระเงิน
ค่าซือ้ หน่วยลงทุนจนครบถ้วน
5.2.7

เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

5.2.7.1

บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนในกรณี
ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) กรณีทก่ี ารสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุน
ของโครงการตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลทีบ่ ริษทั จัดการ ได้รบั จากผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริงหรือไม่
ครบถ้วน
(3) กรณีทม่ี ผี สู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนจนอาจทาให้การจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดเว้นแต่บุคคลที่ได้รบั การจัดสรร
หน่วยลงทุนเป็ น
(ก) กองทุนดังต่อไปนี้
1. กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนการออมแห่งชาติ
4. กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
5. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
6. กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
7. กองทุนอื่นใดทีส่ านักงานพิจารณาว่ามีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6.
8. กองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะตาม 1. ถึง 7.
(ข) นิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ ไม่อยู่ภายใต้บงั คับต้องเสียภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็ นต้น
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัวไปที
่
่เสนอขายหน่ วยลงทุนภายใต้โครงการ
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็ น การลงทุ น ของผู้ลงทุ น ที่
มิไ ด้มีสญ
ั ชาติไ ทยในต่ า งประเทศหรือ เป็ น การลงทุ น ผ่า นบัญ ชีแบบไม่เ ปิ ด เผยชื่อ (omnibus account) ใน
ต่างประเทศ
(ง) บุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั การผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(4) กรณีบริษทั จัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการ
ฟอกเงิน เป็ นต้น
(5) บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธการสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุนในบางกรณีตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
เช่น ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หรือกรณีทก่ี ารสังซื
่ ้อ
ั
หน่ วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้น ทัง้ นี้
เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ ของกองทุน ผู้ถือหน่ วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของบริษทั จัดการเป็ นหลัก
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5.2.7.2 เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแล้ว หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้
การอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นอันสิน้ สุดลง เว้นแต่จะ
มีเหตุอนั สมควรและได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) มูลค่าของหน่ วยลงทุนทีข่ ายได้มจี านวนไม่มากพอทีจ่ ะทาให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ลงทุนต่อไป
(2) ลัก ษณะการขายหน่ ว ยลงทุ น จ านวนผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น หรือ ลัก ษณะของผู้ลงทุ น ไม่ ไ ด้เ ป็ น ไปตาม
โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เมื่อการอนุมตั จิ ดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมสิน้ สุดลง ให้บริษทั จัดการดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้
อย่างเป็ นธรรมและภายในระยะเวลาตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 5.2.6 “การคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน”
5.2.7.3

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนได้ศกึ ษา เข้าใจ และยินดีท่จี ะปฏิบตั ิตามนโยบาย รายละเอียด
และ วิธกี ารเงื่อนไขต่าง ๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แล้ว

ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธกี ารจัดการกองทุนรวมเกีย่ วกับการ
เปลีย่ นแปลงวัน เวลาทาการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และวิธปี ฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื
หน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
5.2.8

เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี

ผูส้ งซื
ั ่ อ้ จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษทั จัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซือ้ หรือขายคืน
หน่ วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ โดยผูส้ งซื
ั ่ อ้ จะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่าง ๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริง พร้อมทัง้ แนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี (บริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ และ/หรือเปลีย่ นแปลงเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี ตามที่
เห็นสมควร) ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
(1)

(2)

(3)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ในกรณีทใ่ี ช้สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสาเนาทะเบียน
บ้านพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องเป็ นเอกสารหลักฐานเพิม่ เติมด้วย
ในกรณีท่เี ป็ นผู้เยาว์ท่ยี งั ไม่ได้บรรลุนิติภาวะ ให้ใช้เอกสารหลักฐานเป็ นสาเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ พร้อมทัง้
เอกสารหลักฐานทีก่ ล่าวมาในวรรคหนึ่งและวรรคทีส่ องข้างต้นของบิดาหรือมารดาของผูเ้ ยาว์
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชี (ในกรณีทม่ี คี วามประสงค์จะรับเงิน
คืนในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรร หรือการรับเงินปนั ผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี)
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
(1)
(2)

(3)

สาเนาใบต่างด้าวหรือสาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชี (ในกรณีทม่ี คี วามประสงค์จะรับเงิน
คืนในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรร หรือการรับเงินปนั ผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี)
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
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กรณีคณะบุคคล
(1) สาเนาหนังสือจัดตัง้ คณะบุคคล
(2) หนังสือแสดงความยินยอมของคณะบุคคลทุกท่านทีแ่ ต่งตัง้ ผูม้ อี านาจดาเนินการแทน
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคณะบุคคลทุกท่าน
(4) สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษีในนามคณะบุคคล (ในกรณีทม่ี คี วามประสงค์ให้หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย)
(5) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชี (ในกรณีทม่ี คี วามประสงค์จะรับเงิน
คืนในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรร หรือการรับเงินปนั ผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี)
ทัง้ นี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) และ (5) ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยมีผมู้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อม
ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยคณะบุคคลแต่ละราย
กรณีนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์
สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามตามเงื่อนไขของบริษทั ตามแบบบุคคลธรรมดา
สาเนารายงานมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทีอ่ นุญาตให้เปิ ดบัญชีซอ้ื ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได้
หนังสือมอบอานาจ
หลักฐานของผูร้ บั มอบอานาจ ตามแบบบุคคลธรรมดา
สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (บอจ.5)
สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษี
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชี (ในกรณีทม่ี คี วามประสงค์จะรับเงิน
ั
คืนในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรร หรือการรับเงินปนผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี)

ทัง้ นี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยมีผมู้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล
นัน้ พร้อมประทับตราบริษทั (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามแทนนิติ
บุคคลแต่ละราย
กรณีนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั
หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับ
สาเนารายงานมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทีอ่ นุญาตให้เปิ ดบัญชีซอ้ื ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได้
หนังสือรับรอง
ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม
สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ คุ คล
หนังสือมอบอานาจ (ในกรณีทผ่ี มู้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลไม่ได้เป็ นกรรมการผูม้ อี านาจลงนามทีร่ ะบุในหนังสือ
รับรองนิตบิ ุคคล)
(9) สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้
(10) สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษี (ถ้ามี)
(11) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชี (ในกรณีทม่ี คี วามประสงค์จะรับเงิน
คืนในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรร หรือการรับเงินปนั ผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี)
(12) เอกสารอื่นใดทีก่ าหนดโดยบริษทั จัดการ
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ทัง้ นี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) และ (12) ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยมีผมู้ อี านาจลง
นามแทนนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (7) ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลแต่ละราย
หมายเหตุ : เอกสารสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บญ
ั ชี (ในกรณีท่มี คี วาม
ประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรร หรือการรับเงินปนั ผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอน
เข้าบัญชี)
หากเป็ นบัญชีธนาคารทีเ่ ปิ ดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สานักหักบัญชีกรุงเทพ) บริษทั จัดการจะดาเนินการคืนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยการชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะในนามของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและส่ง
โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน หรือนาเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามเลขทีบ่ ญ
ั ชีทร่ี ะบุไว้ในคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุน หรือดาเนินการโดยวิธกี ารอื่นใดขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
หากเป็ น บัญ ชีธนาคารที่เ ปิ ด ในเขตต่ า งจังหวัด ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น สามารถใช้เ ป็ น บัญ ชีร ับเงิน ค่ าขายคืน หน่ วยลงทุน/
ผลประโยชน์อ่นื ๆ ได้ 10 ธนาคารเท่านัน้ ได้แก่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด(มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) , ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน),
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน), ธนาคารยู โ อบี จ ากัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไ อเอ็ม บี ไทย จ ากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย (จากัด) มหาชน ธนาคารเกียรตินาคิน (จากัด) มหาชน นอกเหนือจาก 10 ธนาคารที่กล่าวมาข้างต้นนี้
บริษทั จัดการจะดาเนินการคืนเงินค่าซือ้ หน่ วยลงทุนให้แก่ ผถู้ อื หน่ วยลงทุนโดยการชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะใน
นามของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน หรือนาเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตาม
เลขที่บญ
ั ชีท่รี ะบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือดาเนินการโดยวิธกี ารอื่นใดขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดย
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นผูร้ บั ภาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เข้าบัญชีของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตาม
อัตราทีธ่ นาคารพาณิชย์กาหนด โดยตัดจ่ายจากจานวนเงินทีจ่ ะโอนเข้าบัญชีนนั ้ ๆ
หากมีการเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมธนาคารหรือวิธที ช่ี าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบ โดยจะติด
ประกาศแจ้งให้ทราบ ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน รวมทัง้ เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ โดยไม่ถอื เป็ นการแก้ไขโครงการ
6 การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก
้
:
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก
้
:
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- วิธกี ารอื่น ๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก
้
:
6.2.1

วิธกี ารขอรับหนังสือชีช้ วน ใบคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ หนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการ ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ได้ท่บี ริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทาการ
ตามปกติของบริษทั จัดการ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ผูจ้ ดั จาหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี)
สาหรับผูล้ งทุนทีย่ งั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีกองทุน
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6.2.2

วันและเวลาทาการเสนอขายหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะกาหนดวันเริ่มรับคาสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุนภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ
เป็ นกองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้ า โดยปิ ด
ประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจะรับคาสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุนทุกวันทาการซือ้ หน่ วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่ วยลงทุน ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 14.00 น. ณ บริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืน โดยผูส้ นใจกรอกใบคา
สังซื
่ อ้ ให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานในการซือ้ หน่วยลงทุน พร้อมชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน รวมถึงชุดเปิ ด
บัญชีกองทุน (กรณีทย่ี งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน)
การส่งคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ นภายหลังเวลา 14.00 น. ให้ถือว่าเป็ นการสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุนในวันทาการทีก่ าหนดให้
เป็ นวันทาการซือ้ ถัดไป
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงวัน เวลา และวิธกี าร การรับคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว
ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ
และ/หรือ ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คืน (ถ้ า มี) ทัง้ นี้ เป็ น ไปเพื่อ ความเหมาะสม หรือ เพื่อ ประโยชน์ แ ก่
กองทุนรวม
ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการ และ/หรือวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงานอื่น
ใดทีม่ อี านาจตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องมีคาสังให้
่ เป็ นวันหยุดทาการซือ้ ขาย แม้อาจเป็ นวันทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดให้
เป็ นวันรับคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนก็ตาม บริษทั จัดการจะเลื่อนวันรับคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนเป็ นวันทาการถัดไป

6.2.3

วิธกี ารซือ้ และชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน

6.2.3.1 วิธกี ารซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
(1) ผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่ วยลงทุนแต่ละรายสามารถสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุนได้ทบ่ี ริษทั จัดการ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืน
ผูจ้ ดั จาหน่ าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน โดยจะต้องสังซื
่ อ้ หน่วย
ลงทุนเป็ นมูลค่าไม่ต่ากว่าทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วน ซึง่ เป็ นมูลค่าทีร่ วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว
(ถ้ามี)
(2) ผูส้ งซื
ั ่ อ้ จะต้องชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้ จานวนให้แก่บริษทั จัดการ ผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน ผู้จดั จาหน่ าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุน และใบคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
(3) สาหรับผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผู้ถือหน่ วยลงทุน กับบริษัทจัดการ
จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุนก่อน
(4) ผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่ วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซือ้ หน่ วยลงทุน โดยชาระเป็ น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธอี ่นื ใดที่
บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สงซื
ั ่ ้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ท่สี งซื
ั ่ ้อและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนาม “บลจ.
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด เพือ่ จองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุช่อื ทีอ่ ยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูส้ งซื
ั ่ อ้ ลงบน
ด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุน เป็ นบัญชีกระแส
รายวัน มีดงั ต่อไปนี้
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บัญชีธนาคาร

สาขาธนาคาร

เลขที่บญ
ั ชี

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด(มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ยูโอบี จากัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

สานักลุมพินี
สาขาอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
สาขาสวนพลู
สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
สาขาสวนพลู
สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
สาขาอาคารสาทร ซิต้ี
สาขา อาคารไทยวา
สาขาสานักสีลม
สาขาสานักสีลม

เลขทีบ่ ญ
ั ชี 889-1-01361-5
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 227-3-01446-6
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 064-1-06608-7
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 539-0-00105-5
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 200-3-03485-3
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 492-6-00046-6
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 004-1-10428-2
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 794-3-63067-8
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 800-0-22888-4
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 000-113-000-003-33

บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมบัญชีดงั กล่าว โดยไม่ถอื เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ
โดยจะปิ ดประกาศ ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการและสถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายและรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน
(5) หลังจากทีบ่ ริษทั จัดการ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืน ผูจ้ ดั จาหน่ าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้รบั การ
สังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน พร้อมทัง้ เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนจากผูส้ งซื
ั ่ อ้ แล้ว บริษทั จัดการ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) ผูจ้ ดั จาหน่ าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) จะออกสาเนาใบคาสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ ไว้เป็ น
หลักฐาน
(6) ในกรณีทผ่ี สู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนชาระเงินค่าซือ้ หน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ ซึง่ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ใน
วันทีส่ งซื
ั ่ อ้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะระงับการขายหน่ วยลงทุนให้กบั ผูส้ งท
ั ่ าการ
ซือ้ นัน้
(7) นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนทางไปรษณีย์
ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ สิทธิในหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ อ้ หน่ วยลงทุนจะเกิดขึน้ ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้บนั ทึกรายการ
สังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
(8) ในการชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน ผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนจะต้องชาระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มจานวน จะหัก
ลบหนี้กบั บริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมนี้ทบ่ี ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ บริษทั จัดการอาจจะดาเนินการให้มกี ารหัก
ลบกลบหนี้กนั ก็ได้
(9) ผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทาการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน และได้ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้วจะเพิก
ถอนการสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษทั จัดการจะอนุ ญาตให้เพิก
ถอนได้
(10) การเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนที่ขายได้แล้ว จะกระทาในวันทาการถัดจากวันที่คานวณราคาขายหน่ วยลงทุน
จานวนนัน้
(11) บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าการ
สังซื
่ ้อดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
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6.2.3.2

การรับคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิ ดให้บริการและเมื่อ
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิ ดประกาศ ณ ที่ทาการของบริษทั จัดการ
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
เมื่อบริษัทจัดการเปิ ดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มรี ายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ ตอน
วิธกี ารใช้บริการ และกาหนดเวลาในการให้บริการให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบและปฏิบตั ติ าม โดยปิ ดประกาศ ณ
ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริม่ ให้บริการ
โดยจะปิ ดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ

6.2.3.3

การรับ ค าสังซื
่ ้อ หน่ ว ยลงทุ น โดยผ่ า นสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (Internet) (บริษัท จัด การจะแจ้ง ให้ท ราบเมื่อ เปิ ด
ให้บริการและเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิ ดประกาศ ณ ที่ทาการ
ของบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน)
เมื่อบริษัทจัดการเปิ ดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มรี ายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ ตอน
วิธกี ารใช้บริการ และกาหนดเวลาในการให้บริการให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบและปฏิบตั ติ าม โดยปิ ดประกาศ ณ
ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ การขายหรือรับซือ้ คืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริม่ ให้บริการ
โดยจะปิ ดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ

6.2.3.4

การรับคาสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุนโดยวิธกี ารอื่น ๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต บริษทั
จัด การอาจเพิ่มเติมวิธีก ารรับค าสังซื
่ ้อ หน่ ว ยลงทุน โดยวิธีอ่ืน ๆ เช่ น วิธีก ารรับค าสังซื
่ ้อ หน่ วยลงทุ นผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธกี ารอื่นใด
อันจะเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนในอนาคต โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการตามเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ ว ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งถึงวิธกี ารรับคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนนัน้ ๆ ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริม่ ให้บริการ โดยจะปิ ดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการ

6.2.4

ราคาขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการถัดจากวันทา
การขายหน่ วยลงทุนนัน้ โดยเป็ นราคาทีไ่ ด้รบั การรับรองจากผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมใน
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

6.2.5
เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กรณีทก่ี ารสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลทีบ่ ริษทั จัดการ ได้รบั จากผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริงหรือไม่
ครบถ้วน
(3) กรณีบริษทั จัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซือ้ หน่ วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่ วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการ
ฟอกเงิน เป็ นต้น
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
เช่น ในกรณีท่บี ริษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกรณีท่กี ารสังซื
่ อ้
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หน่ วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปญั หาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้น ทัง้ นี้
เพื่อ เป็ น การรัก ษาผลประโยชน์ ของกองทุน ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน และชื่อ เสีย งหรือ ความรับผิด ชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของบริษทั จัดการเป็ นหลัก
(5) บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะหยุดรับคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนเป็ นการชัวคราวและ/หรื
่
อถาวรก็ได้ ในกรณีท่ี
บริษทั พิจารณาเห็นว่าการหยุดรับคาสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อกองทุนและผูถ้ อื
หน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบโดยปิ ดประกาศที่สานักงานของบริษัท
จัดการและผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน รวมทัง้ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
6.2.5.2 บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้ศกึ ษา เข้าใจ และยินดีทจ่ี ะปฏิบตั ติ ามนโยบาย รายละเอียด และ
วิธกี ารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แล้ว
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม
เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง และ/หรือ เพิม่ เติม วัน เวลา และวิธกี าร การขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และวิธปี ฏิบตั ทิ ่ี
เกีย่ วข้อง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
6.3

การจัดสรรหน่วยลงทุน
(1) บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนตามที่สงซื
ั ่ อ้ และได้ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็ม
ตามจานวนแล้ว ในกรณีทจ่ี านวนเงินทีร่ ะบุในคาสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั
ชาระบริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
ยกเว้นในกรณีทก่ี ารสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุน
ของโครงการตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
สังซื
่ อ้ โดยใช้หลักการ “จองซือ้ ก่อนได้ก่อน” ตามวันทีไ่ ด้รบั การสังซื
่ อ้ และเงินค่าซือ้ หน่ วยลงทุนเต็มตามจานวน
ในกรณีท่มี กี ารสังซื
่ ้อในวันเดียวกันและมีหน่ วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตาม
สัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีส่ งซื
ั ่ อ้ ให้แก่ผซู้ อ้ื หน่วยลงทุน
(2) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่ วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะ
จัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่ วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า
(3) บริษทั จัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่บุคคลทีไ่ ด้รบั การจัดสรรเป็ น
(ก) กองทุนดังต่อไปนี้
1. กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนการออมแห่งชาติ
4. กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
5. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
6. กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
7. กองทุนอื่นใดทีส่ านักงานพิจารณาว่ามีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6.
8. กองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะตาม 1. ถึง 7.
(ข) นิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยนอกเหนื อจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ ไม่อยู่ภายใต้บงั คับต้องเสียภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็ นต้น
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(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัวไปที
่
่เสนอขายหน่ วยลงทุนภายใต้โครงการ
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็ น การลงทุ น ของผู้ลงทุ น ที่
มิไ ด้มีสญ
ั ชาติไ ทยในต่ า งประเทศหรือ เป็ น การลงทุ น ผ่า นบัญ ชีแบบไม่เ ปิ ด เผยชื่อ (omnibus account) ใน
ต่างประเทศ
(ง) บุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั การผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
ให้ถอื ว่าบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ดังต่อไปนี้เป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกัน
(ก) คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
(ข) นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็ นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนัน้ ซึ่งถือหุ้นหรือเป็ นหุ้นส่วนในนิติบุคคล
ดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
หรือความเป็ นหุน้ ส่วนทัง้ หมด
(ค) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรือ (ข)ทีไ่ ม่ใช่กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(4) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซือ้ หน่วยลงทุนของ
ผู้สงซื
ั ่ ้อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่ วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
7

การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน

7.1

ช่องทางการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- วิธกี ารอื่น ๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต

7.2

รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม
ไม่มี

7.3

วิ ธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
- รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน
- รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4

รายละเอียดวิ ธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม
กรณี รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนแบบดุลยพิ นิจของผูล้ งทุน
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปนั ผล
ชนิดสะสมมูลค่า

: มี
: มี
: มี

1. การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(1) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้ทบ่ี ริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้ทุก

วันทาการ ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 14.00 น. หรือเวลาอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนจะกาหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบ โดยใช้ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วัน
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ทาการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาทีไ่ ด้รบั รองจาก
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงวันและเวลาของวันทีเ่ ปิ ดรับคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน ตามที่
ได้แจ้งไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่ วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะทาการปิ ดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ
สานักงานของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน หรือเว็บไซต์ข องบริษทั จัดการ
(2) ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน โดยส่งคาสังขายคื
่
น และหลักฐานการขายคืน และกรอก

รายละเอียดในใบคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยระบุจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ะ
ขายคืนหรือจานวนเงินที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนต้องการได้รบั จากการขายคืนหน่ วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนทีร่ บั คาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสังขายคื
่
นหน่วย
ลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถส่งคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ โดยผูถ้ อื หน่ วยต้องลงนามใน
แบบฟอร์มขายคืนหน่ วยลงทุน พร้อมทัง้ แนบเอกสารหลักฐานตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด และจะต้องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการระบุไว้ในคาขอใช้บริการดังกล่าว และผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีใ่ ช้บริการซือ้ ขายหน่ วย
ลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิม่ เติมเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ซึง่ รวมถึงการยอมรับความเสีย่ งใด ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ
(3) ในกรณีท่ผี ู้ถือหน่ วยลงทุนระบุจานวนหน่ วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจานวนเงินที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนต้องการ

ได้รบั จากการขายคืนหน่วยลงทุนในใบคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่ วย
ลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีป่ รากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์ทจ่ี ะขายคืนหน่ วยลงทุน
ทัง้ หมดเท่าทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการตรวจสอบรายการสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนกับทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หาก

ถูกต้องนายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะเป็ นผู้ยกเลิกหน่ วยลงทุนดังกล่าวพร้อมกับออกหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุนส่งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนภายใน 7 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ สิทธิการขายคืนหน่ วยลงทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะเกิดขึน้ ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้ทาการ
บันทึกรายการสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
(5) บริษทั จัดการจะดาเนินการให้มกี ารชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการ นับตัง้ แต่วนั ถัดจาก

วันคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการใน
ต่ างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม
(6) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนได้ย่นื คาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนต่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้

คืน และบริษัทจัดการยัง ไม่สามารถรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการของบริษทั จัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือขายคืนหน่ วย
ลงทุน” ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจขอยกเลิกคาสังขายคื
่
นของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้ในระหว่างวันทาการใดทีบ่ ริษทั
จัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนได้ย่นื คาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ การ
ยกเลิกคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อได้รบั การอนุมตั จิ ากบริษทั จัดการก่อนเท่านัน้
(7) การลดจานวนหน่วยลงทุนทีร่ บั ซือ้ คืนจะกระทาในวันทาการถัดจากวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนจานวนนัน้
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2. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิ ดให้บริการและเมื่อได้รบั

ความเห็น ชอบจากสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิ ด ประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัด การและ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
3. เมื่อ บริษัทจัด การเปิ ด ให้ใ ช้บ ริการดัง กล่ า ว บริษัท จัด การจะจัดให้ม ีรายละเอียดหลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข ขัน้ ตอน

วิธกี ารใช้บริการ และกาหนดเวลาในการให้บริการให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบและปฏิบตั ติ าม โดยปิ ดประกาศ ณ ที่
ทาการของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุการขายหรือรับซือ้ คืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริม่ ให้บริการ โดยจะ
ปิ ดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
4. การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) (บริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิ ดให้บริการและ
เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิ ดประกาศ ณ ที่ทาการของบริษทั จัดการ
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน)
เมื่อ บริษัทจัด การเปิ ด ให้ใช้บ ริการดัง กล่ า ว บริษัท จัด การจะจัดให้มีรายละเอียดหลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข ขัน้ ตอน
วิธกี ารใช้บริการ และกาหนดเวลาในการให้บริการให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบและปฏิบตั ติ าม โดยปิ ดประกาศ ณ ที่
ทาการของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุการขายหรือรับซือ้ คืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริม่ ให้บริการ โดยจะ
ปิ ดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
5. การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยวิธกี ารอื่น ๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต บริษทั จัดการ
อาจเพิม่ เติมวิธกี ารรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนโดยวิธอี ่นื ๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนใน
อนาคต เช่น วิธกี ารรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนผ่านเคาน์ เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์
(Telephone Banking) บริก ารธนาคารทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (Internet Banking) เครื่อ งฝากถอนเงิน อัต โนมัติ
(Automatic Teller Machine) หรือวิธกี ารอื่นใดอันจะเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนในอนาคต
โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งถึงวิธกี ารรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
นัน้ ๆ ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
ก่อนเริม่ ให้บริการ โดยจะปิ ดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
กรณี รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปนั ผล
ชนิดสะสมมูลค่า

: มี
: ไม่มี
: ไม่มี

1. บริษทั จัดการจะทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกราย โดยถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตกลง
สังขายคื
่
น หน่ ว ยลงทุ น และยิน ยอมให้บ ริษัท จัด การรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น อัต โนมัติ โดยจะพิจ ารณาจากผลการ
ดาเนินงานสิน้ สุดตามช่วงเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร จากกาไรสะสม และ/หรือกาไรสุทธิในงวดบัญชีของกองทุน
และ/หรือดอกเบี้ยรับของกองทุนรวมต่ างประเทศ และ/หรือเงินปนั ผลที่กองทุนได้รบั จากกองทุนรวมต่ างประเทศ
แล้ว แต่ ก รณี โดยบริษัท จัด การจะรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น อัต โนมัติไ ม่ เ กิน ปี ละ 12 ครัง้ ซึ่ง จะพิจ ารณาจากผลการ
ดาเนินงานสิน้ สุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควรในงวดบัญชีท่จี ะจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตขิ น้ึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
รายละเอียดเพิม่ เติมกรณีรบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
(1) ในการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ บริษทั จัดการจะให้มกี ารรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้เพื่อสับเปลีย่ น
ไปยัง กองทุนเปิ ด แอล เอช ตลาดเงิน โดยถือว่าได้รบั ความยินยอมจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษทั จัดการไม่
จาเป็ นต้องบอกกล่าวหรือขอความยินยอมจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่อย่างใด
(2) ในการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนดังกล่าว บริษทั จัดการจะใช้ราคารับซือ้ คืน ณ สิน้ วันทารายการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยบริษัทจัด การจะดาเนินการชาระเงินค่ ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทาการ
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นับตัง้ แต่ วนั ถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวม
วันหยุดทาการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวม เพื่อนาเงินไปซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ด แอล เอช
ตลาดเงิน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะสามารถดาเนินการขายคืนหรือสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ด แอล เอช ตลาดเงิน ไปยัง
กองทุนอื่นได้ โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนของกองทุนเปิ ด แอล เอช ตลาดเงิน
(3) การลดจานวนหน่ วยลงทุนที่รบั ซื้อคืนโดยอัตโนมัติจะทาในวันทาการถัดจากวันทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น
อัตโนมัตจิ านวนนัน้
7.5 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทาการขายคืนหน่วยลงทุน
7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ตามทีร่ ะบุในข้อ 7.4
7.7

การขายคืนหน่ วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า

7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม :
ไม่มี
7.9 รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงกาหนดการ ในการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิม่ เติม วิธกี าร
และการรับเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยจะทาการติดประกาศทีส่ านักงานของบริษทั จัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซือ้ คืน
8

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน

8.1 ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน

8.2

-

บริษทั จัดการ

-

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

-

วิธกี ารอื่น ๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติ ม
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการนา
เงินค่าขายคืน ซึง่ ได้หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง
การสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ซึง่ มาจากการสังขายหน่
่
วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น
ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการจะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรือหัวข้อการ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เว้นแต่ได้รบั
อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
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การสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก บริษทั จัดการอาจเปิ ดให้บริการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน โดย
บริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าก่อนวันเปิ ดให้บริการ โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการ และ/หรือวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่
มีอานาจตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องมีคาสังให้
่ เป็ นวันหยุดทาการซือ้ ขาย แม้อาจเป็ นวันทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดให้เป็ นวัน
ทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนก็ตาม บริษทั จัดการจะเลื่อนวันทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการถัดไป
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลง และ/หรือ เพิม่ เติม วัน เวลา และวิธกี าร การสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน
ดังกล่าว ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของ
บริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน รวมทัง้ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
กรณีท่เี ป็ นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะใช้หลักเกณฑ์ขา้ งต้นด้วย
เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
8.2.1. วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
สามารถสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุช่อื กองทุน
ต้นทาง จานวนเงินหรือจานวนหน่ วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อม
เอกสารประกอบการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนที่บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ทบ่ี ริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซือ้ คืน และบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสังสั
่ บเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดาเนินการนาเงินที่ได้จากการขายคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในคาสังสั
่ บเปลี่ยน
หน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สงสั
ั ่ บเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุ ญาตให้ดาเนินการเป็ น
อย่างอื่นได้
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มายัง
กองทุนนี้ สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กาหนด (ถ้ามี) ได้ทท่ี ท่ี าการของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ในวันและเวลาทาการ หรือช่องทาง
อื่นทีบ่ ริษทั จัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต และสามารถสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดในคาสัง่
สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืน เมื่อบริษทั จัดการได้ทารายการสับเปลีย่ นแล้ว ผูส้ งสั
ั ่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
(สาหรับผูส้ งสั
ั ่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบตั ิ
เช่นเดียวกับการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาต
จากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น)
8.2.2. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน โดยส่งคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุน และนาส่งหลักฐานการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนซึง่ เป็ นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.1 การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
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ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการ และ/หรือวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่
มีอานาจตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องมีคาสังให้
่ เป็ นวันหยุดทาการซือ้ ขาย แม้อาจเป็ นวันทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดให้ เป็ นทา
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนก็ตาม บริษทั จัดการจะเลื่อนวันทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการถัดไป
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลง และ/หรือ เพิม่ เติม วัน เวลา และวิธกี าร การสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน
ดังกล่าว ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควรโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืน รวมทัง้
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ซง่ึ เป็ นไปตามรายละเอียดตามเงื่อนไขวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยทราบล่วงหน้ า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
8.2.3 ราคาสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เป็ นเกณฑ์ในการคานวณเมื่อสิน้ วันทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
โดยจะกาหนดราคาขายและรับซือ้ คืนกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน ดังนี้
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
การกาหนดราคารับซื้อคืนเพื่อสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก จะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนที่คานวณได้เมื่อสิ้นวันท าการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมีผล หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่
เกีย่ วข้อง (ถ้ามี)
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
การกาหนดราคาหน่ วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า จะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนที่คานวณได้เมื่อสิน้ วันทาการ
สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนมีผลก่อนวันทีก่ องทุนได้รบั ชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี)
หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบ โดยปิ ดประกาศที่สานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนสาหรับการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
1. กรณีทก่ี องทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทางและผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนโดยมีจานวนหน่ วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่ วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือการสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลทาให้หน่ วยลงทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าหรือจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือขัน้ ต่ า
(ถ้ามี) บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์ทจ่ี ะสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนทัง้ หมดตามจานวนทีป่ รากฏใน
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง
ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการจะเปลีย่ นแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่าดังกล่าว บริษทั จัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ
สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธการทารายการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี
หน้า 54

เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษทั จัดการอาจเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่ วยลงทุ น โดยจะเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ซึ่งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ ทัง้ นี้บริษทั จัดการจะติด
ประกาศรายละเอีย ดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ที าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ
สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน รวมทัง้ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงระยะเวลาทาการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม
หรือเพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการจะไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่ วย
ลงทุน” และ “การหยุดรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนไว้ใน รายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังสั
่ บเปลีย่ นใดจะมี
ผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่ อ
ชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดาเนินการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนนัน้ ๆ
โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งสั
ั ่ บเปลีย่ นก่อนการดาเนินการ
บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจ่ี ะหยุดรับคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนเป็ นการชัวคราวและ/หรื
่
อถาวรก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษัท
พิจารณาเห็นว่าการหยุดรับคาสังสั
่ บเปลีย่ นดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อกองทุนและผูถ้ อื หน่ วยลงทุน โดยบริษทั
จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบโดยปิ ดประกาศทีส่ านักงานของบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน รวมทัง้ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
9. การชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น
กรณีบริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่นแทน บริษทั จัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
ก่อน และไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ ตอนทีก่ าหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง และเป็ นธรรมต่อผู้
ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษทั จัดการจะต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 60 วัน
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสังขายคื
่
นหน่ วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1)

(2)

บริษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีท่เี ข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเ หตุ จาเป็ น ทาให้ไ ม่สามารถจาหน่ า ย จ่ า ย โอนหลัก ทรัพ ย์หรือ ทรัพย์สิน ของกองทุนเปิ ดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุทท่ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ
ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการ
มีคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษทั จัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น บริษั ท จัด การพบว่ า ราคารับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ า วไม่ ถู ก ต้ อ ง และผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่ห นึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิด
เป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี
หน้า 55

(3)

มีคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษทั จัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป
และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษทั จัดการอาจเลื่อน
ได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการถัดจากวันทีม่ คี าสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) แจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มีคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืน
หน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถอื หน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี าร
ใด ๆ โดยพลัน
(ข) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดง
เหตุ ผลและหลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคาจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษทั
จัดการอาจมอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(ค) ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนนัน้ หากถึงวันทาการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุนวันอื่น และมีผู้ถือหน่ วยลงทุนสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีย่ งั ค้างอยูใ่ ห้เสร็จสิน้ ก่อน แล้วจึง
ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีส่ งขายคื
ั่
นหน่วยลงทุนในวัน นัน้ ๆ ต่อไป
11. การไม่ขายไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่
11.1 บริษัท จัด การอาจไม่ข าย ไม่ ร ับ ซื้อ คืน หรือ ไม่ ร ับ สับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุ น ตามค าสังซื
่ ้อ ค าสังขายคื
่
น หรือ ค าสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสังซื
่ อ้ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ใน
กรณีทป่ี รากฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบ
ของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเ หตุ จ าเป็ น ท าให้ไ ม่ ส ามารถจ าหน่ า ยจ่ า ย โอนหลัก ทรัพ ย์ห รื อ ทรัพ ย์สิน ของกองทุ น เปิ ด ได้อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อ คาสังขายคื
่
น หรือ
คาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือจะหยุดรับคาสังซื
่ ้อ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนตาม (ก)(ข) หรือ (ค) ได้ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่ได้รบั ผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ในกรณีทก่ี องทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ว่า
ด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน และการ
กาหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึน้ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดั งกล่าว
อย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะกรณีท่กี องทุน
รวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ซี ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
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(ข) มีเหตุการณ์ทท่ี าให้ไม่สามารถแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
(ค) มีเหตุทท่ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ
ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั จัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุน แก่
ผูล้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั จัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกีย่ วข้องกับการกระทาดังต่อไปนี้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสังเกี
่ ่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มอี านาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าได้ใน
สาระสาคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษทั จัดการกองทุ นรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงเงินกองทุน
ของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์
และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
11.2. เมื่อปรากฎเหตุ ตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือไม่รบั สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสังซื
่ อ้ คาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
(1) แจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสังซื
่ อ้ คาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบ
ถึงการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ
11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิ ดเผยต่อผู้ถอื หน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการหยุดรับคา
สังซื
่ อ้ หรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใด ๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสังซื
่ อ้ คาสังขายคื
่
น หรือ
คาสังสั
่ บเปลีย่นหน่ วยลงทุนพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนิ นการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้
สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคาสังซื
่ ้อ
คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทาการ ให้บริษทั
จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังนี้ ก่อนการเปิ ดรับคาสังซื
่ อ้ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสังซื
่ อ้ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน
ของกองทุนเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่ อนวัน
เปิ ดรับคาสังซื
่ อ้ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสังซื
่ อ้ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
เปิ ด ขาย รับ ซื้อ คืน หรือ รับ สับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น ตลอดจนเปิ ด เผยต่ อ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น รายอื่น
และผู้ลงทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการเปิ ดรับคาสังซื
่ ้อ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วย
วิธกี ารใด ๆ โดยพลัน
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี
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ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนตามคาสังซื
่ อ้ คาสังขายคื
่
น หรือคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคาสังซื
่ ้อ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุน บริษทั
จัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนก็ได้
11.3. บริษทั จัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ อ้ หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้วหรือหยุดรับคา
สังซื
่ อ้
หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่าราคาขายหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขาย
หน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคาขายหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตั ง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่ วยลงทุนหรือหยุด
รับคาสังซื
่ ้อหรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจั ดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการซือ้ ขายหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผทู้ ไ่ี ด้มคี าสังซื
่ อ้ หรือคาสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
12
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13

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีท่มี คี วามจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้บริษทั จัดการหยุดรับคาสังซื
่ อ้ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัวคราว
่
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่ รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่ อกัน เว้นแต่ จะได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสังซื
่ อ้ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน

13.1 ข้อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน
ในกรณี ดังนี้
(1) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีทก่ี ารถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือ หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษทั
จัดการ
(2) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่ วยลงทุนจะ
ทาให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(3) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพหรือกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
13.2. วิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรอกแบบคาขอโอนหน่ วยลงทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด พร้อมทัง้ ลงลายมือ
ชื่อผู้โอนและผู้รบั โอน และยื่นคาขอโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่กาหนดแก่นายทะเบียนหน่ วย
ลงทุน ในกรณีทผ่ี รู้ บั โอนยังไม่มบี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการ ผูร้ บั โอนจะต้องดาเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผูโ้ อนจึงทาการโอนหน่วยลงทุนให้ผรู้ บั โอนได้
(2) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจาก
ผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน”
(3) หลัง จากที่ไ ด้ร ับ ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนหน่ ว ยลงทุ น จากผู้โ อนแล้ว นายทะเบีย นหน่ ว ยลงทุ น จะส่ง มอบ
ใบเสร็จรับเงิน และใบกากับภาษี พร้อมสาเนาคาขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐาน
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นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อน และ
ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบั คาขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
ทัง้ นี้ ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อ 13 เรื่อง “สิทธิหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน ” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่ วยลงทุน ได้บนั ทึกชื่อผู้รบั โอนหน่ วยลงทุนในสมุ ด
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
14

การจ่ายเงิ นปันผล

14.1 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล : จ่าย
14.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นปันผล :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ไม่จ่าย
ชนิดจ่ายเงินปนั ผล
: จ่าย
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่จ่าย
กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปนั ผลไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานสิน้ สุดตามช่วงเวลาทีบ่ ริษทั
จัดการเห็นสมควร จากกาไรสะสม และ/หรือกาไรสุทธิในงวดบัญชีของกองทุน แล้วแต่กรณี โดยการจ่ายเงินปนั ผล
ดังกล่าวจะไม่ทาให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิม่ ขึน้ ในงวดทีม่ กี ารจ่ายเงินปนั ผลนัน้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กาหนด และ
ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
14.3 กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน :
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาให้มกี ารจ่ายเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะประกาศการจ่ายเงินปนั
ผล วันปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปนั ผล และอัตราปนั ผลของหน่ วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ บริษทั
จัดการจะปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อนผัน
หรือสังให้
่ ปฏิบตั เิ ป็ นอย่างอื่น
(2) ปิ ดประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และจัดให้มปี ระกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
(3) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปนั ผล และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ อื เมื่อได้รบั การร้องขอ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทอ่ี าจจ่ายเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน ด้วยวิธกี ารทีต่ ่างกันสาหรับหน่ วยลงทุนทีข่ ายใน
ช่วงเวลาทีต่ ่างกันได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนดาเนินการจ่ายเงินปนั ผลในแต่ละครัง้ และ
จะถือปฏิบตั เิ พิม่ เติมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ในกรณีผถู้ อื หน่ วยลงทุนไม่ใช้สทิ ธิขอรับเงินปนั ผลจานวนใดภายในอายุความใช้สทิ ธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นาเงินปนั ผลจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดนัน้
ข้อจากัดในการจ่ายเงิ นปันผล
(1) บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในส่วนทีเ่ กินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน เว้น
แต่เป็ นกรณีทไ่ี ด้รบั ยกเว้น ทัง้ นี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อจากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
(2) บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาบัญชีและแยกเงินทีไ่ ม่อาจจ่ายเป็ นเงินปนั ผลออกจากบัญชีและทรัพย์สนิ ของ
กองทุนรวม และไม่นาเงินดังกล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็ น
รายได้ของแผ่นดิน
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15.

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุน

15.1 ค่ า ธรรมเนี ย มรวม (เพดานค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ป ระมาณการได้ ที่ เ รี ย กเก็บ จากกองทุ น รวม
ทัง้ หมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
- ชนิดจ่ายเงินปนั ผล : ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
- ชนิดสะสมมูลค่า: ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
15.2 ประมาณการค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
- ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนทีค่ านวณได้
เป็ นรายวัน
- ชนิดจ่ายเงินปนั ผล : ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนทีค่ านวณได้เป็ นรายวัน
- ชนิดสะสมมูลค่า: ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนทีค่ านวณได้เป็ นรายวัน
มูลค่าทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบีย น หมายถึง มู ล ค่ า ทรัพ ย์สิน ทัง้ สิ้น หัก ด้ว ยมูล ค่ า หนี้ สิน ทัง้ สิ้น ยกเว้น ค่ า ธรรมเนี ย มการจัด กา ร
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันทีค่ านวณ
15.2.2 ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่เกินร้อยละ 0.100 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนทีค่ านวณได้
เป็ นรายวัน
- ชนิดจ่ายเงินปนั ผล : ไม่เกินร้อยละ 0.100 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนทีค่ านวณได้เป็ นรายวัน
- ชนิดสะสมมูลค่า: ไม่เกินร้อยละ 0.100 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนทีค่ านวณได้เป็ นรายวัน
มูลค่าทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบีย น หมายถึง มู ล ค่ า ทรัพ ย์สิน ทัง้ สิ้น หัก ด้ว ยมูล ค่ า หนี้ สิน ทัง้ สิ้น ยกเว้น ค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การ
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันทีค่ านวณ
15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
- ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนทีค่ านวณได้
เป็ นรายวัน
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- ชนิดจ่ายเงินปนั ผล : ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนทีค่ านวณได้เป็ นรายวัน
- ชนิดสะสมมูลค่า: ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนทีค่ านวณได้เป็ นรายวัน
มูลค่าทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบีย น หมายถึง มู ล ค่ า ทรัพ ย์สิน ทัง้ สิ้น หัก ด้ว ยมูล ค่ า หนี้ สิน ทัง้ สิ้น ยกเว้น ค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การ
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันทีค่ านวณ
15.2.4 ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ไม่มี
15.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ไม่มี
15.2.6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.900 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนทีค่ านวณได้เป็ นรายวัน
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่ วยลงทุน อาทิเช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนากองทุน
เป็ นต้น ตามทีจ่ ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(2) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดตัง้ กองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจัดตัง้ กองทุนและจดทะเบียน
กองทรัพย์สนิ ของกองทุนกับสานักงาน ค่าทีป่ รึกษาทนายความ ในช่วงจัดตัง้ กองทุน เป็ นต้น
(3) ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการและการดาเนินงานของกองทุนเป็ นาษาต่างประเทศ
(4) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการจัดทาบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบ
บัญชี ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจัดทารายงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(5) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
หรือตราสารต่ าง ๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารที่
เกีย่ วข้องกับหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ เช่น ใบหุน้ กู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับ
โอนหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กิดจากการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้
บริการของสถาบันการเงินทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีท่ าให้
กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สนิ นัน้ ได้
(6) ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย
(7) ค่าจัดทา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคาขอใช้บริการกองทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน /ใบกากับ
ภาษี รายงานการถือหน่ วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกองทุน
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทา ผลิต และนาส่งเอกสารและรายงานตามทีก่ ฎหมายกาหนด เช่น หนังสือ ชีช้ วน รายงานทุก
รอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือ น รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุ น รวม เพื่อนาส่ง แก่
สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น และหรือ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ผู้สอบบัญ ชี และ
ผูเ้ กีย่ วข้องอื่น ๆ ของกองทุน
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(9) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสือพิมพ์รายวันหรือ
สิง่ พิมพ์อ่นื ใด
(10) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าไปรษณียากร ค่าภาษีอากร ทีเ่ กิดขึน้ หรือเกีย่ วเนื่องกับการลงทุนหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สนิ หรือหลักทรัพย์ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ เช่น การจัดหาให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา
ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันความเสีย่ งในอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา หรือความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายหรือค่า ธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึง
ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ตามทีก่ าหนดไว้ในโครงการได้ เป็ นต้น
(11) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการติดตามทวงถาม หรือการดาเนินคดี เพื่อการ
รับชาระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีของผูด้ แู ลผลประโยชน์ทฟ่ี ้ องร้องให้บริษทั จัดการ
ปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทั จัดการเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือ
เมื่อได้รบั คาสังจากส
่
านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือค่าใช้จา่ ยด้านกฎหมายใน
การดาเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน เป็ นต้น
(12) ค่าจัดเตรียมรายงานต่างๆ สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
หรือประกาศของสานักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือหน่วยงานทีม่ อี านาจตามกฎหมาย
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ
การปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปนั ผล เป็ นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(14) ค่าใช้จ่ายเกีย่ วเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็ นต้น
(15) ค่าเอกสารทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(16) ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็ นต้น
(17) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใข้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการทารายการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรม เนียม
ธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสาหรับหนังสือโต้ตอบกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ค่า
พาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผูม้ อี านาจตามกฎหมาย รวมทัง้ ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
การจัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบดูแลรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึง่ สินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่างๆ ของกองทุนที่
นอกเหนือไปจากทีร่ ะบุไว้ในข้อ 15.2.2 "ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี " เป็ นต้น
(18) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการผิดนัดชาระราคา (failed trade)
(19) ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการเก็บรักษาทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ท่ี
เรียกเก็บรายปี ตามทีจ่ ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(20) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชาระบัญชี และเลิกกองทุน
(21) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้หรืออ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ เครื่องหมายบริการของ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ของผูค้ านวณและประกาศดัชนี (Index Provider)
(22) ค่ า ฤชา ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรือ ค่ า ใช้จ่า ยต่ า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การจ่า ยเงิน ปนั ผล และ/หรือ ค่ า ใช้จ่ ายอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกองทุน
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หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอน่ื ใดในทานองเดียวกัน
ค่าใช้จ่ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะ
คานวณทุกวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ทัง้ นี้การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ
ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (1 – 22) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามทีจ่ ่ายจริง และในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลีย่ เท่ากันทุกวันตามระยะเวลาทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ หรือตาม
ระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
ทัง้ นี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็ น ไปตามมาตรฐานการบัญชีท่กี าหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชี
รับอนุ ญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานอง
เดียวกัน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงการรับรูภ้ าษีต่างๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
15.3. ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุน :
15.3.1.

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต:ิ ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
- ชนิดจ่ายปนั ผล: ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
- ชนิดสะสมมูลค่า: ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุนจากผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่
ละรายไม่เท่ากันขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทารายการ ประเภทการทารายการ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็ นต้น
15.3.2.

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back – End Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :

- ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ: ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้คานวณราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
- ชนิดจ่ายปนั ผล: ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
- ชนิดสะสมมูลค่า: ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละรายไม่เท่ากันขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทารายการ ประเภทการทา
รายการ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็ นต้น
15.3.3.
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นเข้า :
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต:ิ อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
- ชนิดจ่ายปนั ผล: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
- ชนิดสะสมมูลค่า: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นออก :
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต:ิ อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
- ชนิดจ่ายปนั ผล: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
- ชนิดสะสมมูลค่า: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
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บริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนสาหรับการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ตามอัตราทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
ทัง้ นี้บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนจากผูล้ งทุนแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละรายไม่เท่ากันขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ โดยอาจพิจ ารณาจากมูลค่าการทารายการ ประเภทการทา
รายการ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็ นต้น
15.3.4.

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด

15.3.5.

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit fee) : ไม่มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามอัตราทีธ่ นาคารพาณิชย์หรื อสถาบันการเงินกาหนด
โดยบริษทั จัดการจะหักจากจานวนค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ
(2) ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ อ้ื หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราทีธ่ นาคารพาณิชย์หรือสถาบัน
การเงินกาหนด โดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(3) บริษัท จัด การอาจเรียกเก็บค่ าธรรมเนี ยมหรือค่ า ใช้จ่า ยอื่น ๆ ที่ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน ขอให้บ ริษัทจัด การ
ด าเนิ น การให้ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น กรณี พิเ ศษนอกเหนื อ จากกรณี ป กติซ่ึง เป็ น กรณี ท่ีบ ริษัท จัด การ
ดาเนินการให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทุกราย ตามทีจ่ ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้ง จานากับนายทะเบียน
ค่าแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็ นต้น โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวทราบ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี้ เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดทานองเดียวกัน
15.4 วิ ธีการคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนี ยม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดเป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานอง
เดียวกัน ค่าใช้จ่ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่ วยลงทุนจะคานวณทุกวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ทัง้ นี้การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจ
ปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ
ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (1 – 21) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามทีจ่ า่ ยจริง และในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จานวน
หรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลีย่ เท่ากันทุกวันตามระยะเวลาทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จ่าย
นัน้ หรือตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
ทัง้ นี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็ น ไปตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุ ญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดในทานองเดียวกัน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงการรับรูภ้ าษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รบั
มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
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15.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จา่ ย
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูซ้ อ้ื หรือผู้
ถือ หน่ ว ยลงทุ น อาจมีก ารเปลี่ย นแปลงได้ โดยไม่ ถือ ว่า เป็ น การแก้ไขเพิ่มเติมโคร งการ โดยบริษัท จัด การจะ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้ดาเนินการลด และ/หรือเพิม่ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามทีด่ ร้ ะบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มกี ารลด
และ/หรือเพิม่ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ หรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มขี อ้ มูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
(2) บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ จากมูลค่าขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการได้
(2.1) กรณีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ จากมูลค่าขัน้ สูงของ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ ไม่เกินอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้
ล่าสุดในโครงการนัน้ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยเปิ ดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ตามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน
(ข) จัดให้มขี อ้ มูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(2.2) กรณีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ จากมูลค่าขัน้ สูงของ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้
ล่าสุดในโครงการนัน้ บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าวได้ ต่อเมื่อ
บริษัทจัดการได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(3) แจ้งการเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้น ให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
กรณีท่สี มาคมบริษทั จัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องมีการเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนี ยม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามทีร่ ะบุเป็ น
อย่างอื่นในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงวิธกี ารตัดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายตาม
หลักเกณฑ์ทบ่ี งั คับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
15.6 หมายเหตุ :
ไม่มี
16 วิ ธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และ
ราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิ ธีการดาเนิ นการในกรณี ที่มูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
16.1 วิ ธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุนราคาขาย
หน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2 เงื่อนไขพิ เศษ :
1. บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ

ก.ล.ต. ประกาศ กาหนด
(1.1) มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(1.2) มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
(1.3)มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปนั ผล
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(1.4) มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่ วยลงทุนตามชนิด ดังนัน้ มูลค่าหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของแต่ละชนิดหน่ วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ซึง่ ผลประโยชน์ทเ่ี กิดจาก
การลงทุนจะถือเป็ นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปนั ส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของหน่ วยลงทุน
แต่ละชนิด
ในกรณีทม่ี กี ารลงทุนในต่างประเทศบริษทั จัดการจะคานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมส่วนทีล่ งทุนใน
ต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมส่วนทีล่ งทุนในประเทศ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
โดยในส่วนต่างประเทศจะใช้มลู ค่าหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สนิ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายทีจ่ ะได้รบั จากกองทุนหลัก
ภายในวันทาการถัดไป และจะใช้อตั ราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ของ Bloomberg เวลาประมาณ 17.00 น.
ของวันทาการทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทไ่ี ม่สามารถใช้อตั ราแลกเปลีย่ นดังกล่าวได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิใช้อตั ราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ตามทีบ่ ริษทั เห็นสมควร ภายใต้ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมบริษทั จัดการลงทุนทีไ่ ด้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดยไม่ถอื เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ
วิ ธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทาให้การปนั ส่วนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิจะต้องมีการแบ่งการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนนัน้ จะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิโดยรวมของกองทุน และปนั ส่วนให้กบั
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลีย่ ตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
กรณีวนั แรกของการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนทีข่ ายได้ทงั ้ หมดของแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน
หลังจากนัน้ ปรับปรุงรายการทีเ่ กีย่ วข้องเฉพาะกับหน่ วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่ วยลงทุน รายการ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน รายการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และรายการเงินปนั ผลจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด เป็ นต้น) และคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่ วยลงทุนของแต่ ละชนิดหน่ วย
ลงทุน
ทัง้ นี้ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดทีค่ านวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ากว่าศูนย์ การปนั ส่วนรายได้และ
ค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ตัวอย่างการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที่ 1 มีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทจ่ี าหน่ ายได้ทงั ้ หมดในช่วง IPO 25,000 บาท มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่ วย = 10 บาท (แบ่งเป็ น
1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 5,000 บาท และ 2. ชนิดจ่ายเงินปนั ผล 10,000 บาท และ 3. ชนิดสะสมมูลค่า 10,000
บาท) และสมมุติมผี ลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท และมียอดซื้อหน่ วยลงทุนชนิดจ่ายปนั ผล 5,000 บาท ยอดขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 1,000 บาท
กองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทจ่ี าหน่ ายได้หลังหัก
ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)
ผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ ในวันแรก 3,000 บาท
วิธคี ดิ การปนั ส่วนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
-ชนิดขายคืนอัตโนมัติ =
3,000x5,000/25,000=600

25,000.00

ชนิดขายคืน
หน่ วยลงทุน
อัตโนมัติ
5,000.00

3,000.00

600.00

ชนิดจ่าย
ปนั ผล

ชนิดสะสมมูลค่า

10,000.00

10,000.00

1,200.00

1,200.00
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-ชนิดจ่ายปนั ผล =
3,000x10,000/25,000=1,200
-ชนิดสะสมมูลค่า=
3,000x10,000/25,000=1,200
รายการค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยลงทุน
ไม่ม ี
แต่ละชนิด
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของ
28,000.00
กองทุน
รายการค่าใช้จา่ ยของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
(0.62)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802%
(0.08)
- ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ (+vat) =
0.107%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 3 ชนิดหน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV)
27,999.30
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
2,500.0000
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)
11.1997

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

5,600.00

11,200.00

11,200.00

(0.12)
(0.02)

(0.25)
(0.03)

(0.25)
(0.03)

5,599.86
500.0000
11.1997

11,199.72
1,000.0000
11.1997

11,199.72
1,000.0000
11.1997

วันที่ 2 ทาการเพิม่ -ลดหน่ วยจากการซือ้ หน่ วยลงทุนและขายคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า (จากรายการ
ซือ้ หน่ วยลงทุนชนิดทีจ่ ่ายเงินปนั ผล 5,000 บาท และขายคืนหน่ วยลงทุนชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ 1,000
บาท) ในวันนี้มยี อดซื้อหน่ วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท และมียอดขายหน่ วยลงทุนชนิดขายคืนหน่ วย
ลงทุนอัตโนมัติ 1,000 บาท
กองทุนรวม

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)
ปรับปรุงมูลค่าเพิม่ -ลดหน่ วยลงทุนของวันทาการ
ก่อนหน้า
1) ขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปนั ผล
(+5,000 บาท)
2) รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนชนิดขายคืนหน่ วย
ลงทุนอัตโนมัติ (-1,000 บาท)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
ผลประโยชน์ ท่ี เ กิ ด ขึ้น ในวัน ที่ 2 จ านวนเงิน
5,000 บาท
วิธคี ดิ การปนั ส่วนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
- ชนิดขายคืนอัตโนมัติ = 5,000 x 4,599.86
/31,999.30 = 718.74
- ชนิดจ่ายปนั ผล = 5,000 x 16,199.72
/31,999.30 = 2,531.27
- ชนิดสะสมมูลค่า = 5,000 x 11,199.72 /
31,999.30 = 1,749.99

ชนิดขายคืน
หน่ วยลงทุน
อัตโนมัติ
27,999.30
5,599.86

ชนิดจ่าย
ปนั ผล
11,199.72

ชนิดสะสมมูลค่า

11,199.72

5,000.00
(1,000.00)
31,999.30

5,000.00
(1,000.00)
4,599.86

16,199.72

11,199.72

5,000.00

718.74

2,531.27

1,749.99

36,999.30

5,318.60

18,730.99

12,949.71
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มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนหักค่าใช้จา่ ยของกองทุน
รายการค่าใช้จา่ ยของกองทุนรวมต่อวัน ( /365)
-ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802%
-ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (+vat)=
0.107% (คิดอัตราเท่ากันทัง้ 3 ชนิดหน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV)
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
- หน่ วยลงทุ น เพิ่ม ขึ้นจากการขายหน่ ว ยลงทุ น
ชนิดจ่ายปนั ผล = 5,000 / 11.1998 = 446.4365
หน่วย
- หน่วยลงทุนลดลงจากการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ชนิ ด ขายคืน หน่ ว ยลงทุ น อัต โนมัติ = 1,000 /
11.1997 = 89.2881 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

(0.81)
(0.11)

(0.12)
(0.02)

(0.41)
(0.05)

(0.28)
(0.04)

36,998.38

5,318.46

18,730.53

12,949.39

2,857.1524

410.7119

1,446.4365

1,000.0000

12.9493

12.9493

12.9494

12.9493

วันที่ 3 ทาการเพิม่ -ลดหน่ วยจากการซือ้ หน่ วยลงทุนและขายคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า (จากรายการซือ้
หน่ วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท และขายคืนหน่ วยลงทุนชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ 1,000 บาท) ใน
วันนี้มกี ารจ่ายเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปนั ผล 1,000 บาท
กองทุนรวม

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)
ปรับปรุงมูลค่าเพิม่ -ลดหน่ วยลงทุนของวันท าการ
ก่อนหน้าและรายการจ่ายเงินปนั ผล
1) ซือ้ หน่ วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
(+10,000 บาท)
2) รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่ วยลงทุน
อัตโนมัติ (-1,000 บาท)
3) จ่ายเงินปนั ผล (-1,000 บาท)
มูลค่าทรัพย์สนิ หลังปรับปรุงมูลค่าเพิม่ -ลดหน่ วย
ลงทุนและรายการจ่ายเงินปนั ผล
ผลประโยชน์ ท่ีเ กิด ขึ้น ในวัน ที่ 3 จ านวน 6,000
บาท
วิธคี ดิ การปนั ส่วนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
-ชนิด ขายคืนอัตโนมัติ = 6,000 x
4,318.46/44,998.38 = 575.82
-ชนิดจ่ายปนั ผล = 6,000 x 17,730.53/44,998.38
= 2,364.16
-ชนิดสะสมมูลค่า = 6,000 x
22,949.39/44,998.38 = 3,060.92
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนหักค่าใช้จา่ ย
รายการค่าใช้จา่ ยของกองทุนรวมต่อวัน (/ 365)

36,998.38

10,000.00
(1,000.00)
(1,000.00)
44,998.38

ชนิดขายคืน
หน่ วยลงทุน
อัตโนมัติ
5,318.46

ชนิดจ่ายปนั ผล

18,730.53

ชนิดสะสมมูลค่า

12,949.39

10,000.00
(1,000.00)

4,318.46

(1,000.00)
17,730.53

22,949.39

6,000.00

575.82

2,364.16

3,060.92

50,998.38

4,894.28

20,094.69

26,009.41

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี
หน้า 68

-ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802%
-ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์(+vat) = 0.107%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 3 ชนิดหน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV)
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
-หน่วยลงทุนเพิม่ ขึน้ จากการขายหน่ วยลงทุนชนิด
สะสมมูล ค่า = 10,000 / 12.9494 = 772.2425
หน่วย
-หน่ วยลงทุนลดลงจากการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น
ชนิ ด ขายคื น หน่ วยลงทุ น อั ต โนมัติ = 1,000 /
12.9493 = 77.2242 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

(1.12)
(0.15)

(0.11)
(0.01)

(0.44)
(0.06)

(0.57)
(0.08)

50,997.11

4,894.16

20,094.19

26,008.76

3,552.1647

333.4877

1,446.4405

1,772.2365

14.3566

14.6756

13.8921

14.6756

(2) บริษทั จัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ ภายในวันทาการถัดไปโดยมิให้นับรวม
วันหยุดทาการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม หรือตามทีบ่ ริษทั จัดการประกาศกาหนดเพิม่ เติมในกรณีทเ่ี หตุการณ์ไม่ปกติ
(2.2) คานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนภายในวันทา
การถัดไป โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ี
ลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ ในการคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุน ให้บริษทั จัดการใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนของสิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่ ว ยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ใน
การคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่ า ทรัพ ย์สิน สุ ท ธิ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ราคาขายหน่ ว ยลงทุ น และราคารับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น
ดังต่อไปนี้
(ก) วันทาการก่อนวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทาการถัดไป
(ข) วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทาการถัดไป
(ค) วันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทาการถัดไป ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณีท่กี องทุนรวม
กาหนดวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันยาวกว่า 1 เดือน
(ง) วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปนั ผล โดยประกาศภายใน 2 วันทาการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมเปิ ดทีซ่ ้อื ขายหน่ วยลงทุนทุกวันทาการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนล่าสุด โดย
ประกาศภายใน 2 วันทาการถัดไป
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มูลค่าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้วยจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดเมื่อสิน้ วันทาการที่
คานวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน ทีป่ ระกาศข้างต้น ต้องได้รบั
การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์
บริษทั จัดการอาจไม่สามารถดาเนินการตาม (2.1) - (2.4) ได้ หากเกิดเหตุการณ์ทท่ี าให้ไม่ได้รบั ราคาหลักทรัพย์ และ/หรือ
ทรัพย์สนิ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศทีล่ งทุน อันเนื่องจากกองทุนรวมต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ สถาบันการเงินต่างประเทศทีต่ ิดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทัง้ ประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน ปิ ดทาการ
หรือเกิดเหตุการณ์อ่นื ใดทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ราคาขายหน่ วยลงทุน และ
ราคารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน ภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั ข้อมูลราคาหลักทรัพย์หรือมูลค่าหน่ วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และจะประกาศภายในวันทาการถัดจากวันทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิกรณีทว่ี นั ทาการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทาการในต่างประเทศ บริษทั จัดการจะใช้
ราคาราคาหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สนิ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศทีล่ งทุนล่าสุดทีม่ เี ป็ นฐานในการ
คานวณ ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีทบ่ี ริษทั จัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นร่วมกันว่าควรจะใช้ราคาอื่นทีเ่ หมาะสมกว่าแทน
มูลค่าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้วยจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดเมื่อสิน้ วันทาการที่
คานวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซือ้ คืน หน่ วยลงทุน ทีป่ ระกาศข้างต้น ต้องได้รบั
การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์
(2.5) ประกาศทางเว็บไซต์เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ และปิ ดประกาศไว้ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และจัดให้มปี ระกาศ
ดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะประกาศในช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว และ
บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ในกรณีท่กี ารประกาศข้างต้น หากได้กระทาผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่ วยลงทุนที่จดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื่นทีส่ านักงานยอมรับ บริษทั จัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
สองวันทาการถัดไปก็ได้
(2.6) ในกรณีทม่ี ลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3) การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือจานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ กี ารปดั เศษทศนิยม
ตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ กี ารปดั เศษทศนิยมตามหลักสากล
สาหรับมูลค่าหน่ วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนจะปดั เศษทศนิยมตาแหน่ งที่ 4 ขึน้ ส่วน
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ งโดยตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2)
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(3.4) คานวณจานวนหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ กี ารปดั เศษทศนิยมตามหลักสากล
แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณีทม่ี ผี ลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทั จัดการจะนาผลประโยชน์นนั ้ รวมเข้าเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุน
(4) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามข้อ 16.1 (2)
(4.1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุดรับคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่ วย
ลงทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(4.2) เมื่อมีเหตุทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุดงั กล่าว
16.3 แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่ วย
ลงทุ น ทางเว็บ ไซต์ (website) ของบริษัท จัด การ http://www.lhfund.co.th และ/หรือ ช่ อ งทางอื่น ที่บ ริษัท จัด การเห็น ว่ า
เหมาะสม
16.4 หลักเกณฑ์และวิ ธีการดาเนิ นการในกรณี ที่มูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
1. ในกรณีท่รี าคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องแตกต่างจากราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป แต่ไม่ถงึ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง บริษทั จัดการ
จะจัดทาและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่พบว่าราคา
หน่ ว ยลงทุ น ไม่ถู ก ต้อ ง และจัด ให้มีสาเนารายงานดัง กล่ า วไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัด การ เพื่อ ให้สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(ค) สาเหตุทท่ี าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทัง้ นี้ เว้นแต่ในกรณีท่รี าคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปจั จัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
2. ในกรณีทร่ี าคาหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตรา
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง บริษทั จัดการจะคานวณราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังนับตัง้ แต่วนั ที่
พบราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันทีร่ าคาหน่ วยลงทุนต่างจากราคาหน่ วยลงทุนที่
ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ ภายในวันทาการถัด
จากวันที่ บริษทั จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภายใน
วันทาการถัดจากวันที่คานวณราคาหน่ วยลงทุนเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงาน
ดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการส่งรายงานให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ รายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(ค) สาเหตุทท่ี าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษทั จัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทัง้ นี้ บริษัท จัด การจะจัด ให้มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัท จัด การ เพื่อ ให้สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
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(2) แก้ไขราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง ให้เป็ นราคาหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดาเนินการโดยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมทีม่ กี ารแก้ไขราคาหน่ วยลงทุนตาม
(2) และวัน เดือน ปี ทม่ี กี ารแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตาม (2) ภายในสามวันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม (1)
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จ และดาเนินการโดยวิธกี ารใด ๆ เพื่อให้ผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาทีร่ าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ (2) และการชดเชยราคา ภายใน
ห้าวันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทามาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้ สาเนารายงาน
การแก้ไขราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ ดั ทาตาม (1) ให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีท่ี
ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปจั จัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ บริษทั จัดการจะไม่ส่งรายงาน
มาตรการป้องกันให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่าการที่
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปจั จัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (understate)ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีทเ่ี ป็ นการขายหน่ วยลงทุน ให้บริษทั จัดการลดจานวนหน่ วยลงทุนของผูซ้ อ้ื หน่ วยลงทุนเป็ นจานวน
ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวน
หน่ วยลงทุนทีจ่ ะต้องลด ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายเงินของบริษทั เองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาทีข่ าดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่นนั ้ และจ่ายเงินของบริษทั เองเป็ นจานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิ ด เว้นแต่การทีร่ าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปจั จัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครัง้ สุด ท้า ยของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยหรือ ศูน ย์ซ้ือ ขายหลัก ทรัพย์ไม่ถู กต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีท่เี ป็ นการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิม่ จานวนหน่ วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถกู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่ อชดเชยราคาให้แก่
ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มหี น่วยลงทุนเหลืออยู่ ให้บริษทั จ่ายเงิน
ของกองทุนรวมเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (overstate) ให้บริษทั ปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีทเ่ี ป็ นการขายหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อ้ื หน่วยลงทุน
เป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูก ต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถู กต้อง
หรือ จ่ า ยเงิน ของกองทุ น รวมเปิ ด เป็ น จ านวนเท่ า กับ ส่ว นต่ า งของราคา เพื่อ ชดเชยราคาให้แ ก่ ผู้ซ้ือ
หน่วยลงทุน
(ข) กรณีท่เี ป็ นการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลดจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่ วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุน
ทีถ่ ูกต้อง
หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวน
หน่วยลงทุนทีจ่ ะต้องลด ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายเงินของบริษทั เองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาทีข่ าดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่นนั ้ และจ่ายเงินของบริษทั เองเป็ นจานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิ ด เว้นแต่การที่ราคาหน่ วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปจั จัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามี
สาเหตุดงั กล่าว
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ในกรณีท่บี ริษัทจัดการกองทุนรวมต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่ วย
ลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่ กี าร
จ่ายเงินให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มสี ถานะเป็ นผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว ให้บริษทั ชดเชย
ราคาให้แล้วเสร็จภายในห้าวันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนตาม (1)(ข) หรือผูซ้ อ้ื หน่ วย
ลงทุนตาม (2)(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจจ่ายเงินของบริษทั เองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
(3) บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากมู ลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศ การแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่
ผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่ วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ ในกรณีท่มี ูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องดังกล่าว
มีสาเหตุมาจากปจั จัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
17 ชื่อผูเ้ กี่ยวข้อง
17.1ชื่อบริษทั จัดการ
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
17.2ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์
ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
17.3ชื่อผูป้ ระกัน (กรณี กองทุนมีประกัน)
ไม่มี
17.4ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource)
ชื่อ : ไม่มี
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : ไม่มี
17.5ที่ปรึกษา
17.5.1. ชื่อทีป่ รึกษาการลงทุน
ชื่อ : ไม่มี
17.5.2. ชื่อทีป่ รึกษากองทุน
ชื่อ : ไม่มี
17.6ผูส้ อบบัญชี
ชื่อ : นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล หรือ นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล
17.7การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
18 รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม
18.1. วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปี นับตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทุน
18.2. วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : ประมาณ 1 ปี นับตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทุน
18.3. รายละเอียดเพิม่ เติม :
วันสิน้ สุดรอบบัญชี :
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก :
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19 การขอมติ ผถู้ ือหน่ วยลงทุน และวิ ธีการแก้ไขโครงการการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีการจัดการ
19.1 การดาเนิ นการและการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษทั จัดการ
ในการดาเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนนัน้ บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชีช้ วน เว้นแต่กรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจ
ตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็ นต้น ได้แก้ไขเปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม ประกาศ กาหนด สังการ
่
เห็นชอบ และ/หรือ
ผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
19.2

การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิ ธีการจัดการ
(1)

ในกรณีทก่ี องทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือทีก่ าหนดไว้ใน
มาตรา 129 หรือตามทีก่ าหนดในประกาศนี้ การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติม
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบ
ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่ วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
เกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รบั
มติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วย
ลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
(2) การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ หากมิได้กระทาตามมติโดยเสียงข้าง
มากของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนไม่เกินร้อย
ละห้าสิบห้าของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสาร
หลักฐานเกีย่ วกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ แู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองผลการ
นับมตินนั ้
ทัง้ นี้ ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถอื หน่ วย
ลงทุนได้ เนื่องจากข้อจากัดในการนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
บริษัท จัด การอาจดาเนิ น การขอรับ ความเห็น ชอบจากสานัก งานสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตาม
แนวทางทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
(3) ในกรณีท่กี ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการกองทุน ได้กระทาโดยมติเสียงข้างมาก ของผู้ถือ
หน่ วยลงทุน ซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของโครงการ บริษทั จัดการจะแจ้งให้สานักงาน ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีม่ มี ติให้แก้ไข ทัง้ นี้
บริษทั จัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการกองทุนไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกราย และ
จะประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน หรือวันทีไ่ ด้มมี ติให้แก้ไข แล้วแต่กรณี
ในการขอมติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันนัน้ ในส่วนทีเ่ กินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดรวมในจานวนเสียงใน
การขอมติครัง้ นัน้
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(4) ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการหรือวิธกี ารจัดการทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการให้ประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หรือเพื่อเป็ นไปตามกฏหมายและหลัก เกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด บริษทั จัดการจะยื่นคาขอเป็ นหนังสือพร้อมทัง้ รายละเอียดโครงการทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติมแล้ว และ
ค ารับ รองของผู้ดู แ ลผลประโยชน์ เพื่อ ขอความเห็น ชอบการแก้ไ ขเพิ่ม เติม โครงการจากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบั คาขอและเอกสารหลักฐานทีค่ รบถ้วน
ถูกต้องตามที่กาหนดแล้ว ให้ถือว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิม่ เติม
โครงการได้
(5) บริษทั จัดการอาจดาเนินการเพิม่ เงินทุนของโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื
หน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ การเสนอขายหน่วยลงทุนตามจานวนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื่อได้มกี าร
จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงเงินทุนโครงการต่อสานักงานแล้ว
(6) การแก้ไ ขเพิ่มเติมโครงการเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ต้อ งได้ร ับ ความเห็น ชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจาก
โครงการ จะถือว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่ เติมโรงการเมื่อบริษทั
จัดการได้ปิดประกาศการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไว้ทส่ี านักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(7) บริษทั จัดการอาจดาเนินการควบรวมกองทุนทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ ต่อเมื่อได้รบั มติของผู้
ถือหน่ วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน และ
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารควบรวมกองทุนดังต่อไปนี้
(7.1) กองทุนรวมตัง้ แต่สองกองทุนรวมขึน้ ไปจะดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุนได้ต่อเมื่อได้รบั มติของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทร่ี ะบุไว้ในโครงการ ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(7.1.1) ได้รบั มติเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุน
รวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนดังกล่าว
ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนัน้ ในส่วนทีเ่ กินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดรวมใน
จ านวนเสีย งในการขอมติค รัง้ นั น้ ทัง้ นี้ ตามหลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีก ารที่ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
(7.1.2) ในกรณีทม่ี ผี ถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุน รวม
หรือออกเสียงตัง้ แต่กง่ึ หนึ่งขึน้ ไปของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการ
จัดการกองทุนรวมแต่ ไม่ได้มติโดยเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
หน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้ว ทัง้ หมด หากบริษัทจัดการประสงค์จะควบรวมกองทุนต่อไป ให้
ดาเนินการขอมติครัง้ ใหม่ภายใน สิบสีว่ นั นับแต่วนั ประชุมครัง้ แรกหรือวันที่กาหนดให้เป็ นวัน
สุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนในการขอมติครัง้ แรก และได้รบั มติในครัง้
หลัง นี้ เ กินกึ่งหนึ่ง ของจานวนหน่ วยลงทุน ของผู้ถือ หน่ วยลงทุ นซึ่งออกเสียงลงมติของแต่ ละ
กองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการต้องดาเนินการตาม (7.1.2) ให้บริษทั จัดการแจ้งผลการนับมติครัง้ แรกให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบด้วย
การขอมติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกาหนดรายละเอียดของโครงการ
จัดการกองทุนรวมใหม่ หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมทีร่ บั โอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้
ขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมทีโ่ อนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ดหรือกองทุนปิ ด
กับกองทุนเปิ ด หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รบั โอนเป็ นกองทุนเปิ ดให้
บริษัทจัดการขอมติผู้ถอื หน่ วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการ
กองทุนเปิ ดด้วย และหากได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
(7.1.1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถอื ว่าได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน
ปิ ด เป็ น โครงการจัด การกองทุ น เปิ ด แล้ว ทัง้ นี้ โ ดยได้ร ับ ยกเว้น ไม่ ต้อ งปฏิบ ัติต ามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดวิธปี ฏิบตั ใิ น
การขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม
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(7.2) ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสีว่ นั ก่อน
วันประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันทีก่ าหนดให้เป็ นวันสุดท้ายของการ
รับหนังสือแจ้งมติจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน โดยเปิ ดเผยข้อมูลทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนควรทราบเกีย่ วกับการควบ
รวมกองทุนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดงั กล่าว
(7.3) ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันทีม่ กี ารควบ
รวมกองทุน บริษทั จัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวม
กองทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิ ด
ประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และจัดให้มกี ารประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ
สถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการจัดทารายงานแสดงสถานะ การลงทุนของวันทาการ
สุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน และจัดให้มรี ายงานดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ า
การและสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งดังกล่าวเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนร้องขอ
(7.4) เมื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนมีมติให้มกี ารควบรวมกองทุนแล้ว ให้บริษทั จัดการยื่นคาขอรับ ความเห็นชอบต่อ
สานักงาน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคาขอรับความเห็นชอบ
(7.5) บริษัทจัดการบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี)
ตลอดจนสิทธิและกาหนดเวลาในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่
โอนตามวิธกี ารดังต่อไปนี้ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(7.5.1) แจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนทราบเป็ นหนังสือพร้อมสรุป
สาระสาคัญของโครงการจัดการกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนวันทีจ่ ะควบรวมกองทุน
วัน เริ่ม ท าการซื้อ ขายหน่ วยลงทุน โดยระบุวนั เดือ น ปี อย่ า งชัด แจ้ง และสถานที่ติด ต่ อเพื่อ
สอบถามหรือรับข้อมูลเพิม่ เติม
(7.5.2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันทีม่ จี าหน่ายแพร่หลายในท้องถิน่ อย่างน้อยสองฉบับเป็ นเวลาสอง
วันติดต่อกัน
ในกรณีทเ่ี ป็ นการควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรือกองทุนปิ ด กับกองทุนเปิ ด การ
แจ้งและประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการแจ้งและประกาศการได้รบั มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตาม
ข้อ 7.1 วรรคสีด่ ว้ ย
(7.6) เมื่อบริษัทจัดการได้มหี นังสือแจ้งและประกาศการควบรวมกองทุนตามข้อ (7.5) แล้ว ให้บริษัทจัดการ
ดาเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนในการให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมทีโ่ อนเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอน
แล้วแต่กรณี
สาหรับผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนทีค่ ดั ค้านหรือทีไ่ ม่ได้ออกเสียงในการ
ควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะจัดให้มวี ธิ กี ารในการให้สทิ ธิแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวในการทีจ่ ะ
ออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ ารควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ โดยคานึงถึงมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วย
ลงทุน ราคาขาย และราคารับซือ้ คืนในเวลาก่อนหน้าการควบรวมกองทุน และแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับการควบ
รวมกองทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบ และสาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือ
กองทุนรวมทีโ่ อน ไม่แสดงเจตนาภายในเวลาทีก่ าหนดให้สทิ ธิ บริษทั จัดการจะขอสงวนสิทธิดาเนินการ
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนใหม่หรือกองทุนทีร่ บั โอน
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(7.7) บริษัทจัดการต้องจัดทาหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญและส่วนข้อมูลโครงการที่เป็ นปจั จุบนั ของ
กองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอน โดยระบุวนั ทีม่ กี ารควบรวมกองทุน รวมทัง้ ประวัตคิ วามเป็ นมา
โดยสรุปของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนไว้ดว้ ย และให้บริษทั จัดการจัดส่งหนังสือชี้ชวน
ดังกล่าวให้สานักงานไม่น้อยกว่าหนึ่งวันทาการก่อนการเริม่ จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสาคัญให้ประชาชน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไป
ตามข้อกาหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบรัษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อ
แก้ไขเพิม่ เติมโครงการเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535
20

ข้อกาหนดอื่นๆ

20.1 กรณี บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดี ยวกันใดถือหน่ วยลงทุนเกิ นกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุ น ที่
จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
ในกรณีทบ่ี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะไม่นบั
คะแนนเสียงทีเ่ กินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม เว้นแต่การเกิน
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีขอ้ ยกเว้นข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 5.2.7.1 (3)(ค)
โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่ วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ให้มจี านวนไม่
เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมนัน้ ภายในสองเดือนนับแต่ วนั ที่
ปรากฏกรณี ด ัง กล่ า ว หรือ ด าเนิ น การเลิก กองทุ น รวมนั น้ ทัน ที เว้น แต่ เข้า ข้อ ยกเว้น ตามประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
20.2 การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่ มเติ มโครงการจัดการกองทุนหรือวิ ธีการจัดการ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลีย่ นแปลง เพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธกี ารจัดการตามที่
เห็นสมควรในกรณีทส่ี ว่ นราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง
และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจตามกฎหมาย ได้มกี ารปรับเปลีย่ น แก้ไข เพิม่ /ลด ประกาศ เห็นชอบ สังการ
่
ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธกี ารจัดตัง้ จัดการ และ/หรือวิธกี ารบริหารจัดการกองทุน
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด ระเบียบปฏิบตั ิ เงื่อนไข หรือ รายละเอียดต่างๆ ทัง้ นี้โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกราย ทัง้ นี้การแก้ไขเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมดังกล่าว จะต้องเป็ นไปตามที่
สานักงานประกาศกาหนด เห็นชอบ ผ่อนผัน สังการ
่ ให้สามารถกระทาได้
20.3 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)
บริษทั จัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีร่ บั ไว้นนั ้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ มี ลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกีย่ วกับบทบาทโดยตรง
ของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนัน้ บ่อยครัง้ เกินความจาเป็ นเพื่อให้
กองทุนได้รบั ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ บริษทั
ต้องกระทาด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทอ่ี าจมีไว้ได้ของกองทุนรวมนัน้ ด้วย
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20.4 การกู้ยืมเงิ นหรือการทาธุรกรรมขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน
บริษัท จัด การอาจกู้ยืม เงิน หรือ ท าธุ ร กรรมการขายโดยมีส ัญ ญาซื้อ คืน ในนามกองทุ น ได้ โดยจะเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
20.5 การบริการซื้อขายหน่ วยลงทุนด้วยวิ ธีอื่นๆ เพิ่ มเติ ม
(1) บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้บริการซื้อขายหน่ วยลงทุนด้วยวิธกี ารซื้อขายแบบอื่นๆ เพิม่ เติม ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศ
ให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริม่ ให้บริการ โดยติดประกาศไว้ทส่ี านักงานของบริษทั จัดการ
และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
(2) บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติม วิธกี ารชาระเงินค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนโดยไม่
ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยจะทาการติดประกาศทีส่ านักงานของบริษทั จัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซือ้ คืน
20.6 การท าความรู้ จ ัก ตัว ตนของลู ก ค้ า (Know Your Client: KYC) และการพิ สู จ น์ ท ราบลู ก ค้ า (Client Due
Diligence: CDD)
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับ สนุ น การขายหรือ รับซื้อคืนที่บ ริษัทจัดการแต่ งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน เพิม่ เติมจากผูส้ นใจสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุน หรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูล้ งทุน
ตามคาจากัดความของกฎหมายหรือตามทีห่ น่วยงานทีม่ อี านาจกาหนด ทัง้ ก่อนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุน
ไปแล้ว ทัง้ นี้เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิ หรือ การตีความ หรือการสังการของหน่
่
วยงานผู้มอี านาจ ทัง้ นี้
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้ าที่ต้องทาความรู้จกั ตัวตนของลูกค้า ( Know Your
Client: KYC) และการพิสูจ น์ ท ราบลู ก ค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ล งทุ น หรือ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ของ
กองทุนมีหน้าทีแ่ จ้งการเปลีย่ นแปลงข้อมูลเกีย่ วกับการรูจ้ กั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสจู น์ทราบลูกค้า (CDD)
ให้บริษทั จัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตั ขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนจาเป็ นต้องดาเนินการตามกฎหมาย
ครอบคลุมทัง้ การเปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ น
ปจั จุบนั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ การดาเนินการอื่นๆ ตามทีห่ น่วยงานผูม้ อี านาจกาหนดแนวทาง
20.7 ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายทีเ่ รียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ ต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงิน
ทีไ่ ม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกีย่ วกับ
บัญชีของบุคคลทีอ่ ยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่ รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบิ ุคคล สัญชาติ
อเมริกนั ผูซ้ ง่ึ มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และ ผูซ้ ง่ึ มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่ เปิ ดหรือมีไว้กบั FFI
นัน้ นอกจากนี้ยงั ปรากฎด้วยว่าในปจั จุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายทีม่ ขี อ้ กาหนดและ
หลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง”)
กองทุ น รวมและบริษัท จัด การถือ ว่า เป็ น FFI ตามบทนิ ย ามของ FATCA ซึ่ง ถู ก ก าหนดให้ต้อ งเข้า ผูก พัน ตนกับ
หน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริกนั และบุคคลทีม่ ลี กั ษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA กาหนด หน้าทีใ่ นการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหา
ความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าทีใ่ นการกาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทา
เอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
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ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ
มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบที่
สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์ หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สนิ ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่ จะเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สนิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่ อาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ จะเริม่ ต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560
เป็ นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ทีเ่ ข้าร่วมผูกพันตนตาม
ข้อกาหนดของ FATCA (ซึง่ รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ผูส้ นับสนุ น
การขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน) มีหน้าทีด่ าเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมที่
เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผู้รบั ฝากทรัพย์สนิ
และผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ
หรือระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรือยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษทั จัดการ ซึง่ อาจทา
ให้กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ รวมถึง
อาจทาให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุ นการขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนได้อกี
ต่อไป
เพื่อมิให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่ วยลงทุนโดยรวม บริษทั จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษทั จัดการ) จึงเข้าผู กพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกีย่ วข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ติ าม
ภาระผูกพันภายใต้ขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องได้ บริษทั จัดการและกองทุนรวม
(ซึง่ รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านของกองทุน เช่น ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุนการ
ขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษทั จัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ
ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืน
หน่ วยลงทุนหรือเงินปนั ผลที่ได้รบั เป็ นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทงั ้ หมดของผู้ถือหน่ วยลงทุนนัน้ กับบริษัทจัดการ
ให้กบั หน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) ร้องขอให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิม่ เติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทราบความ
เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือการให้ข้อมูลตาม
หัวข้อทีก่ าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมู ล
เมื่อข้อมูลทีเ่ คยให้ไว้มกี ารเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายต่ า งประเทศที่เ กี่ย วข้อ ง (ในกรณี ท่ีเ ป็ น ลูก ค้า สถาบัน การเงิน ) ทัง้ นี้ เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์แ ละ
ข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้กองทุนหรือผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้างต้น ในกรณีท่ผี ถู้ อื หน่ วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับ ภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการ
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กาหนด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจาเป็ น
และความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริษทั จัดการแจ้งนี้แล้ว และ/
หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสังซื
่ อ้ / สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปนั ผลและ/หรือเงินทีช่ าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื
หน่ วยลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่ เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้
ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวมได้รบั
ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการ
กระท าเพื่อหลีก เลี่ยงมิให้บริษัทจัด การและกองทุ นมีก ารดาเนิ นการที่ไ ม่สอดคล้อ งข้อ บังคับของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามทีก่ ล่าว
แล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตั ิบริษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่ วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามทีก่ ฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด)เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี ฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวน
สิทธิไว้ขา้ งต้น บริษทั จัดการ(รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจนาส่งข้อมูลของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไปยังหน่ วยงาน หรือดาเนินการอื่นใดทีร่ าชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้อง
ขอต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
20.8 ในกรณีทก่ี องทุนรวมต่างประเทศมีการคืนเงินค่าธรรมเนียมบางส่วน อันได้แก่ การจัดการ และ/หรือค่าธรรมเนียม
อื่นใดในลักษณะทานองเดียวกันนี้ (ถ้ามี) เพื่อเป็ นค่าตอบแทนให้กองทุน กองทุนจะนาเงินดังกล่าวไปลงทุนใน
กองทุนหลัก (Royalties and rebate) ต่อไป โดยถือว่าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
21.

ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับ
บริษทั จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสังที
่ ่
ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีท่ขี อ้ กาหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสังดั
่ งกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรือคาสังนั
่ น้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การ
ลงนามในข้อผูกพันของผูด้ แู ลผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรื อลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุ ม ัตจิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตาม
มาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนกับบริษทั จัดการ
กองทุนรวม
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