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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
LH GLOBAL EQUITY FUND  

(LHGEQ) 
 
 

 • การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด แอล 
เอช โกลบอล อิควิต้ี  เ ม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดน้ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของ 
ผู้ลงทุน  และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี และกองทุนหลกั มีนโยบายป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุน โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 
ซ่ึงหากกองทุนมิได้ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว ผู้ลงทุนอาจได้รบัผลขาดทุนหรือก าไรจาก
อตัราแลกเปล่ียน หรืออาจได้รบัเงินลงทุนคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ นอกจากน้ีการท าธรุกรรมป้องกนัความ
เส่ียงอาจมีต้นทุนซ่ึงอาจท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมขึน้ 

• เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลกัซ่ึงมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนประเทศท าให้กองทุนมีความเส่ียง
ของประเทศท่ีลงทุน (country risk) คือความเส่ียงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม สภาวะตลาด มาตรการทางการ
เงินในภาวะท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีไม่ปกติ รวมถึงข้อจ ากดัต่าง ๆ ในประเทศนัน้ ๆ ท าให้มีผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยสิ์น
สทุธิของกองทุน หรืออาจท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รบัเงิน
คืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวน 

• บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนใน
หลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม  โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 
www.lhfund.co.th 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเกบ็ไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามติดต่อผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน  

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคา
หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้  

 
 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถ่ีถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสยัหรือต้องการข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 
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หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

LH GLOBAL EQUITY FUND 

จดัตัง้และจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั 

เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 
มลูค่าโครงการ 1,000,000,000 บาท จ านวนหน่วยลงทุน 100,000,000 หน่วย 

เสนอขายครัง้แรกระหว่างวนัท่ี 16 - 24  กรกฎาคม  2561 
ภายในเวลาท าการของบริษทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ (ถา้ม)ี 

ผูด้แูลผลประโยชน์ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
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สารบญั 
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ค าศพัท ์

ค าศพัท ์ ค าอธิบายศพัท ์

“โครงการ”  หมายถงึ โครงการจดัการกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้

“กองทุนรวม หรอื กองทุน       
หรอืกองทุนเปิด” 

หมายถงึ  กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้

“หน่วยลงทุน”  หมายถงึ  หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้

“หน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอตัโนมติั” 

หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล 
อคิวติี ้(ชื่อย่อ : LHGEQ-R) 

“หน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงิน
ปันผล” 

หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงนิปนัผลของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี้       
(ชื่อย่อ : LHGEQ-D) 

“หน่วยลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า” 

หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดทัว่ไปของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี้                  
(ชื่อย่อ : LHGEQ-A) 

“หนังสือช้ีชวน” หมายถงึ หนงัสอืชีช้วนทีม่รีายละเอยีดตามทีก่ าหนดโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยแบบหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

“บริษทัจดัการ”  หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

“วนัท าการ” หมายถงึ วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ 

“วนัท าการซ้ือหน่วยลงทุน 
(Subscription Date)” 

หมายถงึ วนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนดใหผู้ล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ตามทีก่ าหนด
ไวใ้นรายละเอยีดโครงการ รวมถงึวนัท าการของกองทุนหลกัและประเทศที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน 

“วนัท าการขายคืนหน่วย
ลงทุน (Redemption 
Date)” 

หมายถงึ วนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท าการขายคนืหน่วยลงทุน
ได ้ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ รวมถงึวนัท าการของกองทุน
หลกัและประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน  

“ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซ้ือคืน”  

หมายถงึ  บุคคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ าหน้าทีข่ายหรอืรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม 

“ผูด้แูลผลประโยชน์”  หมายถงึ  ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ไดแ้ก่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

“มูลค่าหน่วยลงทุน”  หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้
วนัท าการทีค่ านวณนัน้ 

“ราคาขายหน่วยลงทุน 
(Subscription Price)” 

หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน  บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

“ราคารบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (Redemption 
Price)” 

หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  
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“การแก้ไขราคาย้อนหลงั” หมายถงึ การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง โดยแกไ้ข
ราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึปจัจบุนั 

“การชดเชยราคา”  หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่รีาคา
หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิซึง่มมีลูค่าเทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วย
ลงทุน ทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วย
ลงทุน 

“ใบแสดงสิทธิ”  หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทย (Depositary receipt) 

“หลกัทรพัยอ้์างอิง”  หมายถงึ  หลกัทรพัยป์ระเภทใดประเภทหนึ่งทีอ่อกโดยบรษิทัจดทะเบยีนและใชเ้พื่อรองรบัใบ
แสดงสทิธ ิ

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายถงึ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“ส านักงานหรอืส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.”  

หมายถงึ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“กฎหมาย ก.ล.ต.”  หมายถงึ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศและค าสัง่ต่าง ๆ 
ทัง้ทีม่อียู่ในปจัจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

“ตลาดหลกัทรพัย”์  หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัยใ์หม่ 

“สมาคม”  หมายถงึ สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน ซึง่หมายถงึสมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธรุกจิหลกัทรพัยท์ี่
ไดร้บัอนุญาตและจดทะเบยีนกบัส านกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อท าการสง่เสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภททีเ่กีย่วกบัการ
จดัการลงทุน 

“สถาบนัการเงิน” หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ 

“กิจการ” หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขาย
ในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั 

“ค าเสนอซ้ือ” หมายถงึ ค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกจิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ 

“ศนูยซ้ื์อขายหลกัทรพัย”์ หมายถงึ ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

“กลุ่มกิจการ” หมายถงึ บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชกี าหนดให้
จดัท างบการเงนิรวม 

“กองทุนรวมเปิด” หมายถงึ กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

 “กองทุน buy & hold” หมายถงึ กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทนุไวจ้นครบก าหนด
อายุของทรพัยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอายุ
ของกองทุนรวม 
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“กองทุน CIS ต่างประเทศ” หมายถงึ กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็นโครงการลงทุนแบบ
กลุ่ม (collective investment scheme)  ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปู
บรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใดแต่ไม่รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ที่
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

หมายถงึ กองทุน exchange traded fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน infra” หมายถงึ รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศต่าง ๆ 
ซึง่ไดแ้ก ่
1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ม ี 

วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดยีวกบักองทนุรวมโครงสรา้ง
พืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปู
บรษิทั ทรสัต ์หรอืรปู อื่นใด 

“กองทุน property” หมายถงึ กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัต์

เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
3.  foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” หมายถงึ การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน 
derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1.  ไม่มวีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็ก าไร (speculate) 

2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของทรพัยส์นิทีต่อ้งการลด
ความเสีย่ง 

4. สามารถลดความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

“เงินฝากหรอืตราสาร
เทียบเท่า 
เงินฝาก” 

หมายถงึ ทรพัยส์นิดงันี้ 

1.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นทีม่ี
ลกัษณะท านองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ  

“เงินฝากอิสลาม” หมายถงึ ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 
เงนิฝาก โดยคู่สญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคู่สญัญา
ฝา่ยทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 
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“ดชันีกลุ่มสินค้าโภค
ภณัฑ”์ 

หมายถงึ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

“ดชันีเงินเฟ้อ” หมายถงึ ดชันีทีจ่ดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

“ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน” หมายถงึ ตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

“ตราสารภาครฐัไทย” หมายถงึ ตราสารดงันี้ 

1.  ตัว๋เงนิคลงั   

2.  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   

3.  พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงัหรอืกองทุนฟ้ืนฟูเป็น 
ผูม้ภีาระผกูพนั 

“ตราสารภาครฐั 
ต่างประเทศ” 

หมายถงึ ตราสารทีม่รีปูแบบท านองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอื
องคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ ้าประกนั แต่ไม่รวมถงึตราสารทีอ่อก
โดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

“ตราสาร Basel III” หมายถงึ ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอื
ต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลสถาบนัการเงนิของ 
Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ” 

หมายถงึ ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์น
ต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1.  มกีารรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและ 
ผูเ้สนอขายหลายราย 

2.  มกีารก าหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่ก าหนดเกีย่วกบัวธิกีารในการ 
ซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจใน
การจดัการซือ้ขายเป็นประการอืน่ และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผกูพนั
ตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

“ธปท.” หมายถงึ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” หมายถงึ ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” หมายถงึ บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

“บง.” หมายถงึ บรษิทัเงนิทุน 

“บล.” หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัย ์

“บลจ.” หมายถงึ บล.ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

“บริษทัจดทะเบียน” หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตใหท้ าการซือ้ขาย
ไดใ้น SET 
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“บริษทัยอ่ย” หมายถงึ บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิรวม โดยพจิารณา
ตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและเปิดเผยล่าสดุ ทัง้นี้ หากไมม่งีบการเงนิรวมให้
พจิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

“บริษทัใหญ่” หมายถงึ บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิรวม โดยพจิารณา
ตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและเปิดเผยล่าสดุ ทัง้นี้ หากไมม่งีบการเงนิรวมให้
พจิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

แบบ filing หมายถงึ แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

“ใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์” 

หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่ก าหนดใหเ้ป็น
หลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่า
ดว้ยการก าหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

“ผูมี้ภาระผกูพนั” หมายถงึ ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการช าระหนี้ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผู้
รบัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

“ศนูยซ้ื์อขาย derivatives” หมายถงึ ศนูยซ์ือ้ขายดงันี้ 

1.  ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า 

2.  ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ซึง่จดัตัง้ขึน้และใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมาย
ต่างประเทศและไดร้บัการยอมรบัจากส านกังาน 

“หน่วย CIS” หมายถงึ หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่ในรปูแบบอย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดยีวกบักองทนุโครงสรา้ง
พืน้ฐานตาม 1.  ทัง้นี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

“หน่วย property” หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรปูแบบอย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 
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“หุ้นกู้ระยะสัน้” หมายถงึ หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้
“B/E” หมายถงึ ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 
“benchmark” หมายถงึ ตวัชีว้ดัของกองทุนซึง่เป็นดชันหีรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีารเผยแพร่อย่าง

กวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ 
“CIS operator” หมายถงึ บุคคลดงันี้ 

1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 

2.  ผูท้ าหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 
“concentration limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 
“counterparty limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีคู่่สญัญา 

“CRA” หมายถงึ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านกังานเวน้แต่ทีก่ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 

“credit derivatives” หมายถงึ Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของทรพัยส์นิที่
ไดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคู่สญัญาฝา่ยหน่ึงไปยงัคู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงตาม
มาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝา่ยหน่ึงซึง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิใหแ้ก่
คู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการช าระหน้ี (credit event) ของ
ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียม
ส าหรบัการมภีาระผกูพนัดงักล่าว 

“credit event”  หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตามทีร่ะบใุนขอ้ตกลงของ
ตราสารหรอืสญัญา 

“credit rating” หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถในการ
ช าระหนี้ตามตราสารหรอืสญัญา 

“currency risk” หมายถงึ ความเสีย่งดา้น FX 

“delta” หมายถงึ อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญากบัราคา 
underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 

“derivatives” หมายถงึ สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

“derivatives on 
organized exchange” 

หมายถงึ derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

“discount rate” หมายถงึ อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใชใ้นการค านวณมลูค่า
ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

“DW” หมายถงึ ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” หมายถงึ กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิ
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้นี้ไมว่่ากองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั 
ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 
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“FX” หมายถงึ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” หมายถงึ ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ 
ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่ง
สหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี 
(เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

“group limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ โดยการน าอตัราสว่นการลงทุนใน
แต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมาค านวณรวมกนั 

“guarantor rating” หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรองผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั 
หรอืผูค้ ้าประกนั 

“international scale” หมายถงึ มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหว่างประเทศ 

“investment grade” หมายถงึ credit rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

“IOSCO” หมายถงึ International Organization of Securities Commissions 

“IPO” หมายถงึ การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public 
Offering) 

“issue rating” หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

“issuer rating” หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

“market price” หมายถงึ มลูค่าตามราคาตลาด 

“MF” หมายถงึ กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” หมายถงึ กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

“national scale” หมายถงึ มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

“NAV” หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

“net exposure” หมายถงึ มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้มผ่านการ
ลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบัทรพัยส์นิซึง่เป็นผล
ใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

“notional amount” หมายถงึ มลูค่าตามหน้าสญัญาของ derivatives 

“obligation”   หมายถงึ ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งองิถงึ 
(obligation category & obligation characteristics) 

“options” หมายถงึ สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แหง่
พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” หมายถงึ derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  

“P/N” หมายถงึ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

“portfolio duration” หมายถงึ อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุนซึง่ไดจ้ากการค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 
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“regulated market” หมายถงึ ศนูยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซือ้ขาย
ตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลาง
ดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากบัดแูล
ดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัหลกัทรพัย์ 

“repo” หมายถงึ ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

“reverse repo” หมายถงึ ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

“SBL” หมายถงึ ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ (Securities 
Borrowing and Lending) 

“securities lending”  หมายถงึ ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

“SET” หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

“share warrants” หมายถงึ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

“single entity limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

“SIP” หมายถงึ Specific Investment Products 

“SN” หมายถงึ ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู่ซึง่เป็น
การประเมนิความเสีย่งในการผดินดัช าระหนี้ของรฐับาลของประเทศนัน้ 

“TBMA” หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” หมายถงึ บล.ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้นิเชื่อเพื่อธุรกจิ
หลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์

“TSR” หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription 
Right) 

“underlying” หมายถงึ สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

“WFE” หมายถงึ World Federation of Exchanges 

“บุคคลที มีความสมัพนัธ์
หรอืเช่ือมโยงกบับริษทั
จดัการ” 

หมายถงึ บุคคลในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) บุคคลทีม่กีารถอืหุน้ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1)(ก)1. บรษิทัแม่ไดแ้กบุ่คคลทีถ่อืหุน้ของบรษิทัจดัการเกนิรอ้ยละ 10 ของจ านวน
หุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัจดัการ 

(1)(ก)2. บรษิทัยาย (แมใ่น) หมายถงึ บุคคลทีถ่อืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นของบรษิทัแม่
ทีจ่ดัตัง้ในประเทศ เกนิรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดหรอื
จ านวนหุน้สว่นของบรษิทัแม่ 
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(1)(ก)3. บรษิทัยาย (แม่นอก) หมายถงึ บุคคลทีถ่อืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นของบรษิทั
แม่ทีจ่ดัตัง้ในต่างประเทศ ตัง้แต่รอ้ยละ 90 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดหรอืจ านวนหุน้สว่นของบรษิทัแม่ 

“บุคคลที มีความสมัพนัธ์
หรอืเช่ือมโยงกบับริษทั
จดัการ” 

 

 

“บุคคลที มีความสมัพนัธ์
หรอืเช่ือมโยงกบับริษทั
จดัการ” (ต่อ) 

หมายถงึ (1)(ข) บรษิทัลกู ไดแ้ก่นิตบิุคคลทีบ่รษิทัจดัการถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นของนิติ
บุคคลดงักล่าวเกนิรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดหรอืจ านวน
หุน้สว่น 
1)(ค) บรษิทัพีน้่อง ไดแ้ก่นิตบิุคคลทีม่บีุคคลทีถ่อืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นเกนิรอ้ยละ 
50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดหรอืจ านวนหุน้สว่นของนิตบิุคคล
ดงักล่าว เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัจดัการเกนิรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของบรษิทัจดัการดว้ย 

(1)(ง) บรษิทั ไดแ้ก่นิตบิุคคลทีม่บีรษิทัแม่เป็นผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของจ านวน
หุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของนิตบิุคคลนัน้ โดยกรรมการของบรษิทัแม่เป็น
กรรมการของนิตบิุคคลดงักล่าวดว้ยเกนิรอ้ยละ 50 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด
ของนิตบิุคคลนัน้ 

(1)(จ) บรษิทั ไดแ้ก่นติบิุคคลทีม่บีรษิทัยาย(แมใ่น) เป็นผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละ 10ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของนิตบิุคคลนัน้ โดยกรรมการของบรษิทัยาย
(แม่ใน) และ/หรอืของบรษิทัแม่เป็นกรรมการของนติบิุคคลดงักลา่วดว้ยเกนิรอ้ยละ 
50 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของนิตบิุคคลนัน้ 

(2) บุคคลทีม่อี านาจควบคมุ ไดแ้ก่ผูท้ีม่อีทิธพิลในการควบคุมหรอืสัง่การบุคคลอื่น
ตาม (1) หรอืถูกควบคุมหรอืสัง่การโดยบุคคลอื่นตาม (1) ไม่ว่าอทิธพิลดงักล่าวจะ
สบืเนื่องจากความสมัพนัธท์างกฎหมาย ตามสญัญา หรอืการอื่นใด 

กรรมการ หมายถงึ กรรมการ หรอืบุคคลทีม่ตี าแหน่งซึง่มอี านาจหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบักรรมการ 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี  

1.    ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม 

1.1 ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้

1.2 ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : LH GLOBAL EQUITY FUND 

1.3 ช่ือย่อ : LHGEQ 

1.4 ประเภทโครงการ                                 : กองทุนเปิด 

1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6 การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

1.7 อายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

1.8 อายโุครงการถึงวนัท่ี 
(กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) 

: ไม่ก าหนด 

1.9 เง่ือนไข (อายุโครงการ) : ไม่ม ี

เงื่อนไขอื่น ๆ :    

บรษิัทจดัการอาจพจิารณาให้ยุติการจดัตัง้โครงการจดัการกองทุนรวมที่ได้รบัอนุมตัิสิน้สุดลง  โดยจะไม่น ากอง
ทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไดใ้นช่วงเสนอขายครัง้แรก ไปจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอือาจพจิารณาเลกิโครงการโดย
ไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนเป็นส าคญัในกรณีดงัต่อ ไปนี้  

1. กองทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุน  
2. กองทุนไม่สามารถลงทุนไดต้ามวตัถุประสงคข์องกองทุนอย่างเหมาะสม อนัเน่ืองจากปจัจยัอื่น ทีอ่าจท าให้

ผลตอบแทน ปรบัตวัลดลงอย่างมนียัส าคญั ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะ
ค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุน/ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั  

3. มกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบเกีย่วกบัวงเงนิรบัอนุญาตใหน้ าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

1.10  ลกัษณะโครงการ   :  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

1.11 ลกัษณะการเสนอขาย  :  เสนอขายในไทย 
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2. จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขาย 

2.1. จ านวนเงินทุนของโครงการ        :  1,000 ลา้นบาท 

2.2. เง่ือนไข : (จ านวนเงินทุนโครงการ)  

1) ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิขายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนของ
โครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของเงนิทุนของโครงการ 

2)  ทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการ (ใช ้green shoe option) แต่ไม่
เต็มจ านวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิ
ด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และด าเนินการจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมก่อนครบ
ก าหนดสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

2.3 มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 

2.4 จ านวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.00 หน่วย 

2.5 ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุชื่อผูถ้อื 

2.6 มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครัง้แรก : 5,000.00 บาท 

2.7 มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครัง้ถดัไป : 5,000.00 บาท 

2.8 มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน                          : 5,000.00 บาท 

2.9 จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน : 500 หน่วย 

2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ : 5,000.00 บาท 

2.11 จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่         : 500 หน่วย 

2.12 รายละเอียดเพ่ิมเติม   

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซือ้และขายคนืหน่วยลงทุนไดต้าม
ขอ้ 2.6-2.11 ในกรณีดงัต่อไปนี้  

1. เพื่อรองรบัรายการสง่เสรมิการขาย หรอืบรกิารต่าง ๆ หรอืใหส้อดคลอ้งกบัการใหบ้รกิารตามช่องทางการซือ้
ขายต่าง ๆ ของบรษิทัจดัการ  โดยอาจพจิารณาใหม้กีารก าหนดมลูค่าและจ านวนหน่วยลงทุนแตกต่างกนัตาม
รปูแบบของช่องทางการการซือ้ขายนัน้ ๆ ได ้โดยไม่เกนิมลูค่าและจ านวนหน่วยลงทุนทีร่ะบุไวต้ามขอ้ 2.6 - 
2.11 ดงักล่าวขา้งตน้ หรอื 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่าและผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัประโยชน์มากกว่าเดมิโดยค านึงถงึ
ประโยชน์ผูถ้อืหน่วยเป็นส าคญั และบรษิทัจดัการถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยแลว้  

ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ รวมถงึการเปลีย่นแปลงตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งที่มกีารแก้ไขเพิม่เติมในภายหลงั หากมกีารเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วนั ผ่านทาง Website ของบรษิทัจดัการ 
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3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน : 

3.1 วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่มุ่งหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ (Master fund) ทีม่นีโยบายลงทุนในหุน้ทีห่ลากหลายซึง่มศีกัยภาพในการเตบิโตของรายไดท้ีเ่หนือกว่า
ค่าเฉลี่ยและมีการเติบโตแบบยัง่ยนื โดยกองทุนรวมลงทุนในหุ้นทัว่โลก รวมถึงหุ้นตลาดเกิดใหม่  โดยผู้ลงทุน
สามารถยอมรบัความเสีย่งจากการลงทุนในต่างประเทศ อาท ิความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น รวมถงึความผนัผวน
ของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัได ้

3.2      ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งทุน 

3.3 ประเภทกองทุนตามลกัษณะพิเศษ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

ชื่อกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund  
กองทุนหลกัจดทะเบยีนในประเทศ : ลกัเซมเบริก์ 

3.4      ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ :  กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

3.5      นโยบายการกู้ยมื (ถ้ามี): 

บรษิทัจดัการอาจกูย้มืเงนิหรอืท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3.6    การลงทุนในสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (Derivatives) : ลงทุน 
  วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า :  การลดความเสีย่ง (Hedging) 

3.7 การลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทุน 

3.8 กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) :  

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี้ มุ่งหวงัใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนเคลื่อนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลกั 
(Passive Management) โดยกองทุนหลกัมุ่งหวงัใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนสงูกว่าดชันีชีว้ดั (Active Management) 

3.9 ดชันีช้ีวดั/อ้างอิง (Benchmark) : 

กองทุนนี้จะเปรยีบเทยีบกบัดชันีตวัชีว้ดัตามกองทุนหลกัในการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน คอื MSCI AC World 
Index ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่อยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชดัเจนถึงวนัที่มกีารเปลี่ยนตวัชี้วดั ค าอธบิายเกี่ยวกบัตวัชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการลง
ประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได้ 

อย่างไรกต็าม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษทั
จดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดั
ไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้เปลีย่นแปลงดงักล่าวผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล
การตดัสนิใจลงทุนได ้
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3.10 ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11 รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ : 

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีม่นีโยบายลงทุนในตราสารทุนทัว่โลก (หรอื “กองทุน
หลกั (Master fund)”) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิซึง่กองทุนหลกัทีก่องทุน
จะลงทุนคือกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (“กองทุนหลัก ”) ซึ่ง
กองทุนดงักล่าวไดจ้ดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริก์ และอยู่ภายใต้ UCITS ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลกัในชนิดหน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลล่าร์สหรฐัฯ (USD) ซึ่งจดัตัง้และจดัการโดย T. Rowe Price 
(Luxembourg) Management S.à r.l. และบรหิารการลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd 

กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (กองทุนหลกั) มนีโยบายลงทุนอย่าง
น้อยร้อยละ 70 ของสินทรัพย์ทัง้หมดในหุ้นและหลักทรพัย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหุ้นสามญั  
หุ้นบุรมิสทิธ ิใบส าคญัแสดงสทิธ ิAmerican Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) 
and Global Depository Receipts (GDRs)   

กองทุนหลกัอาจพจิารณาลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัรา
แลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วยลงทุน  (Share Class) และ/หรอืสกุลเงนิทีจ่ะลงทุน
อื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุน โดยถอืว่าไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะค านึงถงึและรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเป็นส าคญั 

ส าหรบัการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี้ กองทุนอาจเขา้ท าธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญา
ขายคนื (reverse repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  รวมถงึอาจลงทุนในหรอืมี
ไวซ้ึง่ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non–investment grade) และตราสารหนี้ทีไ่ม่ได้
รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทัง้ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 
Securities) นอกจากนี้ อาจพจิารณาลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่
ทุน ใบส าคญัแสดงสทิธ ิรวมถงึ หลกัทรพัย ์และ/หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 
และ/หรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ ทัง้นี้ 
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี้ จะลงทุนในกองทุน  T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth 
Equity Fund (“กองทุนหลกั”) ในรูปสกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐั (USD) ซึง่อาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (Foreign 
Exchange Rate Risk) ดงันัน้ กองทุนจงึอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) ตามดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งจะพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิใน
ขณะนัน้ และปจัจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ปจัจยัทางเศรษฐกจิ  การเมอืง การเงนิและการคลงั เป็นต้น เพื่อคาดการณ์
ทศิทางแนวโน้มของค่าเงนิ  ในกรณีทีค่าดการณ์ว่าค่าเงนิดอลล่ารส์หรฐั (USD)  มแีนวโน้มอ่อนค่าลง ผูจ้ดัการกองทุน
อาจพจิารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศในสดัส่วน
ที่ค่อนขา้งมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงนิดอลล่าร์สหรฐั (USD) มแีนวโน้มแขง็ค่าขึน้ ผู้จดัการกองทุนอาจพจิารณาไม่
ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ หรอือาจลงทุนใน
สดัส่วนน้อย อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่าการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นอาจไม่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่าจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนั
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากน้ีการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งท าให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้  

อน่ึง ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเขา้ลงทุนในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth 
Equity Fund (“กองทุนหลกั”) ในรปูสกุลเงนิดอลล่ารส์หรฐั (USD) หรอืกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการลงทุนใน
กองทุนดงักล่าวซึง่เป็นกองทุนหลกัไม่เหมาะสมอกีต่อไป เช่น เกดิความผนัผวนอนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง การเงนิตลาดทุน หรอืเกดิภยัพบิตั ิหรอืภาวะสงคราม และ/หรอืกรณีทีก่องทุนหลกัดงักล่าวมกีาร
เปลีย่นแปลงบรษิทัจดัการลงทุน หรอืผูจ้ดัการกองทุน หรอืเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุน การบรหิารจดัการ และ/หรอื
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ผลตอบแทนของกองทุนหลกัไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ และ/หรอืผู้จดัการกองทุนเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนอื่นมคีวาม
เหมาะสมกว่า และ/หรอืมโีอกาสใหผ้ลตอบแทนดกีว่า หรอืความผนัผวนต ่ากว่า และ/หรอืเมื่อพบว่าการบรหิารจดัการ
ของกองทุนหลกัขดักบัหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืมกีารกระท าความผดิร้ายแรง โดย
หน่วยงานก ากบัดูแลในประเทศนัน้ ๆ เป็นผู้ให้ความเหน็ และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลกัจะท าให้บรษิัทจดัการ
ปฎบิตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนในหน่วย CIS บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าเงนิไปลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศอื่น ทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ ของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี้ โดยถอืว่า
ได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะปิดประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั 
ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะค านึงถงึและรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั   

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds  หรอื
ลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ท าให้ระดบัความเสีย่งของการลงทุน ( risk spectrum) เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ ให้เป็นดุลย
พนิิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุน   

อนึ่ง บรษิทัจดัการจะด าเนินการแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยวธิ ีเช่น ส่งหนังสอื / email หรอื
ปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานของบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ
ประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงการลงทุนดงักล่าว 

หากปรากฏกรณีทีก่องทุนต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนอื่นทีก่องทุนไปลงทุนเป็นมลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนหลกั และ/หรอืกองทุนอื่นนัน้ มมีลูค่าทรพัยส์นิสทุธลิดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ประกาศก าหนด 
(1) มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกนิกว่าสองในสามของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนหลกั และ/หรอื

กองทุนอื่นดงักล่าว 
(2) ยอดรวมของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนหลกั และ/หรอืกองทุนอื่นดงักล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการ

ใดตดิต่อกนั คดิเป็นจ านวนเกนิกว่าสองในสามของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนหลกั และ/หรอืกองทุนอื่นนัน้ 
เงื่อนไข ในกรณีทีก่องทุนหลกั และ/หรอืกองทุนอื่นทีก่องทุนรวมไปลงทุนมมีูลค่าทรพัยส์นิสุทธลิดลงดงักล่าว บรษิทั
จดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลกั และ/หรือกองทุนอื่นมมีูลค่าทรพัย์สนิลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึง

ประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้ านกังานและผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่
วนัทีป่รากฏเหตุ 

(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีป่รากฏเหตุ 
(3) รายงานผลการด าเนินการใหส้ านกังานทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ 
(4) เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผูท้ี่สนใจจะลงทุนรบั 

รูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัสถานะของกองทุนรวม 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะด าเนินการใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

ทัง้นี้ ระยะเวลาในการด าเนินการตาม (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านกังานได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบกบั
ผูด้แูลผลประโยชน์ 
ในการค านวณอตัราสว่นการลงทุนตามนโยบายการลงทุนขา้งตน้ และอตัราสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศ
จะไม่น ามาบงัคบัใชใ้นช่วงรอการลงทุน ซึง่มรีะยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม 

สรปุสาระส าคญัของกองทุนหลกั 
ช่ือกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund จด

ทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ภายใตก้ฎหมายของประเทศ
ลกัเซมเบริ์กและ UCITS ซึ่งจดัตัง้และจดัการโดย T. Rowe Price (Luxembourg) 
Management S.à r.l. และบรหิารการลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd 

วตัถปุระสงคก์ารลงทุน กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund 
มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้งนิลงทุนมกีารเตบิโตของเงนิทุนระยะยาว โดยกองทุนรวม
ลงทุนในหุ้นที่หลากหลายซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตของรายได้ที่เหนือกว่า
คา่เฉลีย่และมกีารเตบิโตแบบยัง่ยนื โดยกองทุนรวมลงทุนในหุน้ทัว่โลก รวมถงึหุน้
ตลาดเกดิใหม ่
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นโยบายการลงทุน กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund 
(กองทุนหลกั) มนีโยบายลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของสนิทรพัย์ทัง้หมดในหุ้น 
และหลักทรัพย์ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับหุ้นบริษัทจดทะ เบียน  รวมถึงหุ้นสามัญ   
หุ้นบุ ริม สิท ธิ  ใบส าคัญแสดงสิทธิ  American Depository Receipts (ADRs), 
European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts 
(GDRs) 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารตลาดเงินไม่เกิน 30% ของสนิทรพัย์
ทัง้หมดของกองทุนหลกั 
กองทุนอาจใช้สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยงและ 
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารในการลงทุน 

บริษทัจดัการ (Asset Management Company) T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 
35 Boulevard du Prince Henri 
L-1724 Luxembourg 

ผู้จดัการการลงทุน (Investment Managers) T. Rowe Price International Ltd; 60 Queen Victoria Street 
London, EC4N 4TZ, UK 

ผู้ดแูลผลประโยชน์/ผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์น JP Morgan Bank Luxembourg S.A. ; European Bank & Business Center 
6h, route de Trèves; L-2633 Senningerberg, Luxembourg 

สกลุเงิน ดอลล่ารส์หรฐัฯ (US Dollar) 
วนัท่ีจดัตัง้กองทุน 12 มกราคม 2549 
วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทุกวนัท าการ 
อายกุองทุน ไมก่ าหนด 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียม 
Management fee 
Operating and Administrative expenses 
Ongoing charges 

    
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75 ต่อปี 
รอ้ยละ 0.10 ต่อปี 
รอ้ยละ 0.82 ต่อปี 

ISIN Codes ISIN: LU0143563046 
แหล่งข้อมลูกองทุนหลกั Website: www.troweprice.com 

ความเส่ียงจากการปฏิบติัการของกองทุน 

ความผนัผวนของความเส่ียงด้านมูลค่า (Fluctuations in Value Risk) 

การลงทุนของกองทุนรวมอาจมคีวามผนัผวนของตลาดและความเสีย่งอื่น ๆ และมูลค่าหลกัประกนัของเงนิลงทุนเริม่แรก
ของคุณจะไม่ไดร้บัการค ้าประกนั 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Foreign Currency Risk) 

ผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมและงบดุลอาจได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน  
ถา้สนิทรพัยแ์ละรายไดข้องกองทุนมสีกุลเงนิอื่นทีไ่ม่ใช่สกุลเงนิหลกัของกองทุนซึง่หมายความว่าการเคลื่อนไหวของสกุลเงนิ
อาจมผีลกระทบต่อมลูค่าของสว่นของราคาหุน้ของกองทุน  

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

โดยทัว่ไปกองทุนรวมจะบรหิารเงนิลงทุนรวมถึงเงนิสดเพื่อใหส้ามารถรบัมอืกบัภาระหนี้สนิในการไถ่ถอนหุ้นทีน่ักลงทุน
ตอ้งการขายได ้อาจมกีารขายเงนิลงทุนหากมเีงนิสดไม่เพยีงพอทีจ่ะใชใ้นการไถ่ถอนตราสารดงักล่าว 

หากขนาดของการจ าหน่ายมขีนาดใหญ่พอหรอืตลาดไม่มสีภาพคล่องมคีวามเสีย่งทีก่ารลงทุนอาจจะไม่ขายหรอืราคาทีข่าย
ไดอ้าจสง่ผลกระทบต่อ NAV ของกองทุนรวม 
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ความเส่ียงด้านตราสารทุน (Equity Risk) 

มูลค่าของหุน้อาจมคีวามผนัผวนบางครัง้อย่างมากในการตอบสนองต่อกจิกรรมและผลประกอบการของแต่ละบรษิทั หรอื
เน่ืองจากสภาวะตลาดทัว่ไปและภาวะเศรษฐกจิหรอืเหตุการณ์อื่น ๆ 

ความเส่ียงจากตลาดเกิดใหม ่(Emerging Markets Risks) 

ราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดเกดิใหม่อาจมคีวามผนัผวนมากกว่าหลกัทรพัยใ์นตลาดพฒันาแล้วเน่ืองจากปจัจยัทางการเมอืง 
และเศรษฐกจิ ความผนัผวนนี้อาจเพิม่ขึน้ตามกฎหมายการซือ้ขายสภาพคล่องการช าระบญัชกีารโอนหลกัทรพัยแ์ละสกุลเงนิ 

ความเส่ียงด้านตราสารอนุพนัธ์ (Derivatives Risk) 

การใชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงนิอาจก่อใหเ้กดิความเสีย่งในเรื่องของความสามารถในการช าระหนี้ , สภาพคล่อง, คู่สญัญา
และการประเมนิมลูค่า ในสถานการณ์ทีไ่ม่พงึประสงค ์การใชต้ราสารอนุพนัธข์องกองทุนอาจไม่มผีลและกองทุนอาจประสบ
ความเสยีหายอย่างมนียัส าคญั 

3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศโดยมมีูลค่าการลงทุนสุทธใิน (net exposure) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิและไม่เกินวงเงนิลงทุนในต่างประเทศที่ได้รบัการจดัสรรจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย 

3.13 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน 

3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบ
หรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

 1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 
      1.1  ตราสารทุน 
             1.1.1  หุน้ 
             1.1.2  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 
             1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(TSR) 
             1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 

     1.1.5  ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่ านกังานก าหนด
เพิม่เตมิ  
1.2  ตราสารหนี ้

             1.2.1  พนัธบตัร 
             1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 
             1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 
             1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ (B/E) 
             1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (P/N) 
             1.2.6  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู้ 
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             1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้
             1.2.8  ตราสารหนี้อื่นที่มลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ส านักงานก าหนด
เพิม่เตมิ 
      1.3  ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
      1.4  ตราสาร Basel III 
      1.5  ศุกกู 
      1.6  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(DW) 

 2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 
 ทรพัย์สนิที่บรษิัทจดัการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมคีุณสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์ทีค่รบถ้วน 
ดงันี้ 
                   2.1  ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 
                   2.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E หรอื P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้
ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนื
ผูอ้อกตราสารได)้  
                   2.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีบ่รษิทัจดัการสามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุน
ไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่
จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 
                   2.4  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้  B/E หรอื P/N 
ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบคุคลดงันี้  
    2.4.1  ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
    2.4.2  ธนาคารออมสนิ  
    2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
    2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
    2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
    2.4.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
    2.4.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
    2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

         ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวน
รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

 ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
 1. มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงนิทัว่ไปตามขอ้ 
2.1 - 2.3  
 2. ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุน ดงันี้  
 2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได้ 
 2.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single 

entity limit ของกองทุนนัน้   
 2.3 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product 
limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 
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 2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้ 
  3. กรณีกองทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีด
เดอร ์ 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

 ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากดงันี้ 

 1.  ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
 2.  ธนาคารออมสนิ  
 3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
 4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 5.  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
 6.  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
 7.  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
 8.  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
 9.  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
 10.  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1. - 9.  

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 
              ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending)  
              ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภทสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (derivatives) ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน ดงันี้ 
 1.  ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอื
หลายอย่างดงันี้ 
                   1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
                   1.2  อตัราดอกเบีย้ 
                   1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
                   1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
                   1.5  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  
                   1.6  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
                   1.7  underlying อื่นตามทีส่ านกังานก าหนดเพิม่เตมิ 

                  ในกรณีที่ derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาที่อ้างองิดงักล่าวต้องเป็นราคาปจัจุบนั 
(spot price) หรือราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื 
underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลาย 
              2.  เงื่อนไขการลงทุน บรษิัทจดัการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อได้ระบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน 
derivatives และunderlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 
                   2.1  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้  
                          2.1.1  derivatives on organized exchange 
                          2.1.2  OTC derivatives ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงเป็นธนาคารพาณิชย ์ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะ
จดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 
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                   2.2  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 
              3.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.5 - 1.6 
ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 
                   3.1  เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอื
ปจัจยัต่าง ๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปจัจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี  
ทัง้นี้ underlying หรอืปจัจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 
                    3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
                          3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันทีีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 
                                    3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนกั ≤ 20% ของน ้าหนกัทัง้หมด 
                                    3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนกั ≤ 35% ของน ้าหนกัทัง้หมด ในกรณีที่
เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนกัไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1 
                การพจิารณาการกระจายน ้าหนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 
                          3.2.2  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้นดงันี้ 
                                    3.2.2.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทนุสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 
                                    3.2.2.2  เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสาร
หรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 
                    3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทัจดัการ  
ทัง้น้ี หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการนัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพ 
                    3.4  มีการแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทัน
เหตุการณ์ 
                    3.5  ในกรณีที่เป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอื
หลายอย่างดงันี้ 
                           3.5.1  ราคาปจัจบุนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภค
ภณัฑ ์
                           3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปจัจบุนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของสนิคา้
โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 
                          3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์าม 3.5.2 
                    3.6  ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารทีบ่รษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้า่
วธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 
              4.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (cover rule) 
 บรษิัทจดัการต้องจดัใหม้ทีรพัย์สนิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไป
ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
             5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
      ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การ
ลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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              6.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 
                   บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 
 6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 
และวนัสุดท้ายของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของบรษิัทจดัการ ให้ค านวณและแจ้งมูลค่า
ยุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป   
                   6.2  ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่าย
หนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี
 6.3  คู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
              7.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives 
                   บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขดงันี้ 
 7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 
 7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที่มลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดงันี้ 
                          7.2.1  Credit Default Swap :  ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่
เกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้าย
ประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลให้
ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบก าหนด
ตามปกติ)  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลาย
รายการซึง่ก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการ
หนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม 
obligation ซึ่งจะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัย์รายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ credit event 
ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
                          7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งของสนิทรพัย์
อา้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจา่ย
ผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัที่อา้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่า
ยุติธรรมของสนิทรพัย์อ้างองิ เพื่อแลกกบัการที่ผู้ซื้อประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิม่ขึน้ (ถ้าม)ี ของ
มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณี
ไม่เกดิ credit event) 
  7.3  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอื
สญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 
                           7.3.1  มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 
                           7.3.2  ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่ credit 
derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 
 7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

3.13.2 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบ
หรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  
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ทัง้นี้ ตราสารหรอืสญัญาดงัต่อไปนี้ต้องเสนอขายหรอืเป็นการท าสญัญาในประเทศทีม่หีน่วยงานก ากบัดูแลดา้น
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที่มกีารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายในประเทศกลุ่ม GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินต่างประเทศทัว่ไป  

 1.  ประเภทของตราสารต่างประเทศ ไดแ้ก ่
      1.1  ตราสารทุนต่างประเทศ 
             1.1.1  หุน้ 
             1.1.2  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 
             1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(TSR) 
             1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 
             1.1.5  ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่ านกังานก าหนดเพิม่เตมิ 

      1.2  ตราสารหนี้ต่างประเทศ 
             1.2.1  พนัธบตัร 
             1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 
             1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III ต่างประเทศ) 
             1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ (B/E) 
             1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (P/N) 
             1.2.  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้
             1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้
             1.2.8  ตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่ านกังานก าหนดเพิม่เตมิ 
      1.3  ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III ต่างประเทศ) 
      1.4  ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 
      1.5  ศุกกูต่างประเทศ 
      1.6  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(DW) ในต่างประเทศ 

 2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 
 ทรพัยส์นิทีบ่รษิทัจดัการจะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 
                   2.1  ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 
                   2.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E หรอื P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้
ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนื
ผูอ้อกตราสารได)้  
                   2.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีบ่รษิทัจดัการสามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุน
ไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่
จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 
                   2.4  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้  B/E หรอื P/N 
ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบคุคลดงันี้  
    2.4.1  ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั
การเงนิ  
    2.4.2  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 

    ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึ
ดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 
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ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property 

 ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
             1. มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงนิทัว่ไป
ตามขอ้ 2.1 - 2.3  

2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่ ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัย์

และตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทุน CIS 
ต่างประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่ป็นสมาชกิสามญั
ของ IOSCO   

2.3 กรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวต้องอยู่
ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบักองทุนเพื่อผู้ลงทุนราย
ย่อยของประเทศนัน้ 

3. ประเทศทีก่ ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผู้ลงทุนอย่างเพยีงพอทัง้นี้ ตาม
รายชื่อประเทศทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีารจ ากดัการกูย้มืไวเ้ฉพาะ
กรณีมเีหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุนดงันี้ 

4.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนไดใ้นสดัสว่น ≥ 80% ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 

4.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single 
entity limit ของ กองทุนนัน้ ทัง้นี้หลกัเกณฑด์งักล่าวไมใ่ชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 

4.3 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product 
limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

4.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้ 
5. กรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร ์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าว

ตอ้งไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีทีม่คีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือ
หน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยก่อนการลงทุนบรษิทัจดัการจะเปิดเผย
ขอ้มลู เหตุผลความจ าเป็น และค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วน 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศท่ีเทียบเท่า
เงินฝาก  

 ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารต่างประเทศทีเ่ทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากดงันี้ 
 1.  ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
 2.  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
 3.  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1. - 2.  

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 
              ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยมืหลกัทรพัย ์(securities lending)  
             ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภทสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (derivatives) ในต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน
ดงันี้ 
1.  ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอื
หลายอย่างดงันี้ 
     1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
     1.2  อตัราดอกเบีย้ 
     1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
     1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

                  1.5  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  
                  1.6  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
                  1.7  underlying อื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดเพิม่เตมิ 

                  ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปจัจุบนั 
(spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่มใ่ช่ดชันี หรอื 
underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพรห่ลาย 
              2.  เงื่อนไขการลงทนุ บรษิทัจดัการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน 
derivatives และunderlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 
                   2.3  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้  
                          2.3.1  derivatives on organized exchange 
                          2.3.2  OTC derivatives ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงเป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ 
derivatives ทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลโดยหน่วยงานก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ 
IOSCO  หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  
                   2.4  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 
              3.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.5 - 1.6 
ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะดงันี้ 
                   3.1 เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอื
ปจัจยัต่าง ๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปจัจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี  
ทัง้นี้ underlying หรอืปจัจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระ 
                    3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
                          3.2.1 ดชันทีีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันทีีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 
                                    3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนกั ≤ 20% ของน ้าหนกัทัง้หมด 
                                    3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนกั ≤ 35% ของน ้าหนกัทัง้หมด ในกรณีที่
เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนกัไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1 
                การพจิารณาการกระจายน ้าหนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 
                          3.2.2 ดชันอีื่นใดนอกจาก 3.2.1 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้นดงันี้ 
                                    3.2.2.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทนุสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 
                                    3.2.2.2  เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสาร
หรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 
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                    3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทัจดัการ 
ทัง้น้ี หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการนัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 
                    3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 
                    3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลาย
อย่างดงันี ้
                           3.5.1  ราคาปจัจบุนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์
                           3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปจัจบุนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของสนิคา้โภค
ภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 
                           3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์าม 3.5.2 
                    3.6  ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารทีบ่รษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้่า
วธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 
              4.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (cover rule) 
 บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไป
ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด                           
             5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
 ในกรณีที่บรษิัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิง่เดียวกบัทรพัย์สนิที่จะลดความเสีย่ง 
การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านกังานก าหนด 

              6.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 
                   บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 
      6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุก
วนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของบรษิทัจดัการ ใหค้ านวณและแจง้
มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป   
                               6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ใหคู้่สญัญา
อกีฝา่ยหน่ึงค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี
       6.3  คู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

              7.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives 
                   บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขดงันี้ 
       7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 
       7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใด ดงันี้ 
                          7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่
เกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้าย
ประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลให้
ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบก าหนด
ตามปกติ)  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลาย
รายการซึง่ก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการ
หนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม 
obligation ซึ่งจะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัย์รายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ credit event 
ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
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                          7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งของสนิทรพัย์
อา้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจา่ย
ผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่า
ยุติธรรมของสนิทรพัย์อ้างองิ เพื่อแลกกบัการที่ผู้ซื้อประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิม่ขึน้ (ถ้าม)ี ของ
มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณี
ไม่เกดิ credit event) 
       7.3  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 
                           7.3.1  มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 
                           7.3.2  ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่ credit 
derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 
                            7.3.3  ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 
 
3.14.    อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรพัย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ : 

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรพัย์ หรือทรพัย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของ
กองทุนรวม ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
ดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการ
จะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย  

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอื

คู่สญัญาแลว้แต่กรณี 
                   1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
                   2. derivatives on organized exchange 

ตอนท่ี 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนส าหรบักองทุนทัว่ไป 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
2 
 
 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  
2.1  กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 
ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
       แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 
 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
4 
 
 

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อก
ตราสาร 
มลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที่
รฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% (หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพนัมภีูมลิ าเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้credit rating แบบ 
national scale ตามทีส่ านกังานก าหนด) 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืศุกกู ทีผู่้
ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ใน
ประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
       5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
       5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยม ี
รายละเอยีดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ ≤ 
397 วนันบัแต่วนัทีล่งทนุ และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 
5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 
       5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ย
ธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
       5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
       5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
       5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  
       5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
       5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
       5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แหง่
ประเทศไทย  
       5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
       5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั
นบัแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ 
regulated market  

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10%  หรอื 
(2) น ้าหนกัของตราสารทีล่งทุนใน benchmark + 5% 

  
 

 

 

 

6 ทรพัยส์นิดงันี้  
6.1  ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้
ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อก
ตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิ
ถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ)  
6.2  ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทั
ดงักล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุน

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจ
ท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 
6.3  หุน้ทีอ่ยูใ่นระหว่าง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขาย
ตาม 6.1 
6.4  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  
       6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืศุกกู
ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสาร
นัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บั
อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็นตรา
สาร Basel III 
       6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
       6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
                 6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET 
หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 
                 6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการ
ทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ filing 
                 6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนั
ช าระหนี้ ≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 
                 6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 -  5.2.3.9 
                 6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
                 6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ี
ลกัษณะท านองเดยีวกบับคุคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
       6.4.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 
วนันบัแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ 
regulated market 
6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีcredit rating อยู่ในระดบั 
investment grade 
        6.6.1 reverse repo 
        6.6.2 OTC derivatives    
6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้น
ดงันี้ 
       6.7.1  จดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์ าหรบั
ผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่าง
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ)  
       6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะกระจาย 
การลงทุนในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหารมิทรพัย ์หรอื
สทิธกิารเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส านกังานก าหนด 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะ
กระจายการลงทุนในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน 
อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเชา่ แลว้แต่กรณี (diversified 
fund) ตามแนวทางทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด และมลีกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกนิ 5% 
 

 
ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่ม

กจิการเดยีวกนั หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทาง
การเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  
     

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1) 25% หรอื 
(2) น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุใน benchmark + 
10%  

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit  
                      1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
                      2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit)** 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิติ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของ
นิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้
ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ีเวน้แต่เป็น
กองทุนรวมทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลีย่ตามรอบ
อายุกองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนรวมทีอ่ายุกองทุน
คงเหลอื  
≤ 6 เดอืน ทัง้นี้ เฉพาะกองทุนรวมทีม่อีายโุครงการ 
≥ 1 ปี  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจาก
คู่สญัญาตาม reverse repo หรอื securities lending หรอื 
derivatives) 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1  B/E หรอื P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้
ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้าม
วธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนรวม
สามารถขายคนื 
ผูอ้อกตราสารได ้
2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการ
ฝากเกนิ 12 เดอืน  
2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นน้ี 
(ขอ้น้ีไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน  
buy & hold ทีล่งทุนใน B/E P/N เงนิฝากหรอืตราสาร
เทยีบเท่าเงนิฝาก ทีม่อีายุไม่เกนิอายุกองทุนหรอืรอบการ
ลงทุนของกองทุน หรอืมกีารลงทุนใน derivatives เพื่อให้
ทรพัยส์นิดงักล่าวมอีายุสอดคลอ้งกบัอายุกองทุน) 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 
4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 
5 total SIP ซึง่ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิตามขอ้ 8 ในตอนที ่1.1 : 

อตัราสว่นการลงทุนส าหรบักองทุนทัว่ไป ของสว่นที ่1 : 
อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื
คู่สญัญา (single entity limit)   
แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ศุกกู หรอืตรา
สาร Basel III ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที ่
1.1 : อตัราสว่นการลงทุนส าหรบักองทุนทัว่ไป ของสว่นที ่
1 : อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื
คู่สญัญา (single entity limit) 
5.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า investment grade 
หรอืไมม่ ีcredit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

6 derivatives ดงันี้ 
6.1  การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อ
การลดความเสีย่ง (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่ 

** หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบั 
product limit 

 
 
 



กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี้   
       หน้า 32 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุกกองทุนรวม รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ

บรษิทัจดัการรายเดยีวกนัตอ้งมจี านวนหุน้ของ
บรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทันัน้  
(ไม่นบัรวมการถอืหุน้ของกองทนุรวมวายุภกัษ์) 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร Basel III และศุกกู  
ของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตราสารหนี้ภาครฐั
ต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ 
(financial liability)1ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามที่
เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสดุ โดยไม่ใหน้บัรวมมลูค่าหนี้สนิดงักล่าวของ
เจา้หนี้ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงนิกูย้มืจาก
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไมม่หีนี้สนิทางการเงนิ
ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชล่ีาสดุใหใ้ชอ้ตัราสว่นไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่า
การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อก
รายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารได้
มกีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดย
เป็นตราสารทีอ่อกใหม่และม ีcredit rating อยูใ่น
ระดบัต ่ากว่า investment grade หรอืไมม่ ีcredit 
rating ใหบ้รษิทัจดัการ ลงทุนเพือ่กองทุนภายใตก้าร
จดัการของบรษิทัจดัการรายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 
1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้ี
การยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อก
โดยบุคคลดงันี้  
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ
สถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้ 
แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทย
เป็นสมาชกิ 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านอง
เดยีวกบับุคคลตาม 1. - 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมด
ของ MF หรอื  กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออก
หน่วยนัน้   
- อตัราขา้งต้นไม่ใช้กบัการลงทุน ดงันี้ 
   (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มี
ลกัษณะครบถ้วน ดงันี้ โดยได้รบัความเหน็ชอบ
จากส านักงาน  
          (1.1)  มขีนาดเลก็ 
          (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
          (1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของ
กองทุน infra ทีอ่อกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย 
infra ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านกังาน 
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมด
ของกองทุน property  
ทีอ่อกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย property ของ
กองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านกังาน 
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทัง้นี้ การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเมื่อทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
1.     ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดแต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไป
จนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1.1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัที่ทรพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิ
และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่เกิดกรณี
ดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2)  จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่
เกนิกว่าระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามสว่นที ่5 ขอ้ 4 
(ก)    30 วนันับแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบัต ิกรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ หรอืกองทุนส ารองเลีย้งชพี
อื่นทีม่นีโยบาย การลงทุนในลกัษณะเดยีวกบักองทุนรวมตลาดเงนิ 
(ข)    90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิกรณีเป็นกองทุนรวมอื่นนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) 

(1.3)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ 
จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิ
มกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณี และใหจ้ดัส่งรายงานต่อส านกังาน รวมทัง้จดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว 

2. ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

(2.1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อส านกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการ
ถดัจากวนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2.2)  ไม่ลงทุนเพิม่เติมในทรพัย์สนิที่เกนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนทีก่ าหนด 

(2.3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
ส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงันี้ 
(ก)  30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภท

ทรพัยส์นิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ สว่นที่ 
3 ในขอ้ 1  

(ข)  90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (2.3) (ก) หรอื  
(ค)  เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ หรอืกองทุนส ารองเลีย้งชพีที่มนีโยบายการลงทุนในลกัษณะเดยีวกบั

กองทุนรวมตลาดเงนิ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการแกไ้ขภายใน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
(2.4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงาน

ขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุน แลว้แต่กรณี และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน  รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายในวนั
ท าการถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(2.5)  ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีใน
กจิการทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่ าหนดในอตัราส่วนการลงทุนนี้ นอกจากการปฏบิตัติามวรรคหนึ่ง 
(2.1) (2.2) (2.3) และ (2.4) แลว้ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 
(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุน  เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บั

การผ่อนผนัจากส านกังาน 
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(ข)  ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีที่
ทรพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอื
เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้ 

3.  ในกรณีที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มอีตัราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัอตัราส่วนการลงทุน
ดงักล่าว แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้เป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั โดยมไิด้เกดิจากการ
ลงทุนเพิม่ ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(3.1)   จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อส านกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(3.2)   แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 
แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(3.3)   เมื่อบรษิัทจดัการแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว ให้จดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ 
จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขได ้และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน
และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(3.4)   ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมฟีดเดอรซ์ึง่บรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการตาม (3.2) หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนตามทีห่ลกัเกณฑก์ าหนด 

4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามกีรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 และ 3 แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม  

(4.1)  กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 
(4.2)  กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุน
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด และบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้
ลงทุนบรษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินนการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนเป็นส าคญั และตอ้งสง่รายงานเกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อสานกังาน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าว 

ทัง้นี้ ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของบรษิทัจดัการแทนได ้

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน  
1. ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทั

จดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่

เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงานรวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการ
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2.  
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2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทั
จดัการจะด าเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่
สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนให้
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีาร
ดงักล่าวมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมแลว้ บรษิทัจดัการจะไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย
จนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุ
ของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) 
4.1  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี
4.2 ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ 

- สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปนัผล 
4.3 รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) 

กองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก ่
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : LHGEQ-R) 

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ 

- ชนิดจ่ายเงนิปนัผล (ชื่อย่อ : LHGEQ-D)  
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปนัผล รวมถงึมี
สทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

- ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : LHGEQ-A) 
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบคุคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital 
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ทัง้นี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถาบนั สามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่
กองทุนก าหนด 

5 การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
- วธิกีารอื่น ๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

บรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปในราคา
ขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน ทัง้นี้ หากมผีูจ้องซือ้หน่วยลงทุนครบ
ตามจ านวนเงนิทุนของโครงการก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก บรษิัทจดัการสามารถจะปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทุน โดยปิดประกาศทีส่ านกังานของบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
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5.2.1 วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถตดิต่อขอรบัหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั และ/
หรอืหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม และ/หรอืหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน และ
ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ ตามวนั เวลา ท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนื ผูจ้ดัจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี 

5.2.2 วนัและเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจตดิต่อจองซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการในระหว่างวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามที่
ระบุในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั ณ บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืแต่ละราย โดยกรอก
ใบจองซือ้ใหค้รบถ้วนและแนบเอกสารหลกัฐานในการจองซื้อ พร้อมช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน  โดยวนัเสนอ
ขายวนัสดุทา้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธริบัเงนิค่าจองซือ้เป็นเงนิโอนเท่านัน้ภายในเวลา 15:30 น. 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวนัสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ในกรณีที่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจ านวนเงนิทุนโครงการที่ก าหนดในรายละเอยีด
โครงการกองทุนรวม 

5.2.3 วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.3.1 การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท  บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี   

5.2.3.2 วธิกีารเสนอขายหรอืสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
(1) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ผู้

จดัจ าหน่าย (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน (ถ้าม)ี ได้ตามวนัและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสอืชี้ชวน โดยจะต้องสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 5,000 บาท (หา้พนับาท) ซึง่เป็นมูลค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแลว้ 
(ถา้ม)ี  
ในการสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ผู้สนใจ
สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจาก
กองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในขอ้ 8. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

(2) ผูส้ ัง่ซือ้จะต้องช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนใหแ้ก่บรษิทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขาย
หรือรบัซื้อคืน ผู้จดัจ าหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) และกรอกรายละเอยีดต่าง ๆ ในใบค าขอเปิดบญัชี
กองทุน และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่ถีิ่นฐานอยู่ในประเทศต่าง  ๆ  จะต้องเป็นผู้รบัภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ 
และภาษต่ีาง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

(4) ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชกีองทุน และ/หรอื บญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน กบับรษิทัจดัการ จะตอ้ง
เปิดบญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน 

5.2.4   การรบัช าระ และการเกบ็รกัษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งช าระเงนิค่าซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีส่ ัง่ซือ้ โดยช าระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์หรอื
วธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ ัง่ซือ้จะต้องลงวนัทีต่ามวนัที่ทีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม 
“บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ ัง่ซือ้
ลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

กรณีสัง่ซื้อด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินโอน ผู้ส ัง่ซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินไ ด้ก่อน
ระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกจะสิน้สุดลง ซึง่ “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั เพือ่จองซื้อหน่วยลงทุน” เป็น
บญัชกีระแสรายวนั มดีงัต่อไปนี้ 
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บญัชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขท่ีบญัชี 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั(มหาชน)   ส านกัลุมพนิี เลขทีบ่ญัช ี889-1-01361-5 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาอาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนิี เลขทีบ่ญัช ี227-3-01446-6 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขาสวนพล ู       เลขทีบ่ญัช ี064-1-06608-7 
ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลุมพนิี เลขทีบ่ญัช ี539-0-00105-5 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขทีบ่ญัช ี200-3-03485-3 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลุมพนิี เลขทีบ่ญัช ี492-6-00046-6 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาอาคารสาทร ซติี ้ เลขทีบ่ญัช ี004-1-10428-2 
ธนาคาร ยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน)   สาขา อาคารไทยวา เลขทีบ่ญัช ี794-3-63067-8 
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกัสลีม เลขทีบ่ญัช ี800-0-22888-4 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกัสลีม เลขทีบ่ญัช ี000-113-000-003-33 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิบญัชดีงักล่าว  โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ
โดยจะปิดประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืน  
หน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ ในวนัท าการสดุทา้ยของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัช าระ
เงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด และ/หรอืเงนิโอนที่เท่านัน้ เว้นแต่บรษิทัจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

 (2)  หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี ผูจ้ดัจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี ไดร้บั
การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้แลว้ บรษิทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคืน ผู้จดัจ าหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) จะออกส าเนาใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อไว้เป็น
หลกัฐาน 

(3) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์ซึง่ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้น
วนัทีส่ ัง่ซือ้ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท า
การทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีทีว่นัท าการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดน้ัน้เป็นวนั และ /หรอื เวลาทีล่่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอ
ขายไปแลว้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

ในกรณีทีเ่ชค็ หรอืดราฟต์ดงักล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซือ้ บริษทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(4) ในการช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงนิจนเตม็จ านวน จะหกั
ลบหนี้กบับรษิัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ งเพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมนี้ทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ บรษิทัจดัการอาจจะด าเนินการใหม้กีารหกั
ลบกลบหนี้กนักไ็ด ้

(5) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดท้ าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และไดช้ าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแลว้จะเพกิ
ถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได ้ยกเวน้บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหเ้พกิ
ถอนได ้

(6) บรษิทัจดัการจะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากทีบ่รษิทัจดัการเปิดไว้เพื่อ
การนี้ ซึง่ดอกผล (ถา้ม)ี ในช่วงดงักล่าวทัง้หมดจะน าเขา้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 
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5.2.5 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามทีส่ ัง่ซือ้และไดช้ าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็
ตามจ านวนแลว้ ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการได้รบั
ช าระ บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
ของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้โดยใชห้ลกัการ 
“จองซือ้ก่อนไดก้่อน” ตาม 

วนัทีไ่ดร้บัการสัง่ซือ้และเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวน ในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้ในวนัเดยีวกนัและมหีน่วย
ลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะจดัสรรตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วย
ลงทุน 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน
เกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รบัอนุมตัิจากส านักงานในวนัท าการถดัจากวนัทีม่ผีูส้ ัง่ซือ้
หน่วยลงทุนเกนิจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ แม้ว่าจะยงัไม่สิน้สุดระยะเวลาเสนอขายกต็าม โดยบรษิทั
จดัการจะปิดประกาศแจง้ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ 

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนหรือชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสทิธทิี่จะ
จดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ด้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า 

(3)  บรษิทัจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่บุคคลทีไ่ดร้บัการจดัสรรเป็น  

(ก) กองทุนดงัต่อไปนี้ 
1. กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  
2. กองทุนประกนัสงัคม   
3. กองทุนการออมแห่งชาต ิ 
4. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ 
5. กองทุนส ารองเลีย้งชพี   
6. กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
7. กองทุนอื่นใดทีส่ านกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตาม 1. ถงึ 6. 
8. กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษี
เงนิไดน้ิตบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ 
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที่
มิได้มีสญัชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ใน
ต่างประเทศ 

(ง) บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเมื่อมเีหตุจ าเป็นและสมควร  ใหถ้อืว่าบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์นั
ดงัต่อไปนี้เป็นกลุ่มบุคคลเดยีวกนั 
(ก) คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 



กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี้   
       หน้า 40 

(ข) นิตบิุคคล และผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้สว่นของนิตบิุคคลนัน้ซึง่ถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นในนิตบิุคคลดงักล่าว
ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดหรอืความเป็น
หุน้สว่นทัง้หมด   

(ค) กองทุนสว่นบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรอื (ข) ทีไ่มใ่ช่กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของ
ผูส้ ัง่ซือ้ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน / ใบเสรจ็รบัเงนิ / ใบก ากบัภาษใีหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วนัท าการ
นบัแต่วนัท าการถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

5.2.6 การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่าง  ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด
ดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน
นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ขา้งล่าง 

บรษิัทจดัการจะด าเนินการคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ซือ้หน่วยลงทุนโดยการช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่
จ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน หรอืน าเงนิดงักล่าวเขา้บญัชี
เงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามเลขทีบ่ญัชทีีร่ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชกีองทุน หรอืด าเนินการโดยวธิกีารอื่น
ใดขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ภายใน 1 เดอืนนบัตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน อนึ่ง ส าหรบัดอกเบีย้หรอืผลประโยชน์ใด ๆ ที่
เกดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะน ารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(2) กรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งยตุโิครงการหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกเนื่องจาก 

(ก) ไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนไดถ้งึ 35 ราย  
(ข)   ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  มกีารจดัสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบั

ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกบั
ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ ท าใหไ้ม่สามารถจดทะเบยีนกอง
ทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมได ้

(ค) หากหลงัจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เมื่อ
ค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนต ่ ากว่ามูลค่าขัน้ต ่ าที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วตัถุประสงคข์องกองทุน หรอืไม่สามารถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม หรอืสภาวะตลาดมกีาร
เปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วน 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ซือ้หน่วยลงทุนโดยการช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่
จ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืน าเงนิดงักล่าวเขา้บญัชี
เงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามเลขทีบ่ญัชทีีร่ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชกีองทุน หรอืด าเนินการโดยวธิกีารอืน่
ใดขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ภายใน 1 เดอืนนบัตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน และหากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงินและ
ผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเนื่องจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะ
ช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการช าระ
เงนิจ านวนดงักล่าวไดค้รบถว้น  ทัง้นี้ เวน้แต่ส านกังาน จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการประสงคจ์ะยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
บรษิทัจดัการอาจยุตกิารขายหน่วยลงทุนได ้โดยบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้ านกังานทราบถงึการยุตกิารขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าวภายใน 7 วนันบัแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวม
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สิน้สุดลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานทราบ    และบรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ 
ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ตามสดัส่วนของเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 
วนันบัแต่วนัทีก่ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมสิน้สดุลง และหากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถคนืเงนิและ
ผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเนื่องจากความผดิของบริษัทจดัการกองทุนรวมเอง บรษิัท
จดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีช่ าระเงนิ
ค่าซือ้หน่วยลงทุนจนครบถว้น 

5.2.7 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

5.2.7.1 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางสว่นในกรณี
ใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
ของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการ ไดร้บัจากผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไม่
ครบถว้น 

(3) กรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจนอาจท าใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด
เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเว้นแต่บุคคลที่ได้รบัการจดัสรร
หน่วยลงทุนเป็น  

(ก) กองทุนดงัต่อไปนี้ 
1. กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  
2. กองทุนประกนัสงัคม   
3. กองทุนการออมแห่งชาต ิ 
4. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ 
5. กองทุนส ารองเลีย้งชพี   
6. กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
7. กองทุนอื่นใดทีส่ านกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตาม 1. ถงึ 6. 
8. กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษี
เงนิไดน้ิตบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ 
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที่
มิได้มีสญัชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ใน
ต่างประเทศ 

(ง) บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเมื่อมเีหตุจ าเป็นและสมควร 

(4) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมโ่ปร่งใส เช่น อาจเป็นการ
ฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(5)  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในบางกรณีตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 
เช่น ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปญัหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นต้น ทัง้น้ี
เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสยีงหรือความรบัผิดชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 
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5.2.7.2 เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแลว้ หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดงัต่อไปนี้ ให้
การอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอนัสิน้สดุลง เวน้แต่จะ
มเีหตุอนัสมควรและไดร้บัการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนทีข่ายไดม้จี านวนไม่มากพอทีจ่ะท าใหเ้หมาะสมกบัค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการ
ลงทุนต่อไป 

(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผู้ลงทุน ไม่ได้เป็นไปตาม
โครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื่อการอนุมตัจิดัตัง้และจดัการกองทุนรวมสิน้สดุลง ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้
อย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 5.2.6 “การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน” 

5.2.7.3 บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศกึษา เขา้ใจ และยนิดทีี่จะปฏบิตัิตามนโยบาย รายละเอยีด 
และ วธิกีารเงื่อนไขต่าง ๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แลว้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืวธิกีารจดัการกองทุนรวมเกีย่วกบัการ
เปลีย่นแปลงวนั เวลาท าการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

5.2.8 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี

ผูส้ ัง่ซือ้จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการไว ้เพื่อประโยชน์ในการตดิต่อท ารายการซือ้หรอืขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ โดยผูส้ ัง่ซือ้จะต้องกรอกรายละเอยีดและขอ้ความ
ต่าง ๆ ในค าขอเปิดบญัชกีองทุนอย่างถูกตอ้งและตามความจรงิ พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัช ี(บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ และ/หรอืเปลีย่นแปลงเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ีตามที่
เหน็สมควร) ดงันี้ 

กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัพนักงานรฐัวสิาหกจิ 
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
ในกรณีทีใ่ชส้ าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัพนักงานรฐัวสิาหกจิ ต้องแนบส าเนาทะเบยีน
บา้นพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งเป็นเอกสารหลกัฐานเพิม่เตมิดว้ย 
ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ที่ยงัไม่ได้บรรลุนิติภาวะ ให้ใช้เอกสารหลกัฐานเป็นส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้เยาว์ พร้อมทัง้
เอกสารหลกัฐานทีก่ล่าวมาในวรรคหนึ่งและวรรคทีส่องขา้งตน้ของบดิาหรอืมารดาของผูเ้ยาว์ 

(2) ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขทีบ่ญัช ี(ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรบัเงนิ
คนืในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการรบัเงนิปนัผล หรอืการรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้บญัช)ี 
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(3) ส าเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว 

(1) ส าเนาใบต่างดา้วหรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
(2) ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขทีบ่ญัช ี(ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรบัเงนิ

คนืในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการรบัเงนิปนัผล หรอืการรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้บญัช)ี 
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(3) ส าเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  
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กรณีคณะบุคคล 
(1) ส าเนาหนงัสอืจดัตัง้คณะบุคคล 
(2) หนงัสอืแสดงความยนิยอมของคณะบุคคลทุกท่านทีแ่ต่งตัง้ผูม้อี านาจด าเนินการแทน 
(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของคณะบุคคลทุกท่าน 
(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษใีนนามคณะบุคคล (ในกรณีทีม่คีวามประสงคใ์หห้กัภาษ ีณ ทีจ่่าย) 
(5) ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขทีบ่ญัช ี(ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรบัเงนิ

คนืในสว่นทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการรบัเงนิปนัผล หรอืการรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

ทัง้นี้ เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) และ (5) ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้อี านาจลงนามแทนนติบิุคคลนัน้ พรอ้ม
ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยคณะบุคคลแต่ละราย 

กรณีนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

(1) ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนจากกระทรวงพาณิชย ์ 
(2) ส าเนาหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทั  
(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูม้อี านาจลงนามตามเงื่อนไขของบรษิทั ตามแบบบคุคลธรรมดา 
(4) ส าเนารายงานมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัทีอ่นุญาตใหเ้ปิดบญัชซีือ้ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได ้
(5) หนงัสอืมอบอ านาจ 
(6) หลกัฐานของผูร้บัมอบอ านาจ ตามแบบบุคคลธรรมดา 
(7) ส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ (บอจ.5) 
(8) ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี
(9) ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขทีบ่ญัช ี(ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรบัเงนิ

คนืในสว่นทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการรบัเงนิปนัผล หรอืการรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

ทัง้นี้ เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยมผีูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล
นัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั (ถ้าม)ี ส่วนเอกสารตามขอ้ (3) ต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามแทนนิติ
บุคคลแต่ละราย 

กรณีนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

(1) ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทั 
(2) หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ 
(3) ขอ้บงัคบั 
(4) ส าเนารายงานมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัทีอ่นุญาตใหเ้ปิดบญัชซีือ้ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได ้
(5) หนงัสอืรบัรอง 
(6) ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม  
(7) ส าเนาใบต่างดา้วหรอืหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิคุคล 
(8) หนังสอืมอบอ านาจ (ในกรณีทีผู่ม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีร่ะบุในหนังสอื

รบัรองนิตบิุคคล) 
(9) ส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้  
(10) ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษี (ถา้ม)ี 
(11) ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขทีบ่ญัช ี(ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรบัเงนิ

คนืในสว่นทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการรบัเงนิปนัผล หรอืการรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้บญัช)ี 
(12) เอกสารอื่นใดทีก่ าหนดโดยบรษิทัจดัการ   
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ทัง้นี้ เอกสารตามขอ้ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) และ (12) ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้อี านาจลง
นามแทนนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทบัตราบรษิัท (ถ้าม)ี ส่วนเอกสารตามขอ้ (7) ต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจลงนามแทนนิตบิุคคลแต่ละราย 

หมายเหตุ : เอกสารส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บญัช ี(ในกรณีที่มคีวาม
ประสงคจ์ะรบัเงนิคนืในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการรบัเงนิปนัผล หรอืการรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอน
เขา้บญัช)ี  

หากเป็นบญัชธีนาคารทีเ่ปิดในเขตกรุงเทพฯ  และปรมิณฑล (ส านักหกับญัชกีรุงเทพ)   บรษิทัจดัการจะด าเนินการคนืเงนิ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยการช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและสง่
โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืน าเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเลขทีบ่ญัชทีีร่ะบุไวใ้นค าขอเปิด
บญัชกีองทุน หรอืด าเนินการโดยวธิกีารอื่นใดขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

หากเป็นบัญชีธนาคารที่เปิดในเขตต่างจังหวัด  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้เป็นบญัชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน/
ผลประโยชน์อื่น ๆ ได ้10 ธนาคารเท่านัน้ ไดแ้ก่ ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั(มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน), ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) , ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน), 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน), ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย (จ ากดั) มหาชน ธนาคารเกยีรตินาคนิ (จ ากดั) มหาชน นอกเหนือจาก 10 ธนาคารที่กล่าวมาขา้งต้นนี้ 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยการช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะใน
นามของผูถ้อืหน่วยลงทุนและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืน าเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม
เลขที่บญัชทีี่ระบุไว้ในค าขอเปิดบญัชกีองทุน หรอืด าเนินการโดยวธิกีารอื่นใดขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิัทจดัการ โดย  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นผูร้บัภาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เขา้บญัชขีองผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม
อตัราทีธ่นาคารพาณิชยก์ าหนด โดยตดัจ่ายจากจ านวนเงนิทีจ่ะโอนเขา้บญัชนีัน้ ๆ  

หากมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิธนาคารหรอืวธิทีีช่ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบ โดยจะตดิ
ประกาศแจง้ใหท้ราบ ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน รวมทัง้เผยแพรผ่่าน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขโครงการ 

6 การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

   - บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
- วธิกีารอื่น ๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

6.2.1  วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน  

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั หนังสอืชี้ชวน
ส่วนขอ้มูลโครงการ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บรษิัทจดัการ ตามวนั เวลา ท าการ
ตามปกตขิองบรษิทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ผูจ้ดัจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี  

ส าหรบัผูล้งทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชกีองทุน จะต้องเปิดบญัชกีองทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่าง ๆ ในค า
ขอเปิดบญัชกีองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชกีองทุน 
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6.2.2  วนัและเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะก าหนดวนัเริ่มรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิ
เป็นกองทุนรวมโดยบริษัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทุกวนัท าการซือ้หน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการของบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน (ถ้าม)ี จนถงึเวลา 14.00 น. ณ บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยผูส้นใจกรอกใบค า
สัง่ซือ้ใหค้รบถว้นและแนบเอกสารหลกัฐานในการซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน รวมถงึชุดเปิด
บญัชกีองทุน (กรณีทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุน)   

การส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายหลงัเวลา 14.00 น. ให้ถือว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการทีก่ าหนดให้
เป็นวนัท าการซือ้ถดัไป 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงวนั เวลา และวธิกีาร การรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ 
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทัง้นี้  เป็นไปเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่  
กองทุนรวม 

ในกรณีทีว่นัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดท าการ และ/หรอืวนัทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื่น
ใดทีม่อี านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสัง่ใหเ้ป็นวนัหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนดให้
เป็นวนัรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนกต็าม บรษิทัจดัการจะเลื่อนวนัรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นวนัท าการถดัไป 

6.2.3  วธิกีารซือ้และช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

6.2.3.1   วธิกีารซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

(1) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
ผูจ้ดัจ าหน่าย (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน (ถ้าม)ี ไดต้ามวนัและเวลาระบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน โดยจะต้องสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนเป็นมลูค่าไม่ต ่ากว่าทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วน ซึง่เป็นมลูค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแลว้ 
(ถา้ม)ี  

(2) ผูส้ ัง่ซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนใหแ้ก่บรษิทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนื ผู้จดัจ าหน่าย (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน (ถ้าม)ี และกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบค าขอเปิดบญัชี
กองทุน และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ส าหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยมบีญัชกีองทุน และ/หรือ บญัชีผู้ถือหน่วยลงทุน กบับริษัทจดัการ 
จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน 

(4) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน โดยช าระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืวธิอีื่นใดที่
บรษิัทจดัการยอมรบั โดยผู้ส ัง่ซื้อจะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่ส ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บลจ. 
แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั เพือ่จองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ ัง่ซือ้ลงบน
ดา้นหลงัของเชค็เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน เป็นบญัชกีระแส
รายวนั มดีงัต่อไปนี้ 

 

 



กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี้   
       หน้า 46 

บญัชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขท่ีบญัชี 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั(มหาชน)   ส านกัลุมพนิี เลขทีบ่ญัช ี889-1-01361-5 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาอาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนิี เลขทีบ่ญัช ี227-3-01446-6 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขาสวนพล ู       เลขทีบ่ญัช ี064-1-06608-7 
ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลุมพนิี เลขทีบ่ญัช ี539-0-00105-5 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขทีบ่ญัช ี200-3-03485-3 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลุมพนิี เลขทีบ่ญัช ี492-6-00046-6 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาอาคารสาทร ซติี ้ เลขทีบ่ญัช ี004-1-10428-2 
ธนาคาร ยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน)   สาขา อาคารไทยวา เลขทีบ่ญัช ี794-3-63067-8 
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกัสลีม เลขทีบ่ญัช ี800-0-22888-4 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกัสลีม เลขทีบ่ญัช ี000-113-000-003-33 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิบญัชดีงักล่าว  โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ
โดยจะปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน 

 (5)    หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ผูจ้ดัจ าหน่าย (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน (ถ้าม)ี ไดร้บัการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้แลว้ บรษิทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คนื (ถ้าม)ี ผูจ้ดัจ าหน่าย (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน (ถ้าม)ี จะออกส าเนาใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ไวเ้ป็น
หลกัฐาน 

(6) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์ซึง่ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้น
วนัทีส่ ัง่ซือ้ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ท าการ
ซือ้นัน้ 

(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
ภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัถดัจากวนัค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บนัทกึรายการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

(8) ในการช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงนิจนเตม็จ านวน จะหกั
ลบหนี้กบับรษิัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมนี้ทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ บรษิทัจดัการอาจจะด าเนินการใหม้กีารหกั
ลบกลบหนี้กนักไ็ด ้

(9) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดท้ าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และไดช้ าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแลว้จะเพกิ
ถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได ้ยกเวน้บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหเ้พกิ
ถอนได ้

(10) การเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว จะกระท าในวนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน
จ านวนนัน้ 

(11) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการ
สัง่ซื้อดงักล่าว มผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรอืต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืต่อชื่อเสยีง หรอืต่อความ
รบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
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6.2.3.2 การรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศพัท ์(บรษิัทจดัการจะแจง้ใหท้ราบเมื่อเปิดให้บรกิารและเมื่อ
ได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ท าการของบรษิทัจดัการ
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

เมื่อบรษิัทจดัการเปิดให้ใช้บรกิารดงักล่าว บรษิัทจดัการจะจดัให้มรีายละเอยีดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ตอน
วธิกีารใชบ้รกิาร และก าหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบและปฏบิตัติาม โดยปิดประกาศ ณ 
ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเริม่ใหบ้รกิาร 
โดยจะปิดประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

6.2.3.3   การรับค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิด
ให้บรกิารและเมื่อได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ท าการ
ของบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื) 

เมื่อบรษิัทจดัการเปิดให้ใช้บรกิารดงักล่าว บรษิัทจดัการจะจดัให้มรีายละเอยีดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ตอน
วธิกีารใชบ้รกิาร และก าหนดเวลาในการใหบ้รกิารให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบและปฏบิตัติาม โดยปิดประกาศ ณ 
ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรบัซือ้คนื ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเริม่ใหบ้รกิาร 
โดยจะปิดประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

6.2.3.4 การรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยวธิกีารอื่น ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต บรษิทั
จัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการรับค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เช่น วิธีการรับค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) บรกิารธนาคารทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์(Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) หรอืวธิกีารอื่นใด
อนัจะเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการตามเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทัง้นี้ บริษัท
จดัการจะแจง้ถงึวธิกีารรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ๆ ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจง้ใหผู้้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเริม่ให้บรกิาร โดยจะปิดประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัจดัการ 

6.2.4  ราคาขายหน่วยลงทุน 
ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการถดัจากวนัท า
การขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยเป็นราคาทีไ่ดร้บัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมใน
การขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

6.2.5 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
6.2.5.1    บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางสว่นในกรณีใดกรณี
หนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลทีบ่รษิทัจดัการ ไดร้บัจากผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจรงิหรอืไม่
ครบถว้น 

(3) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ
ฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(4) บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บรษิัทจดัการเหน็สมควร 
เช่น ในกรณีที่บรษิัทจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซือ้
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หน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปญัหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นต้น ทัง้นี้
เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

(5) บรษิัทจดัการสงวนสทิธทิี่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวและ/หรอืถาวรกไ็ด้ ในกรณีที่
บรษิทัพจิารณาเหน็ว่าการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสุดต่อกองทุนและผูถ้อื
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที่ส านักงานของบรษิัท
จดัการและผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน รวมทัง้เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

6.2.5.2  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด และ 
วธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แลว้ 

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวธิีการจดัการกองทุนรวม
เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง และ/หรอื เพิม่เตมิ วนั เวลา และวธิกีาร การขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบิตัทิี่
เกีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  

6.3 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามที่ส ัง่ซือ้และไดช้ าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็
ตามจ านวนแลว้ ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการได้รบั
ช าระบรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิที่ไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
ของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้
ส ัง่ซือ้โดยใชห้ลกัการ “จองซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัการสัง่ซือ้และเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวน 
ในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อในวนัเดยีวกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะจดัสรรตาม
สดัสว่นจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน 

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนหรือชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสทิธทิี่จะ
จดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ด้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า 

(3) บรษิทัจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่บุคคลทีไ่ดร้บัการจดัสรรเป็น 
(ก) กองทุนดงัต่อไปนี้ 

1. กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  
2. กองทุนประกนัสงัคม   
3. กองทุนการออมแห่งชาต ิ 
4. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ 
5. กองทุนส ารองเลีย้งชพี   
6. กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
7. กองทุนอื่นใดทีส่ านกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตาม 1. ถงึ 6. 
8. กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษี
เงนิไดน้ิตบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 
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(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ 
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที่
มิได้มีสญัชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ใน
ต่างประเทศ 

(ง) บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเมื่อมเีหตุจ าเป็นและสมควร  

ใหถ้อืว่าบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์นัดงัต่อไปนี้เป็นกลุ่มบุคคลเดยีวกนั 
(ก) คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 
(ข) นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรอืผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนัน้ซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคล

ดงักล่าวไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกว่าร้อยละหา้สบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
หรอืความเป็นหุน้สว่นทัง้หมด   

(ค) กองทุนสว่นบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรอื (ข)ทีไ่ม่ใช่กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของ
ผู้ส ัง่ซื้อในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัถดัจากวนัค านวณมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

7 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

7.1 ช่องทางการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
- วธิกีารอื่น ๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

7.2 รายละเอียดช่องทางการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 
          ไม่ม ี

7.3 วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 
- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 
- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ  

7.4 รายละเอียดวิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

กรณีรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบดลุยพินิจของผูล้งทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ       :  ม ี
ชนิดจ่ายเงนิปนัผล                        :  ม ี
ชนิดสะสมมลูค่า                          :  ม ี

1. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดทุ้ก
วนัท าการ ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 14.00 น. หรอืเวลาอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืจะก าหนดเวลาโดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ โดยใชร้าคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนั
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ท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ซึง่เป็นราคาทีไ่ดร้บัรองจาก
ผูด้แูลผลประโยชน์ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาของวนัทีเ่ปิดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ตามที่
ไดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะท าการปิดประกาศใหท้ราบล่วงหน้า ณ 
ส านกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื หรอืเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคนื และหลกัฐานการขายคนื และกรอก
รายละเอยีดในใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น ถูกต้อง และชดัเจน โดยระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะ
ขายคืนหรอืจ านวนเงนิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รบัจากการขายคนืหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจดัการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีร่บัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได ้โดยผูถ้อืหน่วยต้องลงนามใน
แบบฟอรม์ขายคนืหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้แนบเอกสารหลกัฐานตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด และจะต้องปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการระบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิารดงักล่าว และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่ชบ้รกิารซือ้ขายหน่วย
ลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องยอมรบัและผูกพนัตามเงื่อนไข และ/หรอื ที่จะแก้ไขเพิม่เตมิเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเสีย่งใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัขอ้งของระบบ 

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคนื หรอืจ านวนเงนิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการ
ไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุนในใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วย
ลงทุนหกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการที่
บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะท าการตรวจสอบรายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนกบัทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หาก
ถูกต้องนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดงักล่าวพร้อมกบัออกหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ สทิธกิารขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้ท าการ
บนัทกึรายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

(5) บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการ นับตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการใน
ต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มลีกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการ
จดัการกองทุนรวม  

(6) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ื่นค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนต่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คืน และบริษัทจดัการยงัไม่สามารถรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการของบรษิทัจดัการตามขอ้ “การไม่ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วย
ลงทุน”  ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจขอยกเลกิค าสัง่ขายคนืของผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างวนัท าการใดทีบ่ รษิทั
จดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ การ
ยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบรูณ์กต่็อเมื่อไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการก่อนเท่านัน้ 

(7) การลดจ านวนหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืจะกระท าในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ 
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2. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศพัท์ (บรษิัทจดัการจะแจ้งใหท้ราบเมื่อเปิดใหบ้รกิารและเมื่อได้รบั
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการและ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

3. เมื่อบริษัทจดัการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจดัให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ตอน
วธิกีารใชบ้รกิาร และก าหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบและปฏบิตัติาม โดยปิดประกาศ ณ ที่
ท าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุการขายหรอืรบัซือ้คนื ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะ
ปิดประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

4. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Internet) (บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบเมื่อเปิดใหบ้รกิารและ
เมื่อได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ท าการของบรษิทัจดัการ
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื) 

เมื่อบริษัทจดัการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจดัให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ตอน
วธิกีารใชบ้รกิาร และก าหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบและปฏบิตัติาม โดยปิดประกาศ ณ ที่
ท าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุการขายหรอืรบัซือ้คนื ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะ
ปิดประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

5. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยวธิกีารอื่น ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต บรษิทัจดัการ
อาจเพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยวธิอีื่น ๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ 
(Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
(Automatic Teller Machine) หรอืวธิกีารอื่นใดอนัจะเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ถงึวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
นัน้ ๆ ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั
ก่อนเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

กรณีรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอตัโนมติั 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ     :  ม ี
ชนิดจ่ายเงนิปนัผล                        :  ไม่ม ี
ชนิดสะสมมลูค่า                          :  ไม่ม ี

1. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลง
สัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานสิน้สุดตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม และ/หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชขีองกองทุน 
และ/หรือดอกเบี้ยรบัของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือเงินปนัผลที่กองทุนได้รบัจากกองทุนรวมต่างประเทศ 
แล้วแต่กรณี โดยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครัง้ ซึ่งจะพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานสิน้สุดตามช่วงเวลาที่บรษิัทจดัการเหน็สมควรในงวดบญัชทีี่จะจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
แลว้แต่กรณี 

2. การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

(1) ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ บรษิทัจดัการจะใหม้กีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพื่อสบัเปลีย่น
ไปยงั กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ โดยถอืว่าไดร้บัความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการไม่
จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวหรอืขอความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่อย่างใด 

(2) ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าว บรษิทัจดัการจะใชร้าคารบัซือ้คนื ณ สิน้วนัท ารายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิภายใน 5 วนัท าการ
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นับตัง้แต่วนัถัดจากวนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวม
วนัหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบั
ธุรกิจการจดัการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจดัการกองทุนรวม  เพื่อน าเงินไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช  
ตลาดเงนิ   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถด าเนินการขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ  ไปยงั
กองทุนอื่นได ้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขระบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ  

(3) การลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รบัซื้อคืนโดยอตัโนมตัิจะท าในวนัท าการถัดจากวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัจิ านวนนัน้ 

7.5 ระยะเวลาในการรบัซ้ือคืน : 

  ทุกวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุน  

7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซ้ือคืน :  

  ตามทีร่ะบุในขอ้ 7.4  

7.7  การขายคืนหน่วยลงทุน : 

  ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม : 

  ไม่ม ี

7.9 รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการ ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีาร 
และการรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และส านกังานผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนื 

8  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

8.1 ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

- วธิกีารอื่น ๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2 รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนตน้ทาง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนอกีกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการ โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการน า
เงนิค่าขายคนื ซึง่ไดห้กัค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เพื่อน าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง 
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึง่มาจากการสัง่ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น
ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัขอ้การ
เสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้   เว้นแต่ได้รบั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 
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การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดย
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าก่อนวนัเปิดใหบ้รกิาร โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
ในกรณีทีว่นัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดท าการ และ/หรอืวนัทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดที่
มอี านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสัง่ใหเ้ป็นวนัหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนดใหเ้ป็นวนั
ท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกต็าม บรษิทัจดัการจะเลื่อนวนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการถดัไป 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง และ/หรอื เพิม่เตมิ วนั เวลา และวธิกีาร การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของ
บรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื รวมทัง้เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
กรณีที่เป็นการสบัเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใช้หลกัเกณฑข์า้งต้นดว้ย 
เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

8.2.1.    วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ 
สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุชื่อกองทุน
ต้นทาง จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อม
เอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนื และบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะสง่มอบหลกัฐานการรบัค าสัง่สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐาน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิที่ไดจ้ากการขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนตน้ทางนี้ ไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด เมื่อบรษิัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็น
อย่างอื่นได ้

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ มายงั
กองทุนนี้ สามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีท่ีท่ าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทาง
อื่นทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนื เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได้ 

(ส าหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวม โดยกรอกรายละเอยีด
ในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัิ
เช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต
จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น) 

8.2.2.  วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และน าส่งหลกัฐานการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.1 การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 



กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี้   
       หน้า 54 

ในกรณีทีว่นัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดท าการ และ/หรอืวนัทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดที่
มอี านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสัง่ใหเ้ป็นวนัหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนดให้เป็นท า
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกต็าม บรษิทัจดัการจะเลื่อนวนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการถดัไป 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง และ/หรอื เพิม่เตมิ วนั เวลา และวธิกีาร การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควรโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  รวมทัง้
เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

         กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดซ้ึง่เป็นไปตามรายละเอยีดตามเงื่อนไขวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิัท
จดัการเหน็สมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจดัการ และ/หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

8.2.3   ราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้ป็นเกณฑใ์นการค านวณเมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
โดยจะก าหนดราคาขายและรบัซือ้คนืกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ดงันี้ 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

การก าหนดราคารบัซื้อคืนเพื่อสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวันท าการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมผีล หกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (ถ้าม)ี หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดที่
เกีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง 

การก าหนดราคาหน่วยลงทุนเพื่อสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมผีลก่อนวนัทีก่องทุนไดร้บัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกดว้ยค่าธรรมเนียม
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (ถา้ม)ี หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

หากมกีารเปลี่ยนแปลงใด ๆ บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัท
จดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนส าหรบัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ  แต่จะมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายและรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี ตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

เง่ือนไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

1. กรณีทีก่องทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทางและผูถ้ือหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมผีลท าใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืขัน้ต ่า 
(ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงักองทุนปลายทาง 

ทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว บรษิทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าวก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่าย
หรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
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เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ซึ่งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื รวมทัง้เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม 
หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

3. บรษิัทจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนไวใ้น รายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลีย่นใดจะมี
ผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อ
ชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ 
โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการด าเนินการ 

บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวและ/หรอืถาวรกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิัท
พจิารณาเหน็ว่าการหยุดรบัค าสัง่สบัเปลีย่นดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสุดต่อกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทั
จดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศทีส่ านกังานของบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายและรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน รวมทัง้เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

9. การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน 

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน
ก่อน และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่ าหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผู้
ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 60 วนั 

10.  การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนทีไ่ด้มคี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรอื 

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ
ซึง่เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ 

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิ
เป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
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(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป 
และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจเลื่อน
ได้ไม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบัการผ่อนผนัจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืน  
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวด้วยวธิกีาร  
ใด ๆ โดยพลนั 

(ข) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พร้อมทัง้แสดง
เหตุผลและหลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบหรือการรบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคาจากผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทั
จดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้

(ค) ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้  หากถงึวนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนวนัอื่น และมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิัทจดัการจะต้องรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะตอ้งช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยูใ่หเ้สรจ็สิน้ก่อน แลว้จงึ
ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนั  นัน้ ๆ ต่อไป 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ 

11.1   บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ใน
กรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกต ิ
(2) บรษิัทจดัการพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยความเหน็ชอบ

ของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายจ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ด้รบัมาแล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนตาม (ก)(ข) หรอื (ค) ไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ว่า
ด้วยการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิในต่างประเทศเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุน และการ
ก าหนดอตัราส่วนการลงทุน เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้และก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าว
อย่างมนียัส าคญั 

(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้นี้ เฉพาะกรณีที่กองทุน
รวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แต่ละแห่งเกนิกว่าร้อยละสบิของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
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(ข) มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิ
ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ

(ค) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิ
ซึง่เหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน แก่
ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 

(ก) บรษิทัจดัการมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้ 
1. การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 
2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 
3. การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เกี่ยวกบัการยึดหรืออายดัทรพัย์สนิ โดยบุคคลผู้มอี านาจตาม

กฎหมาย 
(ข) บรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกค้าไดใ้น

สาระส าคญั 
(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ

จดัการของตนอนัเนื่องมาจากการที่บริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุน
ของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนสว่นบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์
และการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

11.2. เมื่อปรากฎเหตุ ตามขอ้ 11.1 และบรษิัทจดัการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะปฏบิตัิ
ดงัต่อไปนี้ 

(1) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ ใหท้ราบ
ถึงการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 
11.1 (1) (2) (3) หรอื (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถงึการหยุดรบัค า
สัง่ซือ้ หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั 

(2)  รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอื
ค าสัง่สบัเปลยี่นหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้
ส านกังานทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ 
ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกนิ 1 วนัท าการ ให้บรษิทั
จดัการกองทุนรวมด าเนินการดงันี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
(ก) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน

ของกองทุนเปิด ณ วนัท าการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนั
เปิดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการ
เปิดขาย รับซื้อคืน หรือรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น 
และผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย
วธิกีารใด ๆ โดยพลนั  
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ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื  หรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทั
จดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนกไ็ด ้

11.3.   บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอืหยุดรบัค า
สัง่ซือ้ 

หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขาย
หน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุนหรอืหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12 การหยุดขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิและ
การเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราว
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได้ 

13 เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

13.1     ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน 
ในกรณี ดงันี้ 
(1)  การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบรษิทั
จดัการ 

(2)  การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะ
ท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการ
จดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(3)  การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีหรอืกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

13.2. วิธีการโอนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) กรอกแบบค าขอโอนหน่วยลงทุนตามทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนด พรอ้มทัง้ลงลายมอื
ชื่อผู้โอนและผู้รบัโอน และยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวพร้อมเอกสารที่ก าหนดแก่นายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน ในกรณีทีผู่ร้บัโอนยงัไม่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการ ผูร้บัโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชกีองทุน
ตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นโครงการก่อน แลว้ผูโ้อนจงึท าการโอนหน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนได้ 

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จาก
ผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบก ากบัภาษ ีพรอ้มส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทุนและออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อน และ
ผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค าขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้งสมบูรณ์ 
ทัง้นี้ ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ 13 เรื่อง “สทิธหิน้าทีแ่ละความ
รบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกชื่อผู้รบัโอนหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้  

14 การจ่ายเงินปันผล 

14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย 

14.2 หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ไม่จ่าย 
ชนิดจ่ายเงนิปนัผล    : จ่าย 
ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่จ่าย 
กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานสิน้สดุตามช่วงเวลาทีบ่รษิทั
จดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม และ/หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชขีองกองทุนแล้วแต่กรณี โดยการจ่ายเงนิปนัผล
ดงักล่าวจะไม่ท าใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีารจ่ายเงนิปนัผลนัน้          

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ก าหนด และ
ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 

14.3 ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงนิปนั
ผล วนัปิดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปนัผล และอตัราปนัผลของหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทัง้น้ี บรษิทั
จดัการจะปฏบิตัดิงันี้ 

(1) ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบั หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพจิารณาผ่อนผนั
หรอืสัง่ใหป้ฏบิตัเิป็นอย่างอื่น 

(2) ปิดประกาศไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้ปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานที่
ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

(3) ส่งหนังสอืแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
หน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปนัผล และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจ่ายเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ดว้ยวธิกีารทีต่่างกนัส าหรบัหน่วยลงทุนทีข่ายใน
ช่วงเวลาทีต่่างกนัได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนด าเนินการจ่ายเงนิปนัผลในแต่ละครัง้ และ
จะถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรบัเงนิปนัผลจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรษิัทจดัการจะไม่น าเงนิปนัผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนัน้ 

ข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผล 

(1) บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสว่นทีเ่กนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน เวน้
แต่เป็นกรณีทีไ่ดร้บัยกเวน้ ทัง้นี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการ
ถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

(2) บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าบญัชแีละแยกเงนิทีไ่ม่อาจจ่ายเป็นเงนิปนัผลออกจากบญัชแีละทรพัยส์นิของ
กองทุนรวม และไม่น าเงนิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะส่งเงนิดงักล่าวใหเ้ป็น
รายไดข้องแผ่นดนิ 
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15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน 

15.1 ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทัง้หมด) :         

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
- ชนิดจ่ายเงนิปนัผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
- ชนิดสะสมมลูค่า: ไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง

กองทุนรวม 
 

15.2 ประมาณการค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

15.2.1  ค่าธรรมเนยีมการจดัการรายปี : 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนทีค่ านวณได้
เป็นรายวนั 

- ชนิดจ่ายเงนิปนัผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

- ชนิดสะสมมลูค่า: ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

มูลค่าทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทัง้สิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทัง้สิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดกา ร  
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ 

15.2.2   ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี : 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
-  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่เกนิรอ้ยละ 0.100 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่ านวณได้
เป็นรายวนั 

-  ชนิดจ่ายเงนิปนัผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.100 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

-  ชนิดสะสมมลูค่า: ไม่เกนิรอ้ยละ 0.100 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

มูลค่าทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทัง้สิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทัง้สิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ  
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ 

15.2.3   ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี : 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
-  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนทีค่ านวณได้
เป็นรายวนั 
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-  ชนิดจ่ายเงนิปนัผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

-  ชนิดสะสมมลูค่า: ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

มูลค่าทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทัง้สิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทัง้สิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ  
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ 

15.2.4   ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน : 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ไม่ม ี

15.2.5   ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ไม่ม ี

15.2.6   ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.900 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุน อาทเิช่น ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์หรอืค่าสื่อโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์ค่าใชจ้่ายในดา้นการตลาด การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้ตลอดจนการจดัสมัมนาการแนะน ากองทุน 
เป็นตน้ ตามทีจ่่ายจรงิ แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 0.535 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

(2) ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัตัง้กองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจดัตัง้กองทุนและจดทะเบยีน
กองทรพัยส์นิของกองทุนกบัส านกังาน ค่าทีป่รกึษาทนายความ ในช่วงจดัตัง้กองทุน เป็นตน้ 

(3) ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของกองทุนเป็นาษาต่างประเทศ 
(4)  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการจดัท าบญัชแีละรายงานของกองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสอบ

บญัช ีค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัทารายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
(5) ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการลงทุนในหลกัทรพัย์และทรพัยส์นิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์

หรือตราสารต่าง ๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการจดัท าเอกสารที่
เกีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย ์เช่น ใบหุน้กู ้ค่าใชจ้่ายในการโอนและรบั
โอนหลกัทรพัย ์และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการใช้
บรกิารของสถาบนัการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีท่ าให้
กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได้ 

(6) ค่าทีป่รกึษากฎหมาย 
(7) ค่าจดัท า จดัพมิพ ์แบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารกองทุน หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ /ใบก ากบั

ภาษี รายงานการถอืหน่วยลงทุนและแบบฟอรม์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบักองทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัเตรยีมและ
จดัสง่เอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

(8) ค่าใชจ้่ายในการจดัท า ผลติ และน าสง่เอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น หนงัสอื ชีช้วน รายงานทุก
รอบปีบญัชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี่ยวกบัข้อมูลการจัดการกองทุนรวม เพื่อนาส่งแก่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบัญชี และ
ผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน 
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(9) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิตามประกาศของคณะกรรมการ ก .ล.ต. ในหนังสอืพิมพ์รายวนัหรอื
สิง่พมิพอ์ื่นใด 

(10) ค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าไปรษณียากร ค่าภาษอีากร ทีเ่กดิขึน้หรอืเกีย่วเน่ืองกบัการลงทุนหรอืมไีวใ้น
ทรพัยส์นิหรอืหลกัทรพัยท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น การจดัหาใหไ้ดม้า รบัมอบ ส่งมอบ ดูแล เกบ็รกัษา 
ป้องกนัผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ การโอนเงนิ ค่าธรรมเนียม
และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัความเสีย่งในอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา หรอืความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ลงทุนในหลกัทรพัยท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ และค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่จ่ายจรงิ รวมถงึ
ค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยต์ามทีก่ าหนดไวใ้นโครงการได ้เป็นตน้   

(11) ค่าใชจ้่ายในการด าเนินคด ี(ถา้ม)ี อาทเิช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการตดิตามทวงถาม หรอืการด าเนินคด ีเพื่อการ
รบัช าระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรอื ค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดขีองผูด้แูลผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษิทัจดัการ
ปฏบิตัหิน้าทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอื
เมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืค่าใชจ้า่ยดา้นกฎหมายใน
การด าเนินคดทีางศาลเพื่อรกัษาสทิธขิองกองทุน เป็นตน้ 

(12) ค่าจดัเตรยีมรายงานต่างๆ ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรอืคา่ใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัติามกฎหมาย
หรอืประกาศของส านกังาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย 

(13) ค่าใชจ้่ายในการจดัท า จดัพมิพ ์และจดัส่งหนังสอืบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถงึการลงประกาศใน
หนังสอืพมิพ์รายวนั ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิเช่น ประกาศการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ 
การปิดสมุดทะเบยีนเพื่อจ่ายเงนิปนัผล เป็นตน้ และ/หรอื ขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(14) ค่าใชจ้่ายเกีย่วเนื่องจากการเปลีย่นแปลงแกไ้ขโครงการ เช่น การจดัประชมุผูถ้อืหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทุน ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ขในหนงัสอืพมิพ ์เป็นตน้ 

(15) ค่าเอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชกีองทุน 
(16) ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม

ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็นตน้ 
(17) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใขจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท ารายการลงทุน และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรม เนียม

ธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรส าหรบัหนังสอืโต้ตอบกบัผูถ้ือหน่วยลงทุน ค่า
พาหนะ ค่าจดทะเบยีนกบัผูม้อี านาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใชจ้่าย และ/หรอื ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบั
การจดัหา ไดม้า รบัมอบ/ส่งมอบดูแลรกัษา ป้องกนัผลประโยชน์ ซึง่สนิทรพัยห์รอืหลกัทรพัยต่์างๆ ของกองทุนที่
นอกเหนือไปจากทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.2.2  "ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี" เป็นตน้ 

(18) ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการผดินดัช าระราคา (failed trade) 
(19) ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการเกบ็รกัษาทรพัยส์นิในต่างประเทศ (ถา้ม)ี นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ที่

เรยีกเกบ็รายปี ตามทีจ่่ายจรงิ โดยจะไม่เกนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
(20) ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการช าระบญัช ีและเลกิกองทุน 
(21) ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชห้รอือา้งองิดชันีหลกัทรพัย ์ เครื่องหมายการคา้ และ/หรอื เครื่องหมายบรกิารของ

ตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ของผูค้ านวณและประกาศดชันี (Index Provider) 
(22) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการจ่ายเงินปนัผล และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

ทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน  
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หมายเหตุ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมดเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั  
ค่าใช้จ่ายในรูปค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะ
ค านวณทุกวนัและจะเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน   ทัง้นี้การตดัจ่ายค่าธรรมเนียมดงักล่าวอาจปรบัเปลี่ยนไดต้าม
ความเหมาะสมโดยถอืประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 
ค่าใชจ้่ายขอ้ 15.2.6 (1 – 22) จะตดัจ่ายจากกองทุนรวมตามทีจ่่ายจรงิ และในทางบญัชจีะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอื
ทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้หรอืตาม
ระยะเวลาทีเ่หมาะสม  
ทัง้นี้การตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าวขา้งต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี่ก าหนดโดยสมาคมนักบญัช ีและผู้สอบบญัชี 
รบัอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านอง
เดยีวกนั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรบัรูภ้าษต่ีางๆ ดงักล่าว โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน : 

15.3.1.    ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี
 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :   

- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั:ิ ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน 
- ชนิดจ่ายปนัผล: ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน 
- ชนิดสะสมมลูค่า: ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่

ละรายไม่เท่ากนัขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการท ารายการ ประเภทการท ารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน เป็นตน้ 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back – End Fee) : ม ี
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ: ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน 
- ชนิดจ่ายปนัผล: ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน 
- ชนิดสะสมมลูค่า: ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม

หรอืแต่ละรายไม่เท่ากนัขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการท ารายการ ประเภทการท า
รายการ ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน เป็นตน้ 
15.3.3.    ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นเขา้ :  
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั:ิ อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
- ชนิดจ่ายปนัผล: อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
- ชนิดสะสมมลูค่า: อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นออก :  
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั:ิ อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
- ชนิดจ่ายปนัผล: อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
- ชนิดสะสมมลูค่า: อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
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บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนส าหรบัการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ แต่จะมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ
ตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่ม
หรอืแต่ละรายไม่เท่ากนัขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการท ารายการ ประเภทการท า
รายการ ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน เป็นตน้ 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit fee) : ไม่ม ี
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : 
(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามอตัราทีธ่นาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงนิก าหนด 

โดยบรษิทัจดัการจะหกัจากจ านวนค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ๆ 

(2)  ค่าธรรมเนียมการหกัเงนิจากบญัชขีองผูซ้ือ้หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ตามอตัราทีธ่นาคารพาณิชยห์รอืสถาบนั
การเงนิก าหนด โดยตดัจ่ายจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(3)   บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจดัการ
ด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทจัดการ
ด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย ตามทีจ่่ายจรงิ เช่น ค่าใชจ้่ายในการจดแจง้จ าน ากบันายทะเบยีน 
ค่าแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูในทะเบยีน เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวทราบ 

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวในขอ้ 15.3 ขา้งตน้น้ี เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดท านองเดยีวกนั 

15.4 วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดเป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านอง
เดยีวกนั ค่าใชจ้่ายในรูปค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทุนจะค านวณทุกวนัและจะเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน  ทัง้นี้การตดัจ่ายค่าธรรมเนียมดงักล่าวอาจ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมโดยถอืประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

ค่าใชจ้่ายขอ้ 15.2.6 (1 – 21) จะตดัจ่ายจากกองทุนรวมตามทีจ่า่ยจรงิ และในทางบญัชจีะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวน
หรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่าย
นัน้หรอืตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม  

ทัง้นี้การตดัจ่ายค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษี
อื่นใดในท านองเดยีวกนั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรบัรูภ้าษีต่าง  ๆ ดงักล่าว โดยถอืว่าได้รบั
มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
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15.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จา่ย 

ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุน และ/หรอืค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผู้
ถือหน่วยลงทุน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโคร งการ โดยบริษัทจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้ าเนินการลด และ/หรอืเพิม่ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามทีด่ร้ะบุไวใ้นโครงการ 
บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลเรื่องดงักล่าวด้วยวธิกีารที่เหมาะสม ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มกีารลด 
และ/หรอืเพิม่ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มลูบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  หรอืทาง
หนังสอืพมิพ์  หรอืจดัให้มขีอ้มูลเรื่องดงักล่าวไว้  ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัท
จดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้ 

(2) บริษัทจดัการสามารถเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้จากมูลค่าขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการได ้ 

(2.1) กรณีเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้จากมูลค่าขัน้สงูของ ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิ
ตามทีร่ะบุไวล่้าสุดในโครงการ ไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไว้
ล่าสุดในโครงการนัน้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยเปิดเผยขอ้มูลเรื่องดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ ตามวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 
(ข) จดัให้มขีอ้มูลเรื่องดงักล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  
(2.2) กรณีเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้จากมลูค่าขัน้สงูของ ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิ

ตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการ เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไว้
ล่าสุดในโครงการนัน้ บรษิทัจดัการจะเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวได ้ต่อเมื่อ
บรษิัทจดัการได้รบัมติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(3)  แจง้การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามขอ้ (1)  และขอ้ (2)  ขา้งตน้ ใหส้ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว  
กรณีที่สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งมกีารเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑใ์นการตดัค่าธรรมเนียม หรอืค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมตามทีร่ะบุเป็น
อย่างอื่นในอนาคต บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวธิกีารตดัค่าธรรมเนียม หรอืค่าใชจ้่ายตาม
หลกัเกณฑท์ีบ่งัคบัใชใ้หม่ โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

15.6 หมายเหต ุ: 
ไม่ม ี

16 วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง 

16.1 วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2 เง่ือนไขพิเศษ : 

1. บรษิทัจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศ ก าหนด  

(1.1) มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
(1.2) มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
(1.3)มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปนัผล 
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(1.4) มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 

กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีูลค่าไม่เท่ากนั มูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกนัจะเท่ากบัมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม ซึง่ผลประโยชน์ทีเ่กดิจาก
การลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปนัส่วนตามสดัส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุน 
แต่ละชนิด 

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศบรษิทัจดัการจะค านวณจากมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมสว่นทีล่งทุนใน
ต่างประเทศรวมกบัมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมสว่นทีล่งทุนในประเทศ เพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ
สทุธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

โดยในสว่นต่างประเทศจะใชม้ลูค่าหลกัทรพัย ์และ/หรอืทรพัยส์นิ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายทีจ่ะไดร้บัจากกองทุนหลกั
ภายในวนัท าการถดัไป และจะใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ของ Bloomberg  เวลาประมาณ 17.00 น. 
ของวนัท าการทีค่ านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
อย่างไรกต็าม ในกรณีทีไ่ม่สามารถใชอ้ตัราแลกเปลีย่นดงักล่าวได ้บรษิทัขอสงวนสทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศจากแหล่งขอ้มลูอื่น ๆ ตามทีบ่รษิทัเหน็สมควร ภายใตค้วามเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ 

วิธีการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

 กองทุนมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าใหก้ารปนัสว่นมลูค่าทรพัยส์นิสทุธจิะตอ้งมกีารแบ่งการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ
สทุธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

 การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนนัน้ จะค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธโิดยรวมของกองทุน และปนัสว่นใหก้บั
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลีย่ตามสดัสว่นของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองวนัก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
กรณีวนัแรกของการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธจิะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายได้ทัง้หมดของแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน 

 หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการทีเ่กีย่วขอ้งเฉพาะกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ไดแ้ก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน รายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและรายการเงนิปนัผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด เป็นต้น) และค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิลงัหกัค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน 

 ทัง้นี้ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีค่ านวณ จะต้องมมีูลค่าไม่ต ่ากว่าศูนย ์การปนัส่วนรายไดแ้ละ
ค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ตวัอย่างการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

วนัที ่1 มมีูลค่าทรพัยส์นิสุทธทิีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดในช่วง IPO 25,000 บาท มูลค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย = 10 บาท (แบ่งเป็น 
1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ5,000 บาท และ 2. ชนิดจ่ายเงนิปนัผล 10,000 บาท และ 3. ชนิดสะสมมลูค่า 10,000 
บาท) และสมมุติมผีลประโยชน์ในวนัแรก 3,000 บาท และมยีอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปนัผล 5,000 บาท ยอดขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ1,000 บาท 

 กองทุนรวม ชนิดขายคนื
หน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ

ชนิดจา่ย 
ปนัผล 

ชนิดสะสมมลูคา่ 
 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธทิีจ่ าหน่ายไดห้ลงัหกั
คา่ธรรมเนียมการขาย (ถา้ม)ี (บาท) 

25,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในวนัแรก 3,000 บาท 
วธิคีดิการปนัส่วนมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ
-ชนิดขายคนือตัโนมตั ิ= 
3,000x5,000/25,000=600 

3,000.00 600.00 1,200.00 1,200.00 
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-ชนิดจา่ยปนัผล = 
3,000x10,000/25,000=1,200 
-ชนิดสะสมมลูคา่= 
3,000x10,000/25,000=1,200  
รายการคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุน 
แต่ละชนิด 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธก่ิอนหกัคา่ใชจ้่ายของ
กองทุน 

28,000.00 5,600.00 11,200.00 11,200.00 

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมต่อวนั (/365) 
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) = 0.802% 
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 

0.107% 
(คดิอตัราเท่ากนัทัง้ 3 ชนิดหน่วยลงทุน) 

 
(0.62) 
(0.08) 

 
(0.12) 
(0.02) 

 
(0.25) 
(0.03) 

 
(0.25) 
(0.03) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 27,999.30 5,599.86 11,199.72 11,199.72 
จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 2,500.0000 500.0000 1,000.0000 1,000.0000 
มลูคา่หน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.1997 11.1997 11.1997 11.1997 

 

วนัที ่2 ท าการเพิม่-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทุนและขายคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการก่อนหน้า (จากรายการ
ซือ้หน่วยลงทุนชนิดทีจ่่ายเงนิปนัผล 5,000 บาท และขายคนืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ1,000 
บาท) ในวนันี้มยีอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท และมยีอดขายหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิ1,000 บาท 

 กองทุนรวม ชนิดขายคนื
หน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ

ชนิดจา่ย 
ปนัผล 

ชนิดสะสมมลูคา่ 
 

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนของวนัก่อนหน้า 
(บาท) 

27,999.30 5,599.86 11,199.72 11,199.72 

ปรบัปรงุมลูคา่เพิม่-ลดหน่วยลงทุนของวนัท าการ
ก่อนหน้า 
1) ขายหน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงนิปนัผล  

(+5,000 บาท) 
2) รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วย

ลงทุนอตัโนมตั ิ(-1,000 บาท) 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธก่ิอนหกัคา่ใชจ้่ายของกองทุน 

 
 

5,000.00 
(1,000.00) 
31,999.30 

 
 
 

(1,000.00) 
4,599.86 

 
 

5,000.00 
 

16,199.72 

 
 
 
 

11,199.72 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 2  จ านวนเงิน 
5,000 บาท 
วธิคีดิการปนัสว่นมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ
- ชนิดขายคนือตัโนมตั ิ= 5,000 x 4,599.86 

/31,999.30 = 718.74 
- ชนิดจา่ยปนัผล = 5,000 x 16,199.72 

/31,999.30 = 2,531.27 
- ชนิดสะสมมลูคา่ = 5,000 x 11,199.72 / 

31,999.30 = 1,749.99 

5,000.00 
 
 
 
 
 

36,999.30 

718.74 
 
 
 
 
 

5,318.60 

2,531.27 
 
 
 
 
 

18,730.99 

1,749.99 
 
 
 
 
 

12,949.71 
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มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธก่ิอนหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน 
รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมต่อวนั ( /365) 
-คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) = 0.802% 
-คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat)= 
0.107% (คดิอตัราเท่ากนัทัง้ 3 ชนิดหน่วยลงทุน) 

 
(0.81) 
(0.11) 

 
(0.12) 
(0.02) 

 
(0.41) 
(0.05) 

 
(0.28) 
(0.04) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 36,998.38 5,318.46 18,730.53 12,949.39 
จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดจา่ยปนัผล = 5,000 / 11.1998 = 446.4365 
หน่วย 
- หน่วยลงทุนลดลงจากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 1,000 / 
11.1997 = 89.2881 หน่วย 

 
 
 

2,857.1524 

 
 
 

410.7119 

 
 
 

1,446.4365 

 
 
 

1,000.0000 

มลูคา่หน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 12.9493 12.9493 12.9494 12.9493 

วนัที ่3 ท าการเพิม่-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทุนและขายคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการก่อนหน้า (จากรายการซือ้
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท และขายคนืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ1,000 บาท) ใน
วนัน้ีมกีารจ่ายเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปนัผล 1,000 บาท  

 กองทุนรวม ชนิดขายคนื
หน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ

ชนิดจา่ยปนัผล ชนิดสะสมมลูคา่ 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนของวนัก่อนหน้า 
(บาท) 

36,998.38 5,318.46 18,730.53 12,949.39 

ปรบัปรุงมูลค่าเพิม่-ลดหน่วยลงทุนของวนัท าการ
ก่อนหน้าและรายการจา่ยเงนิปนัผล 
1) ซือ้หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า  

(+10,000 บาท) 
2) รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิ(-1,000 บาท) 
3) จา่ยเงนิปนัผล (-1,000 บาท) 
มูลค่าทรพัย์สนิหลงัปรบัปรุงมูลค่าเพิม่-ลดหน่วย
ลงทุนและรายการจา่ยเงนิปนัผล 

 
 

10,000.00 
(1,000.00) 

 
(1,000.00) 
44,998.38 

 
 
 

(1,000.00) 
 
 

4,318.46 

 
 
 
 
 

(1,000.00) 
17,730.53 

 
 

10,000.00 
 
 
 

22,949.39 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวนัที่ 3 จ านวน 6,000 
บาท 
วธิคีดิการปนัสว่นมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ
-ชนิด ขายคนือตัโนมตั ิ= 6,000 x 
4,318.46/44,998.38 = 575.82 
-ชนิดจา่ยปนัผล = 6,000 x 17,730.53/44,998.38 
= 2,364.16 
-ชนิดสะสมมลูคา่ = 6,000 x 
22,949.39/44,998.38 = 3,060.92 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธก่ิอนหกัคา่ใชจ้า่ย 

6,000.00 
 
 
 
 
 
 

50,998.38 

575.82 
 
 
 
 
 
 

4,894.28 

2,364.16 
 
 
 
 
 
 

20,094.69 

3,060.92 
 
 
 
 
 
 

26,009.41 

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมต่อวนั (/ 365)     
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-คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) = 0.802% 
-คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์(+vat) = 0.107% 
(คดิอตัราเท่ากนัทัง้ 3 ชนิดหน่วยลงทุน) 

(1.12) 
(0.15) 

(0.11) 
(0.01) 

(0.44) 
(0.06) 

(0.57) 
(0.08) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 50,997.11 4,894.16 20,094.19 26,008.76 

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
-หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทุนชนิด
สะสมมูลค่า = 10,000 / 12.9494 = 772.2425 
หน่วย 
-หน่วยลงทุนลดลงจากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 1,000 / 
12.9493 = 77.2242 หน่วย 

 
 

3,552.1647 

 
 

333.4877 

 
 

1,446.4405 

 
 

1,772.2365 

มลูคา่หน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 14.3566 14.6756 13.8921 14.6756 

(2) บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น  

(2.1) ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ ภายในวนัท าการถดัไปโดยมใิห้นับรวม
วนัหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบั
ธุรกจิการจดัการกองทุนรวม หรอืตามทีบ่รษิทัจดัการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีเ่หตุการณ์ไม่ปกติ 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนภายในวนัท า
การถดัไป โดยมใิหน้บัรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ี
ลกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑใ์น
การค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ดงัต่อไปนี้  

(ก) วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป    

(ข) วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป 

(ค) วนัท าการสุดท้ายของแต่ละเดอืน โดยให้ประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม
ก าหนดวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกนัยาวกว่า 1 เดอืน 

(ง) วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปนัผล โดยประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  

ความใน (ก) มใิห้น ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเปิดทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดย
ประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป   
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มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการที่
ค านวณนัน้  

มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีป่ระกาศขา้งตน้ ต้องไดร้บั
การรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

บรษิทัจดัการอาจไม่สามารถด าเนินการตาม (2.1) - (2.4) ได ้หากเกดิเหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่ไดร้บัราคาหลกัทรพัย ์และ/หรอื
ทรพัยส์นิ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศทีล่งทุน อนัเนื่องจากกองทุนรวมต่างประเทศ ตลาดหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีต่ิดต่อซื้อขายหลกัทรพัย์ รวมทัง้ประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน ปิดท าการ 
หรอืเกดิเหตุการณ์อื่นใดทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัขอ้มูลราคาหลกัทรพัยห์รอืมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าว และจะประกาศภายในวนัท าการถดัจากวนัทีค่ านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ

การค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธกิรณีทีว่นัท าการในประเทศไทยตรงกบัวนัหยุดท าการในต่างประเทศ  บรษิทัจดัการจะใช้
ราคาราคาหลกัทรพัย ์และ/หรอืทรพัยส์นิ มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศทีล่งทุนล่าสดุทีม่เีป็นฐานในการ
ค านวณ ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีบ่รษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ร่วมกนัว่าควรจะใชร้าคาอื่นทีเ่หมาะสมกว่าแทน 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการที่
ค านวณนัน้  

มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีป่ระกาศขา้งต้น ต้องไดร้บั
การรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

(2.5) ประกาศทางเวบ็ไซตเ์พื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลใน
การตดัสนิใจลงทุนได ้และปิดประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้ปีระกาศ
ดงักล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะประกาศในช่องทางอื่นทีเ่หมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และ
บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

ในกรณีที่การประกาศขา้งต้น หากได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV 
Center) หรอืช่องทางอื่นทีส่ านกังานยอมรบั บรษิทัจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนภายใน
สองวนัท าการถดัไปกไ็ด ้

(2.6) ในกรณีทีม่ลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3) การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืจ านวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วธิกีารปดัเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล 

(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปดัเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปดัเศษทศนิยมต าแหน่งที ่4 ขึน้ ส่วน
มลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนิยม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) 
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(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปดัเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะน าผลประโยชน์นัน้ รวมเขา้เป็น
ทรพัยส์นิของกองทุน 

(4) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 16.1 (2) 

(4.1) เมื่อบรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

(4.2) เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเลกิกองทุนรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว 

16.3 แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนทางเว็บไซต์ (website) ของบริษัทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการเห็นว่า
เหมาะสม 

16.4 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง 

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องแตกต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรอืต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการ
จะจดัท าและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผดิพลาดภายในเจด็วนัท าการนับแต่วนัที่พบว่าราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีส าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ เพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  สามารถตรวจสอบได ้ โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
(ค) สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  
(ง) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทัง้น้ี เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง 

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรา
ตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง บรษิทัจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับตัง้แต่วนัที่
พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

 (1) จดัท ารายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท าการถดั
จากวนัที ่บรษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  และสง่รายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายใน
วนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้  เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน
ดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการส่งรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะมี
รายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้   
(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
(ค) สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  
(ง) การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  
ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้
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(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง ให้เป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องภายในวนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ด าเนินการโดยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถรบัทราบชื่อกองทุนรวมทีม่กีารแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนตาม 
(2) และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนตาม (2) ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานตาม (1)   

(4) ชดเชยราคาใหแ้ล้วเสรจ็  และด าเนินการโดยวธิกีารใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตามขอ้ (2) และการชดเชยราคา ภายใน
หา้วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว 

(5) จดัท ามาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้ส าเนารายงาน
การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ดัท าตาม (1) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายในเจด็วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว  เวน้แต่ในกรณีที่
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ บรษิทัจดัการจะไม่ส่งรายงาน
มาตรการป้องกนัใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่ส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่าการที่
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (understate)ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัดิงันี้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวน
ซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด  ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่าง
ของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจ านวนเท่ากบั
สว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี  เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนรวมเปิด  เวน้แต่การทีร่าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด
ครัง้สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคนื
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุที่
ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา  เพื่ อชดเชยราคาให้แก่
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่  ใหบ้รษิทัจ่ายเงนิ
ของกองทุนรวมเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) ใหบ้รษิทัปฏบิตัดิงันี้ 
(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุน

เป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อ  
หน่วยลงทุน 

(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุน 
ทีถู่กตอ้ง 
หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของ
ราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่น
ต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี  เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด  เว้นแต่การที่ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด
ครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกต้อง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามี
สาเหตุดงักล่าว 
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ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องชดเชยราคาเป็นเงนิให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคนืหน่วย
ลงทุนรายใดมมีูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บรษิัทอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีาร
จ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน  แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ใหบ้รษิทัชดเชย
ราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคา
ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1)(ข) หรอืผูซ้ือ้หน่วย
ลงทุนตาม (2)(ก)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจจ่ายเงนิของบรษิทัเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด้ 

(3)   บรษิัทจดัการจะรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกดิขึน้จากมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศ การแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนังสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาใหแ้ก่
ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องดงักล่าว   
มสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้

17 ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง 

17.1 ช่ือบริษทัจดัการ 

      ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

17.2 ช่ือผูด้แูลผลประโยชน์ 
       ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

17.3 ช่ือผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) 
      ไม่ม ี

17.4 ช่ือของผูร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) 
      ชื่อ : ไม่ม ี
      สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ : ไม่ม ี

17.5 ท่ีปรกึษา 
17.5.1. ชื่อทีป่รกึษาการลงทุน 

          ชื่อ : ไม่ม ี
17.5.2. ชื่อทีป่รกึษากองทุน 

            ชื่อ : ไม่ม ี

17.6 ผูส้อบบญัชี 
      ชื่อ : นายอนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล หรอื นางขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล 

17.7 การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 
      ไม่ม ี

18 รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม 

18.1. วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัช ี: ประมาณ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทุน 

18.2. วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : ประมาณ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทุน 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัสิน้สดุรอบบญัช ี:  

วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก :   
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19 การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจดัการ 

19.1  การด าเนินการและการบริหารจดัการกองทุน โดยบริษทัจดัการ 

ในการด าเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ
จดัการกองทุนและหนงัสอืชีช้วน เวน้แต่กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังาน สมาคม และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจ
ตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นต้น ไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ประกาศ ก าหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ /หรอื
ผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

19.2  การแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแก้ไขวิธีการจดัการ 

(1)  ในกรณีทีก่องทุนรวมใดมกีารแบง่ชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรอืทีก่ าหนดไวใ้น
มาตรา 129 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิ
ดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนดิ โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบ

ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ
เกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ใหไ้ดร้บั
มตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด 

(3)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ 

(2)  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ หากมไิดก้ระท าตามมตโิดยเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิรอ้ย
ละห้าสบิห้าของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ บริษัทจดัการจะส่งเอกสาร
หลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการ
นบัมตนิัน้ 
ทัง้นี้ ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ  หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหน่วย
ลงทุนได ้เนื่องจากขอ้จ ากดัในการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  
บริษัทจัดการอาจด าเนินการขอรบัความเห็นชอบจากส านักงานส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตาม
แนวทางทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

(3)  ในกรณีที่การแก้ไขเพิม่เติมโครงการหรือวธิกีารจดัการกองทุน ได้กระท าโดยมติเสยีงขา้งมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของโครงการ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงาน ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัทีม่มีตใิหแ้กไ้ข ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการกองทุนไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย และ
จะประกาศทางหนังสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ได้รบัความเหน็ชอบจาก
ส านกังาน หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข แลว้แต่กรณี 

ในการขอมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ  บรษิัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดรวมในจ านวนเสยีงใน
การขอมตคิรัง้นัน้ 
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(4) ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการหรอืวธิกีารจดัการทีม่ลีกัษณะเป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
หรอืเพื่อเป็นไปตามกฏหมายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด บรษิทัจดัการจะยื่นค าขอเป็นหนังสอืพรอ้มทัง้รายละเอยีดโครงการทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิแลว้ และ
ค ารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อขอความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัค าขอและเอกสารหลกัฐานทีค่รบถ้วน
ถูกต้องตามที่ก าหนดแล้ว ให้ถือว่าส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเหน็ชอบใหแ้ก้ไขเพิม่เตมิ
โครงการได ้

(5) บรษิทัจดัการอาจด าเนินการเพิม่เงนิทุนของโครงการจดัการกองทุน โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ การเสนอขายหน่วยลงทุนตามจ านวนทีเ่พิม่ขึน้ของเงนิทุนโครงการไดต่้อเมื่อไดม้กีาร
จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงเงนิทุนโครงการต่อส านกังานแลว้ 

(6) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจาก
โครงการ จะถือว่าส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโรงการเมื่อบรษิทั
จดัการได้ปิดประกาศการลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายไว้ทีส่ านักงานของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(7) บรษิทัจดัการอาจด าเนินการควบรวมกองทุนทีอ่ยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ ต่อเมื่อไดร้บัมตขิองผู้
ถอืหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน และ
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารควบรวมกองทุนดงัต่อไปนี้ 
(7.1)  กองทุนรวมตัง้แต่สองกองทุนรวมขึน้ไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนไดต่้อเมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อื

หน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการ ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
(7.1.1) ไดร้บัมตเิกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุ

รวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักล่าว 
ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล
เดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดรวมใน
จ านวนเสียงในการขอมติครัง้นัน้ ทัง้นี้  ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

(7.1.2) ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนออกเสยีงน้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม 
หรอืออกเสยีงตัง้แต่กึง่หนึ่งขึน้ไปของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ
จดัการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติโดยเสยีงขา้งมากด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หากบรษิัทจดัการประสงค์จะควบรวมกองทุนต่อไป ให้
ด าเนินการขอมติครัง้ใหม่ภายใน สบิสีว่นันับแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัที่ก าหนดให้เป็นวนั
สดุทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขอมตคิรัง้แรก  และไดร้บัมตใินครัง้
หลังนี้เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งออกเสียงลงมติของแต่ละ
กองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งด าเนินการตาม (7.1.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ผลการนบัมตคิรัง้แรกใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนทราบดว้ย 
การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการก าหนดรายละเอยีดของโครงการ
จดัการกองทุนรวมใหม่ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถา้ม)ี  พรอ้มทัง้
ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย 
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิดหรอืกองทุนปิด
กบักองทุนเปิด  หากมีผลให้เกดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่รบัโอนเป็นกองทุนเปิดให้
บรษิัทจดัการขอมติผู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการ
กองทุนเปิดด้วย และหากได้รบัมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน 
(7.1.1) ของวรรคหนึ่ง ใหถ้อืว่าไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุ
ปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าด้วยการก าหนดวธิปีฏบิตัใิน
การขอความเหน็ชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม 
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 (7.2) ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการส่งหนงัสอืนดัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นัก่อน
วนัประชุม หรอืสง่หนงัสอืขอมตล่ิวงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นวนัสดุทา้ยของการ
รบัหนังสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  โดยเปิดเผยขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเกีย่วกบัการควบ
รวมกองทุนไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักล่าว 

(7.3) ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรือหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบ
รวมกองทุน  บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวม
กองทุนที่ได้รบัไว้แล้ว หรืออาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได้ โดยการปิด
ประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ 
สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้บรษิัทจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะ การลงทุนของวนัท าการ
สุดทา้ยของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  และจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ า
การและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งดงักล่าวเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนรอ้งขอ 

(7.4) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมมีตใิหม้กีารควบรวมกองทุนแล้ว ให้บรษิทัจดัการยื่นค าขอรบั ความเหน็ชอบต่อ
ส านกังาน  พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอรบัความเหน็ชอบ 

(7.5) บรษิัทจดัการบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุนรวม (ถ้าม)ี 
ตลอดจนสทิธแิละก าหนดเวลาในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมที่
โอนตามวธิกีารดงัต่อไปนี้ภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน 
(7.5.1) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนงัสอืพรอ้มสรุป

สาระส าคญัของโครงการจดัการกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนวนัทีจ่ะควบรวมกองทุน 
วันเริ่มท าการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยระบุวนั เดือน ปี อย่างชัดแจ้ง และสถานที่ติดต่อเพื่อ
สอบถามหรอืรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 

(7.5.2) ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัทีม่จี าหน่ายแพร่หลายในทอ้งถิน่อย่างน้อยสองฉบบัเป็นเวลาสอง
วนัตดิต่อกนั 

ในกรณีทีเ่ป็นการควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบักองทุนเปิด การ
แจง้และประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการแจง้และประกาศการไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม
ขอ้ 7.1 วรรคสีด่ว้ย 

(7.6) เมื่อบรษิัทจดัการได้มหีนังสอืแจง้และประกาศการควบรวมกองทุนตามขอ้ (7.5) แล้ว ให้บรษิัทจดัการ
ด าเนินการตามโครงการจดัการกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนในการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน 
แลว้แต่กรณี 
ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมที่โอนทีค่ดัคา้นหรอืทีไ่ม่ไดอ้อกเสยีงในการ
ควบรวมกองทุน  บรษิัทจดัการจะจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวในการทีจ่ะ
ออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ โดยค านึงถงึมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขาย และราคารบัซือ้คนืในเวลาก่อนหน้าการควบรวมกองทุน และแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัการควบ
รวมกองทุนดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ และส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรอื
กองทุนรวมทีโ่อน ไม่แสดงเจตนาภายในเวลาทีก่ าหนดใหส้ทิธ ิบรษิทัจดัการจะขอสงวนสทิธดิ าเนินการ
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนใหม่หรอืกองทุนทีร่บัโอน 
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(7.7) บริษัทจดัการต้องจดัท าหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัและส่วนขอ้มูลโครงการที่เป็นปจัจุบนัของ
กองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  โดยระบุวนัทีม่กีารควบรวมกองทุน รวมทัง้ประวตัคิวามเป็นมา
โดยสรุปของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนไว้ดว้ย   และใหบ้รษิทัจดัการจดัส่งหนังสอืชี้ชวน
ดงักล่าวให้ส านักงานไม่น้อยกว่าหนึ่งวนัท าการก่อนการเริม่จดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุป
ขอ้มลูส าคญัใหป้ระชาชน 
หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ให้เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษัทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมติเพื่อ
แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 

20    ข้อก าหนดอ่ืนๆ 

20.1  กรณีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน  บรษิทัจดัการจะไม่นบั
คะแนนเสยีงทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม เวน้แต่การเกนิ
ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนตามขอ้ 5.2.7.1 (3)(ค)  
โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จี านวนไม่
เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัที่
ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือด าเนินการเลิกกองทุนรวมนัน้ทันที เว้นแต่ เข้าข้อยกเว้นตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

20.2 การแก้ไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนหรอืวิธีการจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน หรอืวธิกีารจดัการตามที่
เหน็สมควรในกรณีทีส่ว่นราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกัคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลงั 
และ/หรอื หน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย ไดม้กีารปรบัเปลีย่น แกไ้ข เพิม่/ลด ประกาศ เหน็ชอบ สัง่การ 
ผ่อนผนัในเรื่องต่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข วธิกีารจดัตัง้จดัการ และ/หรอืวธิกีารบรหิารจดัการกองทุน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด ระเบยีบปฏบิตั ิเงื่อนไข หรอื รายละเอยีดต่างๆ ทัง้นี้โดยถอืว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย  ทัง้นี้การแกไ้ขเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิดงักล่าว จะตอ้งเป็นไปตามที่
ส านกังานประกาศก าหนด เหน็ชอบ ผ่อนผนั สัง่การ ใหส้ามารถกระท าได ้ 

20.3 การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft commission) 

บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของ
บุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้โดยมหีลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีร่บัไวน้ัน้ต้องเป็นทรพัยส์นิทีม่มีลูค่าในทางเศรษฐกจิและต้องเกีย่วกบับทบาทโดยตรง
ของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เหน็ว่าบริษัทจดัการใช้บริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อให้
กองทุนไดร้บัประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ บรษิทั
ตอ้งกระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนรวมนัน้ดว้ย 
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20.4  การกู้ยืมเงินหรอืการท าธรุกรรมขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน 

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

20.5 การบริการซ้ือขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

(1) บรษิัทจดัการอาจเปิดใหบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารซื้อขายแบบอื่นๆ เพิม่เติม ตามหลกัเกณฑแ์ละ
เงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศ
ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเริม่ใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ 
และส านกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

(2) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารช าระเงนิค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไม่
ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และส านักงานผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนื  

20.6  การท าความรู้จ ักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due 
Diligence: CDD) 

บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่บริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพิม่เตมิจากผูส้นใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูล้งทุน
ตามค าจ ากดัความของกฎหมายหรอืตามทีห่น่วยงานทีม่อี านาจก าหนด ทัง้ก่อนและหรอืภายหลงัการลงทุนในกองทุน
ไปแลว้ ทัง้น้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มอี านาจ ทัง้นี้ 
บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนมีหน้าที่ต้องท าความรู้จกัตัวตนของลูกค้า (Know Your 
Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนมหีน้าทีแ่จง้การเปลีย่นแปลงขอ้มลูเกีย่วกบัการรูจ้กัตวัตนของลกูคา้ (KYC) และการพสิจูน์ทราบลกูคา้ (CDD) 
ใหบ้รษิทัจดัการและ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทราบ โดยตามแนวทางปฏบิตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การฟอกเงนิดงักล่าว บรษิัทจดัการและ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมาย
ครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชเีพื่อใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนขอ้มูลลูกค้าให้เป็น
ปจัจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอื่นๆ ตามทีห่น่วยงานผูม้อี านาจก าหนดแนวทาง 

20.7    ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไป
จะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิ
ทีไ่ม่ใช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มูลเกีย่วกบั
บญัชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สญัชาติ
อเมรกินั ผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และ ผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI 
นัน้ นอกจากน้ียงัปรากฎดว้ยว่าในปจัจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนดและ
หลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกบั
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมหีน้าที่ต้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี่ FATCA ก าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลูกคา้เพื่อหา
ความสมัพนัธ์ของลูกค้ากบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถึงหน้าทีใ่นการก าหนดใหลู้กค้าบางประเภทต้องจดัท า
เอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
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ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื 
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รบัผลกระทบที่
ส าคญัในสองกรณี คอื 

(1) ต้องถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจ
รวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 
เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพนัตนตาม
ขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ ผูส้นับสนุน
การขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่ าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมที่
เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผู้รบัฝากทรพัย์สนิ  
และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่เขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธ
หรอืระงบัการท าธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึง่อาจท า
ใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึ
อาจท าใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กี
ต่อไป  

เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกีย่วขอ้ง  และเพื่อให้บรษิัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิตัติาม
ภาระผูกพนัภายใต้ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษิทัจดัการและกองทุนรวม 
(ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานของกองทุน เช่น ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการ
ขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรอืเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เช่น ชื่อ 
ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนหรือเงนิปนัผลที่ได้รบั เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบญัชทีัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้กบับริษัทจดัการ 
ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าส่งข้อมลู เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์ทราบความ
เกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาติอเมรกินัหรือการให้ข้อมูลตาม
หวัขอ้ทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มูล
เมื่อขอ้มูลทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรอื
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรอืผู้
ถอืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง
ขา้งต้น ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการ
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ก าหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็น
และความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามที่บรษิทัจดัการแจง้นี้แลว้ และ/
หรอืไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  

(1)  ไม่รบัค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2)  ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และด าเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปนัผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อื
หน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่ เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ 
ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท าให้กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บั
ประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจดัการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคับของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจต้องถูกหกั ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าว
แล้วขา้งต้น ซึ่งในทางปฏบิตัิบรษิัทจดัการจะเลอืกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการได้สงวน
สทิธไิวข้า้งต้น บรษิทัจดัการ(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจน าส่งขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่นใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้ง
ขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

20.8  ในกรณีทีก่องทุนรวมต่างประเทศมกีารคนืเงนิค่าธรรมเนียมบางส่วน อนัไดแ้ก่ การจดัการ และ/หรอืค่าธรรมเนียม
อื่นใดในลกัษณะท านองเดยีวกนันี้ (ถ้ามี) เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กองทุน กองทุนจะน าเงนิดงักล่าวไปลงทุนใน
กองทุนหลกั (Royalties and rebate) ต่อไป โดยถอืว่าเป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

21.        ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมหีน้าที่ปฏบิตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบั
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่
ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในโครงการขดัหรอืแย้งกบัหลกัเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม    
โดยผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การ
ลงนามในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จดัการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามข้อก าหนดใน
โครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตาม
มาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการกองทุนรวมถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ
กองทุนรวม 


