
 

หนังสือชี
ชวนส่วนข้อมลูโครงการ 
 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็  
LH GLOBAL MULTI ASSET FUND  

(LHGMA) 
 
 

 • การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี8ยงของการลงทุน  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด  
แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซ็ท เมื8อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี
 เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุน 
ของผู้ลงทุน  และผู้ลงทุนยอมรบัความเสี8ยงที8อาจเกิดขึ
นจากการลงทุนได้ 

• กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ และกองทุนหลกั มีนโยบายป้องกนัความเสี8ยงจากอตัราแลกเปลี8ยน
เงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ 
ในแต่ละขณะ ซึ8งหากกองทุนมิได้ป้องกนัความเสี8ยงจากอตัราแลกเปลี8ยนดงักล่าว ผู้ลงทุนอาจได้รบัผลขาดทุน
หรือกาํไรจากอตัราแลกเปลี8ยน หรืออาจได้รบัเงินลงทุนคืนตํ8ากว่าเงินลงทุนเริ8มแรกได้ นอกจากนี
การทาํธรุกรรม
ป้องกนัความเสี8ยงอาจมีต้นทุนซึ8งอาจทาํให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที8เพิ8มขึ
น 

• เนื8องจากกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลกัซึ8งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนประเทศทําให้กองทุนมีความเสี8ยง
ของประเทศที8ลงทุน (country risk) คือความเสี8ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม สภาวะตลาด มาตรการทางการ
เงินในภาวะที8เกิดเหตกุารณ์ที8ไม่ปกติ รวมถึงข้อจาํกดัต่าง ๆ ในประเทศนั
น ๆ ทาํให้มีผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยสิ์น
สทุธิของกองทุน หรืออาจทาํให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึ8งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รบัเงิน
คืนตามระยะเวลาที8กาํหนด 

• ในกรณีที8มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที8กาํหนดไว้ใน
หนังสือชี
ชวน 

• บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรือทรพัย์สินอื8นเพื8อบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัที8บริษทัจดัการลงทุน 
ในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอื8นเพื8อกองทุนรวม  โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานที8ป้องกนัความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์เพื8อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ8มเติม
ได้ที8 www.lhfund.co.th 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี
ชวนให้เข้าใจก่อนซื
อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื8อใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเมื8อมีข้อสงสยัให้สอบถามติดต่อผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื
อหน่วยลงทุน  

• การพิจารณาร่างหนังสือชี
ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี
 มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี
ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคา
หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที8เสนอขายนั
น  

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี8ถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสยัหรือต้องการข้อมลูเพิ8มเติม โปรดติดต่อบริษทัจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื
อคืน 
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หนังสือชี
ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็  

LH GLOBAL MULTI ASSET FUND 

จดัตั 
งและจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั 

เสนอขายต่อประชาชนทั 8วไป 
มลูค่าโครงการ 2,000,000,000 บาท จาํนวนหน่วยลงทุน 200,000,000 หน่วย 

เสนอขายครั 
งแรกระหว่างวนัที8 20 สิงหาคม – 4 กนัยายน  2561 
ภายในเวลาทาํการของบริษทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื
อคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื
อคืนหน่วยลงทุน 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนืหน่วยลงทุนที/ไดร้บัแต่งตั +ง (ถา้ม)ี 

ผูด้แูลผลประโยชน์ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
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สารบญั 

รายละเอียดโครงการจดัการ 

1.     ชื/อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม 12 

2.     จาํนวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มลูค่าที/ตราไว ้จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที/เสนอขาย 13 

3.     วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะพเิศษ 
การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซื+อขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื/น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื/นที/จะลงทุน 14 

4 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) 36 

5 การเสนอขายหน่วยลงทุนครั +งแรก 37 

6 การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั +งแรก : 44 

7 การรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน 49 

8 การสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน 52 

9. การชาํระค่ารบัซื+อคนื สบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื/นแทนเงนิ 55 

10. การเลื/อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 55 

11. การไม่ขายไม่รบัซื+อคนืไม่สบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนตามสั /ง 56 

12 การหยุดขายหรอืรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน 58 

13 เงื/อนไขและขอ้จาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน 58 

14 การจ่ายเงนิปนัผล 59 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที/เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ั /งซื+อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 60 

16 วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณ และการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา 
หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีที/มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 65 

17 ชื/อผูเ้กี/ยวขอ้ง 73 

18 รอบระยะเวลาบญัชปีระจาํปีของกองทุนรวม 73 

19 การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 74 

20 ขอ้กาํหนดอื/นๆ 77 

21.   ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม 80 
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คาํศพัท ์

คาํศพัท ์ คาํอธิบายศพัท ์

“โครงการ”  หมายถงึ โครงการจดัการกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็  

“กองทุนรวม หรอื กองทุน       
หรอืกองทุนเปิด” 

หมายถงึ  กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็  

“หน่วยลงทุน”  หมายถงึ  หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็  

“หน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอตัโนมติั” 

หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล 
มลัต ิแอสเซท็  (ชื/อย่อ : LHGMA-R) 

“หน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงิน
ปันผล” 

หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงนิปนัผลของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็  
(ชื/อย่อ : LHGMA-D) 

“หน่วยลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า” 

หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดทั /วไปของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็                   
(ชื/อย่อ : LHGMA-A) 

“หนังสือชี
ชวน” หมายถงึ หนงัสอืชี+ชวนที/มรีายละเอยีดตามที/กาํหนดโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยแบบหนงัสอืชี+ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

“บริษทัจดัการ”  หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

“วนัทาํการ” หมายถงึ วนัเปิดทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ 

“วนัทาํการซื
อหน่วยลงทุน 
(Subscription Date)” 

หมายถงึ วนัที/บรษิทัจดัการกาํหนดใหผู้ล้งทุนสามารถซื+อหน่วยลงทุนได ้ทั +งนี+ตามที/กาํหนด
ไวใ้นรายละเอยีดโครงการ รวมถงึวนัทาํการของกองทุนหลกัและประเทศที/
เกี/ยวขอ้งกบัการลงทุน 

“วนัทาํการขายคืนหน่วย
ลงทุน (Redemption 
Date)” 

หมายถงึ วนัที/บรษิทัจดัการกาํหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถทาํการขายคนืหน่วยลงทุน
ได ้ทั +งนี+ ตามที/กาํหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ รวมถงึวนัทาํการของกองทุน
หลกัและประเทศที/เกี/ยวขอ้งกบัการลงทุน  

“ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื
อคืน”  

หมายถงึ  บุคคลที/บรษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้าํหน้าที/ขายหรอืรบัซื+อคนืหน่วย
ลงทุน หรอืสบัเปลี/ยนหน่วยลงทนุ แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม 

“ผูด้แูลผลประโยชน์”  หมายถงึ  ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ/งไดแ้ก่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

“มูลค่าหน่วยลงทุน”  หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนที/จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั +งหมดเมื/อสิ+น
วนัทาํการที/คาํนวณนั +น 

“ราคาขายหน่วยลงทุน 
(Subscription Price)” 

หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิ+นวนัทาํการขายหน่วยลงทุน  บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

“ราคารบัซื
อคืนหน่วย
ลงทุน (Redemption 
Price)” 

หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิ+นวนัทาํการรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการ
รบัซื+อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  
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“การแก้ไขราคาย้อนหลงั” หมายถงึ การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนที/ไมถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที/ถูกตอ้ง โดยแกไ้ข
ราคายอ้นหลงัตั +งแต่วนัที/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึปจัจบุนั 

“การชดเชยราคา”  หมายถงึ การเพิ/มหรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื+อหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนที/มรีาคา
หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิซึ/งมมีลูค่าเทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วย
ลงทุน ที/ไมถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที/ถูกตอ้งแทนการเพิ/มหรอืลดจาํนวนหน่วย
ลงทุน 

“ใบแสดงสิทธิ”  หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที/เกดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทย (Depositary receipt) 

“หลกัทรพัยอ้์างอิง”  หมายถงึ  หลกัทรพัยป์ระเภทใดประเภทหนึ/งที/ออกโดยบรษิทัจดทะเบยีนและใชเ้พื/อรองรบัใบ
แสดงสทิธ ิ

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายถงึ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“สาํนักงานหรอืสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.”  

หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“กฎหมาย ก.ล.ต.”  หมายถงึ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศและคาํสั /งต่าง ๆ 
ทั +งที/มอียู่ในปจัจุบนัและที/แกไ้ขเพิ/มเตมิ 

“ตลาดหลกัทรพัย”์  หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัยใ์หม ่

“สมาคม”  หมายถงึ สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน ซึ/งหมายถงึสมาคมที/เกี/ยวเนื/องกบัธรุกจิหลกัทรพัยท์ี/
ไดร้บัอนุญาตและจดทะเบยีนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื/อทาํการสง่เสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทที/เกี/ยวกบัการ
จดัการลงทุน 

“สถาบนัการเงิน” หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบี+ยเงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ 

“กิจการ” หมายถงึ บรษิทัที/มหีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัที/มหีลกัทรพัยซ์ื+อขาย
ในศนูยซ์ื+อขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั 

“คาํเสนอซื
อ” หมายถงึ คาํเสนอซื+อหลกัทรพัยข์องกจิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย
หลกัเกณฑ ์เงื/อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื/อครอบงาํกจิการ 

“ศนูยซื์
อขายหลกัทรพัย”์ หมายถงึ ศนูยซ์ื+อขายหลกัทรพัยซ์ึ/งจดัตั +งขึ+นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

“กลุ่มกิจการ” หมายถงึ บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีี/สภาวชิาชพีบญัชกีาํหนดให้
จดัทาํงบการเงนิรวม 

“กองทุนรวมเปิด” หมายถงึ กองทุนรวมประเภทรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน 

 “กองทุน buy & hold” หมายถงึ กองทุนรวมที/มุง่เน้นลงทุนเพยีงครั +งเดยีวโดยถอืทรพัยส์นิที/ลงทนุไวจ้นครบกาํหนด
อายุของทรพัยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอายุ
ของกองทุนรวม 
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“กองทุน CIS ต่างประเทศ” หมายถงึ กองทุนที/จดัตั +งขึ+นตามกฎหมายต่างประเทศซึ/งมลีกัษณะเป็นโครงการลงทุนแบบ
กลุ่ม (collective investment scheme)  ทั +งนี+ ไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตั +งในรปู
บรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื/นใดแต่ไม่รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ที/
จดัตั +งขึ+นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

หมายถงึ กองทุน exchange traded fund ที/จดัตั +งขึ+นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน infra” หมายถงึ รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิที/เกี/ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพื+นฐานของประเทศต่าง ๆ 
ซึ/งไดแ้ก่ 
1.  กองทุนโครงสรา้งพื+นฐานที/จดัตั +งขึ+นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื/อธุรกรรมในตลาดทุน 
2.  กองทุนโครงสรา้งพื+นฐานต่างประเทศที/จดัตั +งขึ+นตามกฎหมายต่างประเทศซึ/งม ี 

วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทนุรวมโครงสรา้ง
พื+นฐานตาม 1. ทั +งนี+ ไม่ว่ากองทนุโครงสรา้งพื+นฐานดงักล่าวจะจดัตั +งในรปู
บรษิทั ทรสัต ์หรอืรปู อื/นใด 

“กองทุน property” หมายถงึ กองทรพัยส์นิที/เกี/ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึ/งอยูใ่นรปูแบบอย่างใดอย่างหนึ/งดงันี+ 
1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ี/อยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2.  ทรสัตเ์พื/อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ี/จดัตั +งขึ+นตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัต์

เพื/อธุรกรรมในตลาดทุน 
3.  foreign REIT 

“การลดความเสี8ยง” หมายถงึ การลดความเสี/ยงที/อาจเกดิขึ+นจากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน 
derivatives ที/มลีกัษณะครบถว้นดงันี+ 

1.  ไม่มวีตัถุประสงคเ์พื/อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กาํไร (speculate) 

2.  มผีลใหค้วามเสี/ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เป็นการลดความเสี/ยงทั /วไปและความเสี/ยงเฉพาะของทรพัยส์นิที/ตอ้งการลด
ความเสี/ยง 

4. สามารถลดความเสี/ยงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

“เงินฝากหรอืตราสาร
เทียบเท่า 
เงินฝาก” 

หมายถงึ ทรพัยส์นิดงันี+ 

1.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื/นที/มี
ลกัษณะทาํนองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรพัยท์ี/ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื/อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษที/ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ  

“เงินฝากอิสลาม” หมายถงึ ขอ้ตกลงที/เป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะที/เทยีบเคยีงไดก้บั 
เงนิฝาก โดยคู่สญัญาที/เทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคู่สญัญา
ฝา่ยที/เทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จาํนวน ณ เวลาใด ๆ 
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“ดชันีกลุ่มสินค้าโภค
ภณัฑ”์ 

หมายถงึ ดชันีที/มอีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

“ดชันีเงินเฟ้อ” หมายถงึ ดชันีที/จดัทาํขึ+นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื/อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

“ตราสารกึ8งหนี
กึ8งทุน” หมายถงึ ตราสารทางการเงนิที/มเีงื/อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

“ตราสารภาครฐัไทย” หมายถงึ ตราสารดงันี+ 

1.  ตั sวเงนิคลงั   

2.  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   

3.  พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ที/กระทรวงการคลงัหรอืกองทุนฟื+นฟูเป็น 
ผูม้ภีาระผกูพนั 

“ตราสารภาครฐั 
ต่างประเทศ” 

หมายถงึ ตราสารที/มรีปูแบบทาํนองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยที/รฐับาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอื
องคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ+าประกนั แต่ไม่รวมถงึตราสารที/ออก
โดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ/นของประเทศนั +น 

“ตราสาร Basel III” หมายถงึ ตราสารเพื/อการนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอื
ต่างประเทศ ที/มกีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลสถาบนัการเงนิของ 
Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื
อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ” 

หมายถงึ ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ที/จดัใหม้ขี ึ+นเพื/อการซื+อขายหลกัทรพัยใ์น
ต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงันี+ 

1.  มกีารรวบรวมคาํเสนอซื+อเสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซื+อหลายรายและ 
ผูเ้สนอขายหลายราย 

2.  มกีารกาํหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึ/งกาํหนดเกี/ยวกบัวธิกีารในการ 
ซื+อขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจใน
การจดัการซื+อขายเป็นประการอื/น และผูเ้สนอซื+อเสนอขายยนิยอมที/จะผกูพนั
ตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนั +น 

“ธปท.” หมายถงึ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” หมายถงึ ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” หมายถงึ บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

“บง.” หมายถงึ บรษิทัเงนิทุน 

“บล.” หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัย ์

“บลจ.” หมายถงึ บล.ที/ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

“บริษทัจดทะเบียน” หมายถงึ บรษิทัที/มหีลกัทรพัยท์ี/ไดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตใหท้าํการซื+อขาย
ไดใ้น SET 
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“บริษทัยอ่ย” หมายถงึ บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกี/ยวกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดยพจิารณา
ตามงบการเงนิรวมที/มกีารจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ ทั +งนี+ หากไมม่งีบการเงนิรวมให้
พจิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ที/ปรากฏในบญัชรีายชื/อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

“บริษทัใหญ่” หมายถงึ บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกี/ยวกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดยพจิารณา
ตามงบการเงนิรวมที/มกีารจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ ทั +งนี+ หากไมม่งีบการเงนิรวมให้
พจิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ที/ปรากฏในบญัชรีายชื/อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

แบบ filing หมายถงึ แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

“ใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์” 

หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที/เกดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึ/งกาํหนดใหเ้ป็น
หลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่า
ดว้ยการกาํหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิ/มเตมิ (ฉบบัที/ 6) 

“ผูมี้ภาระผกูพนั” หมายถงึ ผูท้ี/มภีาระผกูพนัในการชาํระหนี+ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ ั /งจ่าย ผู้
รบัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ+าประกนั แลว้แต่กรณี 

“ศนูยซื์
อขาย derivatives” หมายถงึ ศนูยซ์ื+อขายดงันี+ 

1.  ศนูยซ์ื+อขาย derivatives ที/ไดร้บัใบอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื+อขาย
ล่วงหน้า 

2.  ศนูยซ์ื+อขาย derivatives ซึ/งจดัตั +งขึ+นและใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมาย
ต่างประเทศและไดร้บัการยอมรบัจากสาํนกังาน 

“หน่วย CIS” หมายถงึ หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ/งดงันี+  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที/อยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื/อผูล้งทุนทั /วไป กองทุน
รวมเพื/อผูล้งทุนที/มใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื/อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิที/เกี/ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพื+นฐานซึ/งอยู่ในรปูแบบอย่างใด
อย่างหนึ/งดงันี+ 

1.  กองทุนโครงสรา้งพื+นฐานที/จดัตั +งขึ+นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื/อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพื+นฐานต่างประเทศที/จดัตั +งขึ+นตามกฎหมายต่างประเทศซึ/งมี
วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทนุโครงสรา้ง
พื+นฐานตาม 1.  ทั +งนี+ ไม่ว่าจะจดัตั +งในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื/นใด 

“หน่วย property” หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิที/เกี/ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึ/งอยู่ในรปูแบบอย่างใด
อย่างหนึ/งดงันี+ 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ี/อยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื/อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ี/จดัตั +งขึ+นตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัต์
เพื/อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 
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“หุ้นกู้ระยะสั 
น” หมายถงึ หุน้กูท้ี/มกีาํหนดเวลาชาํระหนี+ไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัที/ออกหุน้กู ้
“B/E” หมายถงึ ตั sวแลกเงนิ (Bill of Exchange) 
“benchmark” หมายถงึ ตวัชี+วดัของกองทุนซึ/งเป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีที/มกีารเผยแพร่อย่าง

กวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนั +น 
“CIS operator” หมายถงึ บุคคลดงันี+ 

1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 

2.  ผูท้าํหน้าที/บรหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 
“concentration limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนที/คาํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที/ลงทุน 
“counterparty limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนที/คู่สญัญา 

“CRA” หมายถงึ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื/อถอื (Credit Rating Agency) ที/ไดร้บัความเหน็ชอบ
จากสาํนกังานเวน้แต่ที/กาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 

“credit derivatives” หมายถงึ Derivatives ที/มลีกัษณะเป็นการเคลื/อนยา้ยความเสี/ยงดา้นเครดติของทรพัยส์นิที/
ไดร้บัการประกนัความเสี/ยงจากคู่สญัญาฝา่ยหนึ/งไปยงัคู่สญัญาอกีฝา่ยหนึ/งตาม
มาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝา่ยหนึ/งซึ/งมภีาระผกูพนัที/จะตอ้งชาํระเงนิใหแ้ก่
คู่สญัญาอกีฝา่ยหนึ/งเมื/อเกดิเหตุการณ์ที/มผีลต่อการชาํระหนี+ (credit event) ของ
ทรพัยส์นิที/ไดร้บัการประกนัความเสี/ยง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียม
สาํหรบัการมภีาระผกูพนัดงักล่าว 

“credit event”  หมายถงึ เหตุการณ์ที/เกี/ยวขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหนี+ตามที/ระบใุนขอ้ตกลงของ
ตราสารหรอืสญัญา 

“credit rating” หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื/อถอืที/จดัทาํโดย CRA ซึ/งเป็นการประเมนิความสามารถในการ
ชาํระหนี+ตามตราสารหรอืสญัญา 

“currency risk” หมายถงึ ความเสี/ยงดา้น FX 

“delta” หมายถงึ อตัราเปรยีบเทยีบการเปลี/ยนแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญากบัราคา 
underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 

“derivatives” หมายถงึ สญัญาซื+อขายล่วงหน้า 

“derivatives on 
organized exchange” 

หมายถงึ derivatives ที/ซื+อขายในศนูยซ์ื+อขาย derivatives 

“discount rate” หมายถงึ อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารที/มกีารลงทุนที/จะใชใ้นการคาํนวณมลูค่า
ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนั +น 

“DW” หมายถงึ ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” หมายถงึ กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ี/จดัตั +งขึ+นตามกฎหมายต่างประเทศซึ/งมี
วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการที/ประกอบธุรกจิ
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ทั +งนี+ไมว่่ากองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะจดัตั +งในรปูบรษิทั 
ทรสัต ์หรอืรปูอื/นใด 
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“FX” หมายถงึ อตัราแลกเปลี/ยนเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” หมายถงึ ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแม่นํ+าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ/งไดแ้ก่ 
ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่ง
สหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี 
(เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

“group limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนที/คาํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอตัราสว่นการลงทุนใน
แต่ละบรษิทัที/อยูใ่นกลุ่มกจิการมาคาํนวณรวมกนั 

“guarantor rating” หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื/อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรองผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั 
หรอืผูค้ํ+าประกนั 

“international scale” หมายถงึ มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัที/ใชเ้ปรยีบเทยีบระหว่างประเทศ 

“investment grade” หมายถงึ credit rating ในระดบัที/สามารถลงทุนได ้ 

“IOSCO” หมายถงึ International Organization of Securities Commissions 

“IPO” หมายถงึ การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั /วไปในครั +งแรก (Initial Public 
Offering) 

“issue rating” หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื/อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

“issuer rating” หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื/อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

“market price” หมายถงึ มลูค่าตามราคาตลาด 

“MF” หมายถงึ กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” หมายถงึ กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

“national scale” หมายถงึ มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัที/ใชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

“NAV” หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

“net exposure” หมายถงึ มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้มผ่านการ
ลงทุนในตราสารหรอืสญัญาที/ใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบัทรพัยส์นิซึ/งเป็นผล
ใหก้องทุนมคีวามเสี/ยงในทรพัยส์นินั +น 

“notional amount” หมายถงึ มลูค่าตามหน้าสญัญาของ derivatives 

“obligation”   หมายถงึ ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิที/ขอ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งองิถงึ 
(obligation category & obligation characteristics) 

“options” หมายถงึ สญัญาที/มลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซื+อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แหง่
พระราชบญัญตัสิญัญาซื+อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” หมายถงึ derivatives ซึ/งซื+อขายนอกศนูยซ์ื+อขาย derivatives  

“P/N” หมายถงึ ตั sวสญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

“portfolio duration” หมายถงึ อายุเฉลี/ยของทรพัยส์นิที/ลงทุนซึ/งไดจ้ากการคาํนวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนที/คาํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 
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“regulated market” หมายถงึ ศนูยก์ลางที/จดัช่องทางการสื/อสารระหว่างผูค้า้เพื/อใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซื+อขาย
ตราสารระหว่างกนัได ้รวมทั +งใหข้อ้มลูต่าง ๆ ที/เกี/ยวกบัตราสารนั +น โดยศนูยก์ลาง
ดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานที/ทาํหน้าที/กาํกบัดแูล
ดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารที/มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัหลกัทรพัย ์

“repo” หมายถงึ ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื+อคนื (repurchase agreement) 

“reverse repo” หมายถงึ ธุรกรรมการซื+อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

“SBL” หมายถงึ ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ (Securities 
Borrowing and Lending) 

“securities lending”  หมายถงึ ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

“SET” หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

“share warrants” หมายถงึ ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี/จะซื+อหุน้ 

“single entity limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนที/คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

“SIP” หมายถงึ Specific Investment Products 

“SN” หมายถงึ ตราสารที/มสีญัญาซื+อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื/อถอืระดบัประเทศของประเทศที/ผูอ้อกตราสารมถีิ/นที/อยู่ซึ/งเป็น
การประเมนิความเสี/ยงในการผดินดัชาํระหนี+ของรฐับาลของประเทศนั +น 

“TBMA” หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหนี+ไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” หมายถงึ บล.ที/ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้นิเชื/อเพื/อธุรกจิ
หลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์

“TSR” หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินการซื+อหุน้เพิ/มทนุที/โอนสทิธไิด ้(Transferable Subscription 
Right) 

“underlying” หมายถงึ สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

“WFE” หมายถงึ World Federation of Exchanges 

“บุคคลที มีความสมัพนัธ์
หรอืเชื8อมโยงกบับริษทั
จดัการ” 

หมายถงึ บุคคลในลกัษณะใดลกัษณะหนึ/งดงัต่อไปนี+ 

(1) บุคคลที/มกีารถอืหุน้ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ/งดงัต่อไปนี+ 

(1)(ก)1. บรษิทัแม่ไดแ้ก่บุคคลที/ถอืหุน้ของบรษิทัจดัการเกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวน
หุน้ที/จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั +งหมดของบรษิทัจดัการ 

(1)(ก)2. บรษิทัยาย (แมใ่น) หมายถงึ บุคคลที/ถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นของบรษิทัแม่
ที/จดัตั +งในประเทศ เกนิรอ้ยละ 50 ของจาํนวนหุน้ที/จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั +งหมดหรอื
จาํนวนหุน้สว่นของบรษิทัแม ่
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(1)(ก)3. บรษิทัยาย (แม่นอก) หมายถงึ บุคคลที/ถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นของบรษิทั
แม่ที/จดัตั +งในต่างประเทศ ตั +งแต่รอ้ยละ 90 ของจาํนวนหุน้ที/จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั +งหมดหรอืจาํนวนหุน้สว่นของบรษิทัแม ่

“บุคคลที มีความสมัพนัธ์
หรอืเชื8อมโยงกบับริษทั
จดัการ” 

 

 

“บุคคลที มีความสมัพนัธ์
หรอืเชื8อมโยงกบับริษทั
จดัการ” (ต่อ) 

หมายถงึ (1)(ข) บรษิทัลกู ไดแ้ก่นิตบิุคคลที/บรษิทัจดัการถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นของนิติ
บุคคลดงักล่าวเกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที/จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั +งหมดหรอืจาํนวน
หุน้สว่น 
1)(ค) บรษิทัพี/น้อง ไดแ้ก่นิตบิุคคลที/มบีุคคลที/ถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นเกนิรอ้ยละ 
50 ของจาํนวนหุน้ที/จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั +งหมดหรอืจาํนวนหุน้สว่นของนิตบิุคคล
ดงักล่าว เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัจดัการเกนิรอ้ยละ 50 ของจาํนวนหุน้ที/จาํหน่ายได้
แลว้ทั +งหมดของบรษิทัจดัการดว้ย 

(1)(ง) บรษิทั ไดแ้ก่นิตบิุคคลที/มบีรษิทัแม่เป็นผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวน
หุน้ที/จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั +งหมดของนิตบิุคคลนั +น โดยกรรมการของบรษิทัแม่เป็น
กรรมการของนิตบิุคคลดงักล่าวดว้ยเกนิรอ้ยละ 50 ของจาํนวนกรรมการทั +งหมด
ของนิตบิุคคลนั +น 

(1)(จ) บรษิทั ไดแ้ก่นิตบิุคคลที/มบีรษิทัยาย(แมใ่น) เป็นผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละ 10ของ
จาํนวนหุน้ที/จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั +งหมดของนิตบิุคคลนั +น โดยกรรมการของบรษิทัยาย
(แม่ใน) และ/หรอืของบรษิทัแม่เป็นกรรมการของนิตบิุคคลดงักล่าวดว้ยเกนิรอ้ยละ 
50 ของจาํนวนกรรมการทั +งหมดของนิตบิุคคลนั +น 

(2) บุคคลที/มอีาํนาจควบคุม ไดแ้ก่ผูท้ี/มอีทิธพิลในการควบคุมหรอืสั /งการบุคคลอื/น
ตาม (1) หรอืถูกควบคุมหรอืสั /งการโดยบุคคลอื/นตาม (1) ไม่ว่าอทิธพิลดงักล่าวจะ
สบืเนื/องจากความสมัพนัธท์างกฎหมาย ตามสญัญา หรอืการอื/นใด 

กรรมการ หมายถงึ กรรมการ หรอืบุคคลที/มตีําแหน่งซึ/งมอีาํนาจหน้าที/เช่นเดยีวกบักรรมการ 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็   

1.    ชื8อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม 

1.1 ชื8อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็  

1.2 ชื8อโครงการจดัการ (องักฤษ) : LH GLOBAL MULTI ASSET FUND 

1.3 ชื8อย่อ : LHGMA 

1.4 ประเภทโครงการ                                : กองทุนเปิด 

1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครั +ง 

1.6 การกาํหนดอายุโครงการ : ไม่กาํหนด 

1.7 อายุโครงการ : ไม่กาํหนด 

1.8 อายโุครงการถึงวนัที8 
(กรณีกาํหนดอายุเป็นช่วงเวลา) 

: ไม่กาํหนด 

1.9 เงื8อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ม ี

เงื/อนไขอื/น ๆ :    

บรษิัทจดัการอาจพจิารณาให้ยุติการจดัตั +งโครงการจดัการกองทุนรวมที/ได้รบัอนุมตัิสิ+นสุดลง โดยจะไม่นํากอง
ทรพัยส์นิที/จาํหน่ายไดใ้นช่วงเสนอขายครั +งแรก ไปจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอือาจพจิารณาเลกิโครงการโดย
ไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั +งนี+ บริษัทจดัการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนเป็นสาํคญัในกรณีดงัต่อ ไปนี+  

1. กองทุนรวมมจีาํนวนเงนิที/ไดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั +งแรกไม่เพยีงพอต่อการจดัตั +งกองทุน  
2. กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวตัถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อนัเนื/องจากปจัจยัอื/น ที/อาจทําให้

ผลตอบแทน ปรบัตวัลดลงอย่างมนีัยสาํคญั ทั +งนี+ ขึ+นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทั +งนี+ บรษิทัจดัการจะ
คาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุน/ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นสาํคญั  

3. มกีารเปลี/ยนแปลงกฎระเบยีบเกี/ยวกบัวงเงนิรบัอนุญาตใหนํ้าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

1.10  ลกัษณะโครงการ   :  กองทุนรวมเพื/อผูล้งทุนทั /วไป 

1.11 ลกัษณะการเสนอขาย  :  เสนอขายในไทย 



กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็    
       หน้า 13 

2. จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าที8ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที8
เสนอขาย 

2.1. จาํนวนเงินทุนของโครงการ        :  2,000 ลา้นบาท 

2.2. เงื8อนไข : (จาํนวนเงินทุนโครงการ)  

1) ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั +งแรก บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิขายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนของ
โครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของเงนิทุนของโครงการ 

2)  ทั +งนี+ หากบรษิทัจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจํานวนเงนิทุนของโครงการ (ใช ้green shoe option) แต่ไม่
เต็มจํานวนที/เพิ/มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิ
ดําเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมก่อนครบ
กาํหนดสิ+นสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั +งแรกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

2.3 มูลค่าที8ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 

2.4 จาํนวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.00 หน่วย 

2.5 ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุชื/อผูถ้อื 

2.6 มูลค่าขั 
นตํ8าของการสั 8งซื
อครั 
งแรก : 5,000.00 บาท 

2.7 มูลค่าขั 
นตํ8าของการสั 8งซื
อครั 
งถดัไป : 5,000.00 บาท 

2.8 มูลค่าขั 
นตํ8าของการสั 8งขายคืน                          : 5,000.00 บาท 

2.9 จาํนวนหน่วยลงทุนขั 
นตํ8าของการสั 8งขายคืน : 500 หน่วย 

2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั 
นตํ8า : 5,000.00 บาท 

2.11 จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั 
นตํ8า         : 500 หน่วย 

2.12 รายละเอียดเพิ8มเติม   

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี/ยนแปลงมูลค่าขั +นตํ/าของการทํารายการสั /งซื+อและขายคนืหน่วยลงทุนไดต้าม
ขอ้ 2.6-2.11 ในกรณีดงัต่อไปนี+  

1. เพื/อรองรบัรายการส่งเสรมิการขาย หรอืบรกิารต่าง ๆ หรอืใหส้อดคลอ้งกบัการใหบ้รกิารตามช่องทางการซื+อ
ขายต่าง ๆ ของบรษิัทจดัการ  โดยอาจพจิารณาให้มกีารกําหนดมูลค่าและจํานวนหน่วยลงทุนแตกต่างกนั 
ตามรูปแบบของช่องทางการการซื+อขายนั +น ๆ ได้ โดยไม่เกนิมูลค่าและจํานวนหน่วยลงทุนที/ระบุไวต้ามขอ้ 
2.6 - 2.11 ดงักล่าวขา้งตน้ หรอื 

2. ในกรณีที/บรษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่าและผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัประโยชน์มากกว่าเดมิโดยคาํนึงถงึ
ประโยชน์ผูถ้อืหน่วยเป็นสาํคญั และบรษิทัจดัการถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยแลว้  

ทั +งนี+ การเปลี/ยนแปลงดงักล่าวขึ+นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ รวมถงึการเปลี/ยนแปลงตามประกาศสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศอื/น ๆ ที/เกี/ยวขอ้งที/มกีารแก้ไขเพิ/มเติมในภายหลงั หากมกีารเปลี/ยนแปลง
ดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วนั ผ่านทาง Website ของบรษิทัจดัการ 
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3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื
อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอื8น หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื8นที8จะลงทุน : 

3.1 วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

เพื/อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที/มุ่งหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ (Master fund) ที/มนีโยบายลงทุนในทรพัย์สนิที/หลากหลายในตราสารหนี+ ตราสารทุน และตราสาร
อนุพนัธท์างการเงนิซึ/งมสีนิทรพัยอ์า้งองิเป็นตราสารหนี+ และตราสารทุน โดยผูล้งทุนสามารถยอมรบัความเสี/ยงจาก
การลงทุนในต่างประเทศ อาทคิวามเสี/ยงด้านอตัราแลกเปลี/ยน รวมถึงความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลกัได ้

3.2      ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : กองทุนรวมผสม 

3.3 ประเภทกองทุนตามลกัษณะพิเศษ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

ชื/อกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : Investec Global Multi-Asset Income Fund  
กองทุนหลกัจดทะเบยีนในประเทศ : ลกัเซมเบริก์ 

3.4      ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ :  กองทุนรวมที/เน้นลงทุนแบบมคีวามเสี/ยงต่างประเทศ 

3.5      นโยบายการกู้ยมื (ถ้ามี): 

บรษิทัจดัการอาจกูย้มืเงนิหรอืทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื+อคนืในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
เงื/อนไข และวธิกีารที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

3.6    การลงทุนในสญัญาซื
อขายลว่งหน้า (Derivatives) : ลงทุน 
  วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซื+อขายล่วงหน้า :  การลดความเสี/ยง (Hedging) 

3.7 การลงทุนในตราสารที8มีลกัษณะของสญัญาซื
อขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทุน 

3.8 กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) :  

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็  มุ่งหวงัใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนเคลื/อนไหวตามผลตอบแทนของ
กองทุนหลกั (Passive Management) โดยกองทุนหลกัมุ่งหวงัให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดชันีชี+วดั (Active 
Management) 

3.9 ดชันีชี
วดั/อ้างอิง (Benchmark) : 

กองทุนหลกัไม่มตีวัชี+วดัผลการดาํเนินงาน เพราะเป็นการลงทุนแบบผสมที/เน้นสรา้งรายไดร้ะหว่างการลงทุน 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี/จะเปลี/ยนแปลงตวัชี+วดัในการเปรยีบเทยีบตามที/บรษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึ/งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที/กําหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชดัเจนถึงวนัที/มกีารเปลี/ยนตวัชี+วดั คําอธบิายเกี/ยวกบัตวัชี+วดั และเหตุผลในการเปลี/ยนตวัชี+วดัดงักล่าวผ่านการลง
ประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาที/ผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

อย่างไรกต็าม ในกรณีการเปลี/ยนแปลงตวัชี+วดัเพื/อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื/อนไขและขอ้กําหนดของสมาคมบรษิทั
จดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี/ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลี/ยนแปลงตวัชี+วดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีที/ผูอ้อกตวัดชันีของตวัชี+วดั
ไม่ไดจ้ดัทําหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้เปลี/ยนแปลงดงักล่าวผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาที/ผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล
การตดัสนิใจลงทุนได ้
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3.10 ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11 รายละเอียดเกี8ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ : 

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรอื “กองทุนหลกั (Master fund)”) โดยเฉลี/ยในรอบปี
บญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิซึ/งกองทุนหลกัที/กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Investec Global 
Multi-Asset Income Fund (“กองทุนหลกั”) มนีโยบายลงทุนในทรพัยส์นิที/หลากหลายในตราสารหนี+ ตราสารทุน และ
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิซึ/งมสีนิทรพัย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี+ และตราสารทุน ซึ/งกองทุนหลกัได้จดทะเบยีนใน
ประเทศลกัเซมเบริก์ และอยู่ภายใต้ UCITS ทั +งนี+ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในชนิดหน่วยลงทุน 
“Class I ACC” สกุลเงนิดอลล่ารส์หรฐัฯ (USD) ซึ/งจดัตั +งและจดัการโดย Investec Asset Management Luxembourg 
S.A. และบรหิารการลงทุนโดย Investec Asset Management Limited 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซื+อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื/อป้องกันความเสี/ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี/ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

ทั +งนี+ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี/ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน  (Share Class) และ/หรอืสกุลเงนิที/จะลงทุน
อื/นใด ตามความเหมาะสม เพื/อประโยชน์ในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุน โดยถอืว่าไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  ทั +งนี+ การเปลี/ยนแปลงดงักล่าวจะคํานึงถงึและรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเป็นสาํคญั 

สาํหรบัการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็  กองทุนอาจเขา้ทาํธุรกรรมการซื+อโดยมี
สญัญาขายคนื (reverse repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  รวมถงึอาจลงทุน
ในหรอืมไีวซ้ึ/งตราสารหนี+ที/มอีนัดบัความน่าเชื/อถอืตํ/ากว่าที/สามารถลงทุนได ้(non–investment grade) และตราสารหนี+
ที/ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื/อถอื (Unrated) รวมทั +งตราสารทุนที/ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted 
Securities) นอกจากนี+ อาจพจิารณาลงทุนทั +งในและต่างประเทศ ในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี+ ตราสารกึ/งหนี+กึ/ง
ทุน ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิรวมถงึ หลกัทรพัย ์และ/หรอืทรพัยส์นิอื/นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื/นตามที/ระบุไวใ้นโครงการ 
และ/หรอืตามที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ ทั +งนี+ 
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที/มสีญัญาซื+อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท  จะลงทุนในกองทุน  Investec Global Multi-Asset Income Fund 
(“กองทุนหลกั”) ในรูปสกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐั (USD) ซึ/งอาจมีความเสี/ยงจากอตัราแลกเปลี/ยน (Foreign Exchange 
Rate Risk) ดงันั +น กองทุนจงึอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึ/งสญัญาซื+อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื/อป้องกนั
ความเสี/ยง (Hedging) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ/งจะพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนั +น และ
ปจัจยัอื/นที/เกี/ยวขอ้ง เช่น ปจัจยัทางเศรษฐกจิ  การเมอืง การเงนิและการคลงั เป็นต้น เพื/อคาดการณ์ทศิทางแนวโน้ม
ของค่าเงนิ  ในกรณีที/คาดการณ์ว่าค่าเงนิดอลล่าร์สหรฐั (USD)  มแีนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จดัการกองทุนอาจพจิารณา
ลงทุนในสัญญาซื+อขายล่วงหน้าเพื/อป้องกันความเสี/ยงด้านอัตราแลกเปลี/ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที/
ค่อนขา้งมาก แต่หากในกรณีที/ค่าเงนิดอลล่ารส์หรฐั (USD) มแีนวโน้มแขง็ค่าขึ+น ผูจ้ดัการกองทุนอาจพจิารณาไม่ลงทุน
ในสญัญาซื+อขายล่วงหน้าเพื/อป้องกนัความเสี/ยงดา้นอตัราแลกเปลี/ยนเงนิตราต่างประเทศ หรอือาจลงทุนในสดัสว่นน้อย 
อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่าการป้องกนัความเสี/ยงอตัราแลกเปลี/ยนอาจไม่เป็นไปเพื/อประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน หรอืทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที/อาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสี/ยงจาก
อตัราแลกเปลี/ยนกไ็ด ้นอกจากนี+การทาํธุรกรรมป้องกนัความเสี/ยงดงักล่าวอาจมตีน้ทนุซึ/งทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทนุ
โดยรวมลดลงจากตน้ทุนที/เพิ/มขึ+น  

อนึ/ง ในกรณีที/บริษัทจดัการไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund (“กองทุน
หลกั”) ในรปูสกุลเงนิดอลล่ารส์หรฐั (USD) หรอืกรณีที/บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนดงักล่าวซึ/งเป็น
กองทุนหลกัไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น เกิดความผนัผวนอนัเนื/องมาจากการเปลี/ยนแปลงทางเศรษฐกจิ การเมอืง 
การเงนิตลาดทุน หรอืเกดิภยัพบิตัิ หรอืภาวะสงคราม และ/หรอืกรณีที/กองทุนหลกัดงักล่าวมกีารเปลี/ยนแปลงบรษิทั
จดัการลงทุน หรอืผูจ้ดัการกองทุน หรอืเปลี/ยนแปลงนโยบายการลงทุน การบรหิารจดัการ และ/หรอืผลตอบแทนของ
กองทุนหลกัไม่เป็นไปตามที/คาดไว ้และ/หรอืผูจ้ดัการกองทุนเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนอื/นมคีวามเหมาะสมกว่า และ/
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หรอืมโีอกาสใหผ้ลตอบแทนดกีว่า หรอืความผนัผวนตํ/ากว่า และ/หรอืเมื/อพบว่าการบรหิารจดัการของกองทุนหลกัขดั
กบัหลกัเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืมกีารกระทําความผดิรา้ยแรง โดยหน่วยงานกาํกบัดูแลใน
ประเทศนั +น ๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักจะทําให้บริษัทจัดการปฎิบตัิไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑก์ารลงทุนในหน่วย CIS บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี/จะนําเงนิไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื/น ที/มี
นโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็  โดยถอืว่าไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั +งนี+ บรษิัทจดัการจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั ทั +งนี+ การ
เปลี/ยนแปลงดงักล่าวจะคาํนึงถงึและรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั   

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี/ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds  หรอื
ลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ทําให้ระดบัความเสี/ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ/มขึ+น ทั +งนี+ ให้เป็นดุลย
พนิิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยขึ+นกบัสถานการณ์ตลาด และตอ้งเป็นไปเพื/อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุน   

อนึ/ง บรษิทัจดัการจะดําเนินการแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยวธิ ีเช่น ส่งหนังสอื / email หรอื
ปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานของบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน และ
ประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการก่อนดาํเนินการเปลี/ยนแปลงการลงทุนดงักล่าว 

หากปรากฏกรณีที/กองทุนต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนอื/นที/กองทุนไปลงทุนเป็นมลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนหลกั และ/หรอืกองทุนอื/นนั +น มมีลูค่าทรพัยส์นิสทุธลิดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ/งดงัต่อไปนี+ 
บรษิทัจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารที/สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ประกาศกาํหนด 

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิณ วนัใดวนัหนึ/งลดลงเกนิกว่าสองในสามของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนหลกั และ/หรอืกองทุน
อื/นดงักล่าว 

ยอดรวมของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนหลกั และ/หรอืกองทุนอื/นดงักล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการใด
ตดิต่อกนั คดิเป็นจาํนวนเกนิกว่าสองในสามของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนหลกั และ/หรอืกองทุนอื/นนั +น 

เงื/อนไข ในกรณีที/กองทุนหลกั และ/หรอืกองทุนอื/นที/กองทุนรวมไปลงทุนมมีูลค่าทรพัยส์นิสุทธลิดลงดงักล่าว บรษิทั
จดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี+ 

แจง้เหตุที/กองทุนหลกั และ/หรอืกองทุนอื/นมมีลูค่าทรพัยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการดําเนินการโดยคาํนึงถงึประโยชน์
ที/ดทีี/สุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้าํนักงานและผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัที/ปรากฏ
เหตุ 

ดาํเนินการตามแนวทางการดาํเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันบัแต่วนัที/ปรากฏเหตุ 

รายงานผลการดาํเนินการใหส้าํนกังานทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที/ดาํเนินการแลว้เสรจ็ 

เปิดเผยขอ้มูลเกี/ยวกบัการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ี/สนใจจะลงทุน เพื/อใหผู้ท้ี/สนใจจะลงทุนรบัรู้และ
เขา้ใจเกี/ยวกบัสถานะของกองทุนรวม 

ทั +งนี+ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะดาํเนินการใหบุ้คลากรที/เกี/ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี/ยวกบัการดาํเนินการดงักล่าวดว้ย 

ทั +งนี+ ระยะเวลาในการดาํเนินการตาม (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อสาํนกังานได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบกบั
ผูด้แูลผลประโยชน์ 

ในการคํานวณอตัราส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนขา้งต้น และอตัราส่วนที/เกี/ยวขอ้งกบัความเสี/ยงต่างประเทศ
จะไม่นํามาบงัคบัใชใ้นช่วงรอการลงทุน ซึ/งมรีะยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัที/จดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 
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สรปุสาระสาํคญัของกองทุนหลกั 
ชื8อกองทุน กองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund จดทะเบียนจัดตั +ง ใน

ประเทศลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ภายใตก้ฎหมายของประเทศลกัเซมเบริก์และ 
UCITS ซึ/งจดัตั +งและจดัการโดย Investec Asset Management Luxembourg S.A. 
และบรหิารการลงทุนโดย Investec Asset Management Limited 

วตัถปุระสงคก์ารลงทุน กองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund มุ่งหวงัที/จะสร้างรายรบั
พร้อมกบัโอกาสที/จะทําให้เงินต้นเติบโตได้ในอนาคต โดยลงทุนในทรพัย์สินที/
หลากหลายในตราสารหนี+ ตราสารทุน และตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินซึ/งมี
สนิทรพัยอ์า้งองิเป็นตราสารหนี+ และตราสารทุน 

นโยบายการลงทุน กอ ง ทุ น  Investec Global Multi-Asset Income Fund  มีน โ ยบ ายล ง ทุ น ใน
ทรพัยส์นิที/หลากหลายในตราสารหนี+ ตราสารทุน และตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ
ซึ/งมสีนิทรพัยอ์้างองิเป็นตราสารหนี+ และตราสารทุน โดยปกตกิองทุนหลกัจะลงทุน
ในตราสารทุนไมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุน  
ตราสารที/ใหด้อกเบี+ยคงที/ ที/กองทุนถอือยูอ่าจจะ  
1. ออกโดยบริษทัเอกชน สถาบนัการเงิน รฐับาล หน่วยงานของรฐัหรือองค์กร
ระหว่างประเทศทั /วโลก ทุกช่วงระยะเวลาตราสาร (โดยรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพยีง
ตลาดเกดิใหมแ่ละตลาด frontier type markets)  
2. อาจลงทุนในตราสารหนี+ที/มอีายเุฉลี/ยของตราสารหนี+ (Duration) เท่าใดกไ็ด ้และ  
3. อนัดบัความน่าเชื/อถอืที/สามารถลงทุนได ้(investment grade) และ/หรอื ตราสาร
หนี+ที/มอีนัดบัความน่าเชื/อถอืตํ/ากวา่ที/สามารถลงทุนได ้(non-investment grade)  
กองทุนหลักอาจถือครองหลักทรัพย์ประเภทแปลงสภาพได้ (Contingent 
Convertible Securities (Cocos)) ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุน 
ส่วนที/เหลือกองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที/โอนสิทธิได้ (Transferable 
securities) ตราสารตลาดเงนิ เงนิสดหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิสด สญัญาซื+อขาย
ล่วงหน้า เงนิฝาก และหน่วยลงทุน CIS 
กองทุนอาจใช้สญัญาซื+อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื/อป้องกนัความเสี/ยงและเพื/อ
เพิ/มประสทิธภิาพการบรหิารในการลงทุน และ/หรอื เพื/อวตัถุประสงคข์องการลงทุน 

บริษทัจดัการ (Asset Management Company) Investec Asset Management Luxembourg S.A. 
32-36, boulevard d’Avranches; L-1160 Luxembourg 
Grand Duchy of Luxembourg 

ผู้จดัการการลงทุน (Investment Managers) Investec Asset Management Limited  
Woolgate Exchange; 25 Basinghall Street 
London EC2V 5HA 
United Kingdom 

ผู้ดแูลผลประโยชน์/ผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์น State Street Bank Luxembourg S.C.A. 
49, avenue J.F. Kennedy; L-1855 Luxembourg 
Grand Duchy of Luxembourg 

สกลุเงิน ดอลล่ารส์หรฐัฯ (US Dollar) 
วนัที8จดัตั 
งกองทุน 28 พฤศจกิายน 2556 
วนัทาํการซื
อขายหน่วยลงทุน ทุกวนัทําการ 
อายกุองทุน ไมกํ่าหนด 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียม 
Maximum initial charge 
Management fee 
Ongoing charges 

    
รอ้ยละ 5.00 ต่อปี 
รอ้ยละ 0.75 ต่อปี 
รอ้ยละ 0.93 ต่อปี 

ISIN Codes ISIN: LU0983164699 
แหล่งข้อมลูกองทุนหลกั Website: www.investecassetmanagement.com  
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ความเสี8ยงจากการปฏิบติัการของกองทุน 

ความเสี8ยงจากอตัราแลกเปลี8ยน (Foreign Currency Risk) 

ผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมและงบดุลอาจได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเคลื/อนไหวของอัตราแลกเปลี/ยน 
ถา้สนิทรพัยแ์ละรายไดข้องกองทุนมสีกุลเงนิอื/นที/ไม่ใช่สกุลเงนิหลกัของกองทุนซึ/งหมายความว่าการเคลื/อนไหวของสกุลเงนิ
อาจมผีลกระทบต่อมลูค่าของสว่นของราคาหุน้ของกองทุน  

ความเสี8ยงจากการผิดนัด (Default)  

มคีวามเสี/ยงที/ผูอ้อกตราสารที/ใหร้ายไดค้งที/ (อาท ิพนัธบตัร) อาจจะไม่สามารถจ่ายดอกเบี+ยหรอืจ่ายคนืเงนิที/ผูอ้อกได้ยมื 
หากคุณภาพดา้นเครดติของผูอ้อกยิ/งแย่ลง ความเสี/ยงในการผดินดัจะยิ/งมากขึ+น ดงันั +น ทาํใหข้าดทุนจากการลงทุน 

ความเสี8ยงจากตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risks) 

ราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดเกดิใหม่อาจมคีวามผนัผวนมากกว่าหลกัทรพัยใ์นตลาดพฒันาแล้วเนื/องจากปจัจยัทางการเมอืง 
และเศรษฐกจิ ความผนัผวนนี+อาจเพิ/มขึ+นตามกฎหมายการซื+อขายสภาพคล่องการชาํระบญัชกีารโอนหลกัทรพัยแ์ละสกุลเงนิ 

ความเสี8ยงด้านคู่สญัญาตราสารอนุพนัธ ์(Derivative counterparty)  

คู่สญัญาในธุรกรรมตราสารอนุพนัธอ์าจจะไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัของคู่สญัญาซึ/งดว้ยเหตุนั +น จะนําไปสูก่ารขาดทุน
ทางการเงนิ 

ความเสี8ยงด้านตราสารอนุพนัธ ์(Derivatives Risk) 

ความเสี/ยงโดยรวมอาจจะเพิ/มขึ+นจากการใชต้ราสารอนุพนัธโ์ดยขยายผลกระทบทั +งของผลกําไรและผลขาดทุน ซึ/งอาจจะ
นําไปสูก่ารเปลี/ยนแปลงอย่างมากในมลูค่าและผลขาดทุนทางการเงนิอย่างมากที/เป็นไปได ้

ความเสี8ยงด้านอตัราดอกเบี
ย (Interest rate) 

มลูค่าการลงทุนที/ไดร้ายไดค้งที/ (อาท ิพนัธบตัร) มแีนวโน้มที/จะลดลงเมื/ออตัราดอกเบี+ยและ/หรอืภาวะเงนิเฟ้อสงูขึ+น 

ความเสี8ยงด้านสถานะความเสี8ยงของหลกัทรพัยข์องรฐับาล (Government securities exposure)  

กลุ่มหลกัทรพัย์ลงทุนอาจจะลงทุนสนิทรพัย์ของกลุ่มหลกัทรพัยล์งทุนมากกว่า 35% ในหลกัทรพัย์ของรฐับาลที/ออกหรอื 
คํ+าประกนัโดยประเทศเดยีวที/ไดร้บัอนุญาต 

3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศโดยมมีูลค่าการลงทุนสุทธใิน (net exposure) โดยเฉลี/ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิและไม่เกินวงเงนิลงทุนในต่างประเทศที/ได้รบัการจดัสรรจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื/นใดที/มอีาํนาจตามกฎหมาย 

3.13 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอื8น หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื8นที8จะลงทุน 

3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอื8น หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื8นที8จะลงทุนในประเทศ 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื/น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื/นอย่างใด
อย่างหนึ/งหรือหลายอย่างตามที/ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดดงัต่อไปนี+ เวน้แต่ในกรณีที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบ
หรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิ/มเตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื/น 

ส่วนที8 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทั 8วไป  

 1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 
      1.1  ตราสารทุน 
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             1.1.1  หุน้ 
             1.1.2  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี/จะซื+อหุน้ (share warrants) 
             1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซื+อหุน้เพิ/มทุนที/โอนสทิธไิด ้(TSR) 
             1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที/ม ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 

     1.1.5  ตราสารทุนอื/นที/มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที/สาํนกังานกาํหนด
เพิ/มเตมิ  
1.2  ตราสารหนี+ 

             1.2.1  พนัธบตัร 
             1.2.2  ตั sวเงนิคลงั 
             1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 
             1.2.4  ตั sวแลกเงนิ (B/E) 
             1.2.5  ตั sวสญัญาใชเ้งนิ (P/N) 
             1.2.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี/จะซื+อหุน้กู ้
             1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที/ม ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้
             1.2.8  ตราสารหนี+อื/นที/มลีกัษณะทํานองเดยีวกบัตราสารหนี+ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที/สํานักงานกําหนด
เพิ/มเตมิ 
      1.3  ตราสารกึ/งหนี+กึ/งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
      1.4  ตราสาร Basel III 
      1.5  ศุกกู 
      1.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(DW) 

 2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 
 ทรพัย์สนิที/บรษิัทจดัการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมคีุณสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์ที/ครบถ้วน 
ดงันี+ 
                   2.1  ไมม่ขีอ้กาํหนดหรอืเงื/อนไขที/ทาํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 
                   2.2  สามารถเปลี/ยนมอืได ้(รวมถงึกรณีที/เป็น B/E หรอื P/N ที/มเีงื/อนไขหา้มเปลี/ยนมอืแต่กองทุนได้
ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที/กฎหมายกาํหนด หรอืมเีงื/อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนื
ผูอ้อกตราสารได)้  
                   2.3  มขีอ้มลูเกี/ยวกบัตราสารที/บรษิทัจดัการสามารถเขา้ถงึไดเ้พื/อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุน
ไดอ้ย่างสมํ/าเสมอ และมขีอ้มลูราคาที/สะทอ้นมลูค่ายตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูที/เชื/อถอืไดซ้ึ/ง
จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นที/ยอมรบัในระดบัสากล 
                   2.4  ในกรณีที/เป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ที/ออกตราสารดงักล่าวเพื/อชาํระหนี+การคา้  B/E หรอื P/N 
ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบคุคลดงันี+  
    2.4.1  ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
    2.4.2  ธนาคารออมสนิ  
    2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
    2.4.4  ธนาคารเพื/อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
    2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
    2.4.6  ธนาคารเพื/อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
    2.4.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
    2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศที/มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 
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         ทั +งนี+ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ั /งจ่ายหรอืผูอ้อกตั sว ทั +งจาํนวน
รวมถงึดอกเบี+ย (ถา้ม)ี ตามที/ระบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนที8 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

 ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี+ 
 1. มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสําหรบัตราสารทางการเงนิทั /วไปตามขอ้ 
2.1 - 2.3  
 2. ในกรณีที/กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุน ดงันี+  
 2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึ/งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที/กองทุนสามารถลงทุนได ้
 2.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื/อใชว้ธิคีํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single 

entity limit ของกองทุนนั +น   
 2.3 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื/อใชว้ธิคีํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product 
limit สาํหรบัทรพัยส์นิที/เป็น SIP ของกองทุนนั +น 
 2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ที/เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนั +น 
  3. กรณีกองทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีด
เดอร ์ 

ส่วนที8 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

 ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากดงันี+ 

 1.  ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
 2.  ธนาคารออมสนิ  
 3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
 4.  ธนาคารเพื/อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 5.  บรรษทัตลาดรองสนิเชื/อที/อยู่อาศยั  
 6.  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
 7.  ธนาคารเพื/อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
 8.  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
 9.  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที/ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
 10.  สถาบนัการเงนิต่างประเทศที/มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1. - 9.  

ส่วนที8 4 :  ธรุกรรมประเภทการซื
อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 
              ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ส่วนที8 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending)  
              ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ส่วนที8 6 :  ธรุกรรมประเภทสญัญาซื
อขายล่วงหน้า (derivatives) ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน ดงันี+ 
 1.  ประเภท underlying derivatives ที/กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ/งหรอื
หลายอย่างดงันี+ 
                   1.1  ทรพัยส์นิที/กองทุนสามารถลงทุนได ้
                   1.2  อตัราดอกเบี+ย 
                   1.3  อตัราแลกเปลี/ยนเงนิ 
                   1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
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                   1.5  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีที/มอีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  
                   1.6  ดชันีที/มอีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
                   1.7  underlying อื/นตามที/สาํนกังานกาํหนดเพิ/มเตมิ 

                  ในกรณีที/ derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาที/อ้างองิดงักล่าวต้องเป็นราคาปจัจุบนั 
(spot price) หรือราคาสญัญาซื+อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั +น  ทั +งนี+ ราคาของ underlying อื/นที/ไม่ใช่ดชันี หรอื 
underlying ที/เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที/ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลาย 
              2.  เงื/อนไขการลงทุน บรษิัทจดัการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื/อได้ระบุเกี/ยวกบัการลงทุนใน 
derivatives และunderlying ของ derivatives ที/จะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 
                   2.1  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อยา่งใดอย่างหนึ/งดงันี+  
                          2.1.1  derivatives on organized exchange 
                          2.1.2  OTC derivatives ต้องมคีู่สญัญาอกีฝา่ยหนึ/งเป็นธนาคารพาณิชย ์ธนาคารที/มกีฎหมายเฉพาะ
จดัตั +งขึ+น ตวัแทนซื+อขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 
                   2.2  ในกรณีที/จะตอ้งมกีารชาํระหนี+ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื/อ derivatives สิ+นสดุลง สนิคา้นั +นตอ้งเป็น
ทรพัยส์นิที/กองทุนสามารถลงทนุได ้ ทั +งนี+ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าที/สง่มอบสนิคา้นั +นกต็าม 
              3.  หลกัเกณฑเ์พิ/มเตมิกรณี underlying เป็นดชันี ในกรณีที/ derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.5 - 1.6 
ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี+ 
                   3.1  เป็นดชันีที/มกีารกําหนดวธิกีารคํานวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอื
ปจัจยัต่าง ๆ ที/นํามาใชใ้นการคํานวณ และมกีารคํานวณดชันีใหเ้ป็นปจัจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี  
ทั +งนี+ underlying หรอืปจัจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื/อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 
                    3.2  เป็นดชันีที/มลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ/ง ดงันี+ 
                          3.2.1  ดชันีที/มกีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีที/มลีกัษณะใดลกัษณะหนึ/งดงันี+ 
                                    3.2.1.1  ดชันีที/องคป์ระกอบแต่ละตวัมนํี+าหนกั ≤ 20% ของนํ+าหนกัทั +งหมด 
                                    3.2.1.2  ดชันีที/องคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ/งมนํี+าหนกั ≤ 35% ของนํ+าหนกัทั +งหมด ในกรณีที/
เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื/นตอ้งมนํี+าหนกัไม่เกนิอตัราที/กาํหนดใน 3.2.1.1 
                การพจิารณาการกระจายนํ+าหนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองคป์ระกอบที/เกี/ยวขอ้งกบั
ทองคาํหรอืนํ+ามนัดบิมาพจิารณา 
                          3.2.2  ดชันีอื/นใดนอกจาก 3.2.1 ที/เป็นไปตามเงื/อนไขครบถว้นดงันี+ 
                                    3.2.2.1  เป็นดชันีที/มอีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาที/กองทนุสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 
                                    3.2.2.2  เมื/อคํานวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหนึ/งว่ากองทุนลงทุนในตราสาร
หรอืสญัญานั +นโดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนั +น 
                    3.3  เป็นดชันีที/ไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัที/มคีวามน่าเชื/อถอืและทาํหน้าที/ไดอ้ย่างอสิระจากบรษิทัจดัการ  
ทั +งนี+ หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการนั +นตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพ 
                    3.4  มีการแสดงดชันีนั +น ๆ อย่างต่อเนื/องเป็นประจําทุกวนัทําการผ่านสื/อที/มีการเสนอข้อมูลอย่างทัน
เหตุการณ์ 
                    3.5  ในกรณีที/เป็นดชันีกลุ่มสนิค้าโภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวต้องคํานวณจากตวัแปรอย่างหนึ/งอย่างใดหรอื
หลายอย่างดงันี+ 
                           3.5.1  ราคาปจัจบุนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื+อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภค
ภณัฑ ์
                           3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ี/คาํนวณจากราคาปจัจบุนัหรอืราคาสญัญาซื+อขายล่วงหน้าของสนิคา้
โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ/ง 
                          3.5.3  ราคาสญัญาซื+อขายล่วงหน้าที/อา้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์าม 3.5.2 
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                    3.6  ในกรณีที/เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคาํนวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที/บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้า่
วธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 
              4.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิที/เพยีงพอต่อการชาํระหนี+ตามภาระผกูพนั (cover rule) 
 บรษิัทจดัการต้องจดัใหม้ทีรพัย์สนิของกองทุนที/มคุีณภาพและมสีภาพคล่องในจํานวนที/เพยีงพอต่อภาระที/
กองทุนอาจต้องชําระหนี+ตามขอ้ตกลงเมื/อ derivatives สิ+นสุดลงไว้ตลอดเวลาที/ได้ลงทุนใน derivatives นั +น และเป็นไป
ตามที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
             5.  หลกัเกณฑเ์พิ/มเตมิสาํหรบัการลงทุนที/มวีตัถุประสงคเ์พื/อการลดความเสี/ยง 
      ในกรณีที/บรษิทัจดัการลงทุนใน derivatives ที/ underlying ไม่ใช่สิ/งเดยีวกบัทรพัยส์นิที/จะลดความเสี/ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
              6.  หลกัเกณฑเ์พิ/มเตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 
                   บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี+ 
 6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ/งคํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที/ 

15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทั +งนี+ ในกรณีที/วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของบรษิทัจดัการ ใหค้าํนวณ
และแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป   

                   6.2  ในกรณีที/เกดิเหตุการณ์ที/ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยสําคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่าย
หนึ/งคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

 6.3  คู่สญัญาอกีฝา่ยหนึ/งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื/อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
              7.  หลกัเกณฑเ์พิ/มเตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives 
                   บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื/อนไขดงันี+ 
 7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื/อการลดความเสี/ยงเท่านั +น 
 7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที/มลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่าง

หนึ/งอย่างใด ดงันี+ 
 7.2.1  Credit Default Swap :  ซึ/งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื+อประกันความเสี/ยงด้านเครดิตที/

เกี/ยวขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหนี+ตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นั +น โดยคู่สญัญา
ที/อยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสี/ยงมภีาระผูกพนัที/จะตอ้งชาํระเงนิตามขอ้ตกลงซื+อประกนัความเสี/ยง
เมื/อเกดิ credit event ขึ+นโดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื+อประกนัความเสี/ยงครบกําหนดทนัท ี(ในกรณีที/ไม่
เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ+นสุดในวันครบกําหนดตามปกติ)  ทั +งนี+ ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึ/งกาํหนดใหผู้ข้าย
ประกนัความเสี/ยงมหีน้าที/ชาํระหนี+เมื/อเกดิ credit event ขึ+นกบั obligation รายการใดรายการหนึ/งเป็น
รายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื/อเกดิ credit event ขึ+นกบั obligation รายการใดรายการหนึ/ง
ในกลุ่ม obligation ซึ/งจะมีการชําระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัย์รายนั +น แต่ข้อตกลงจะครบ
กําหนดเมื/อเกิด credit event ขึ+นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default 
Swap) 

 7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ/งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื+อประกนัความเสี/ยงของสนิทรพัย์
อา้งองิที/เกดิจากการลดลงของผลตอบแทนที/จะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเสี/ยงมี
ภาระผกูพนัที/จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที/หรอือตัราลอยตวัที/อา้งองิกบัอตัราดอกเบี+ยตามที/จะตกลง
กนั และส่วนที/ลดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื/อแลกกบัการที/ผูซ้ื+อประกนัความ
เสี/ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที/เพิ/มขึ+น (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์้างองิใหก้บัผูข้าย
ประกนัความเสี/ยง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบกาํหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ credit event) 

  7.3  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามที/กาํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรอืสญัญามาตรฐานอื/นตามที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั ซึ/งมขีอ้ตกลงที/มลีกัษณะดงันี+ 

                         7.3.1  มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื/น 

                         7.3.2  ไม่มขีอ้กําหนดที/ทําใหส้ทิธทิี/กําหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี+หรอืสญัญาซื+อขายล่วงหน้าที/ credit 
derivatives นั +นอา้งองิเสื/อมเสยีไป 

 7.3.3 ไม่มขีอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 
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3.13.2 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอื8น หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื8นที8จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื/น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื/นอย่างใด
อย่างหนึ/งหรอืหลายอย่างตามที/ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดดงัต่อไปนี+ เวน้แต่ในกรณีที/คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบ
หรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิ/มเตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื/น  

ทั +งนี+ ตราสารหรอืสญัญาดงัต่อไปนี+ต้องเสนอขายหรอืเป็นการทําสญัญาในประเทศที/มหีน่วยงานกํากบัดูแลดา้น
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี/เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที/มกีารซื+อขายในตลาดซื+อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศที/เป็นสมาชกิของ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัที/จดัตั +งและเสนอขายในประเทศกลุ่ม GMS 

ส่วนที8 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั 8วไป  

 1.  ประเภทของตราสารต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
      1.1  ตราสารทุนต่างประเทศ 
             1.1.1  หุน้ 
             1.1.2  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี/จะซื+อหุน้ (share warrants) 
             1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซื+อหุน้เพิ/มทุนที/โอนสทิธไิด ้(TSR) 
             1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที/ม ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 
             1.1.5  ตราสารทุนอื/นที/มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที/สาํนกังานกาํหนดเพิ/มเตมิ 

      1.2  ตราสารหนี+ต่างประเทศ 
             1.2.1  พนัธบตัร 
             1.2.2  ตั sวเงนิคลงั 
             1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III ต่างประเทศ) 
             1.2.4  ตั sวแลกเงนิ (B/E) 
             1.2.5  ตั sวสญัญาใชเ้งนิ (P/N) 
             1.2.  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี/จะซื+อหุน้กู ้
             1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที/ม ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้
             1.2.8  ตราสารหนี+อื/นที/มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหนี+ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที/สาํนกังานกาํหนดเพิ/มเตมิ 
      1.3  ตราสารกึ/งหนี+กึ/งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III ต่างประเทศ) 
      1.4  ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 
      1.5  ศุกกูต่างประเทศ 
      1.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(DW) ในต่างประเทศ 

 2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 
 ทรพัยส์นิที/บรษิทัจดัการจะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคุีณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ี/ครบถว้น ดงันี+ 
                   2.1  ไมม่ขีอ้กาํหนดหรอืเงื/อนไขที/ทาํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 
                   2.2  สามารถเปลี/ยนมอืได ้(รวมถงึกรณีที/เป็น B/E หรอื P/N ที/มเีงื/อนไขหา้มเปลี/ยนมอืแต่กองทุนได้
ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที/กฎหมายกาํหนด หรอืมเีงื/อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนื
ผูอ้อกตราสารได)้  
                   2.3  มขีอ้มลูเกี/ยวกบัตราสารที/บรษิทัจดัการสามารถเขา้ถงึไดเ้พื/อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุน
ไดอ้ย่างสมํ/าเสมอ และมขีอ้มลูราคาที/สะทอ้นมลูค่ายตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูที/เชื/อถอืไดซ้ึ/ง
จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นที/ยอมรบัในระดบัสากล 
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                   2.4  ในกรณีที/เป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ที/ออกตราสารดงักล่าวเพื/อชาํระหนี+การคา้  B/E หรอื P/N 
ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบคุคลดงันี+  
    2.4.1  ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั
การเงนิ  
    2.4.2  สถาบนัการเงนิต่างประเทศที/มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 

    ทั +งนี+ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ั /งจ่ายหรอืผูอ้อกตั sว ทั +งจาํนวนรวมถงึ
ดอกเบี+ย (ถา้ม)ี ตามที/ระบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 
 

ส่วนที8 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property 

 ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี+ 
             1. มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิทั /วไป
ตามขอ้ 2.1 - 2.3  

2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที/มลีกัษณะดงันี+ 

2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศที/กาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัย์
และตลาดซื+อขายหลกัทรพัยซ์ึ/งเป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทุน CIS 
ต่างประเทศที/มกีารซื+อขายในตลาดซื+อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศที/เป็นสมาชกิของ WFE  

2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานกาํกบัดแูลที/เป็นสมาชกิสามญั
ของ IOSCO   

2.3 กรณีที/กองทุนไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวต้องอยู่
ภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการสําหรบักองทุนเพื/อผู้ลงทุนราย
ย่อยของประเทศนั +น 

3. ประเทศที/กํากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผู้ลงทุนอย่างเพยีงพอทั +งนี+ ตาม
รายชื/อประเทศที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีารจาํกดัการกูย้มืไวเ้ฉพาะ
กรณีมเีหตุจาํเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชั /วคราวเท่านั +น และมนีโยบายการลงทุนดงันี+ 

4.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึ/งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที/กองทุนสามารถลงทุนไดใ้นสดัสว่น ≥ 80% ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั +น 

4.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื/อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single 
entity limit ของ กองทุนนั +น ทั +งนี+หลกัเกณฑด์งักล่าวไมใ่ชก้บักรณีทรพัยส์นิที/เป็น SIP 

4.3 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื/อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product 
limit สาํหรบัทรพัยส์นิที/เป็น SIP ของกองทุนนั +น 

4.4 มกีารลงทุนใน derivatives ที/เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนั +น 

5. กรณีที/กองทุนรวมฟีดเดอร ์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าว
ตอ้งไม่ใช่กองทุนที/มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีที/มคีวามจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือ
หน่วยลงทุน ทั +งนี+ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยก่อนการลงทุนบรษิทัจดัการจะเปิดเผย
ขอ้มลู เหตุผลความจาํเป็น และค่าธรรมเนียมที/เกี/ยวขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชี+ชวน 
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ส่วนที8 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศหรอืตราสารต่างประเทศที8เทียบเท่าเงินฝาก  
 ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารต่างประเทศที/เทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากดงันี+ 
 1.  ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
 2.  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที/ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
 3.  สถาบนัการเงนิต่างประเทศที/มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1. - 2.  

ส่วนที8 4 :  ธรุกรรมประเภทการซื
อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 
              ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ส่วนที8 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยมืหลกัทรพัย ์(securities lending)  
             ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ส่วนที8 6 :  ธรุกรรมประเภทสญัญาซื
อขายล่วงหน้า (derivatives) ในต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน
ดงันี+ 
1.  ประเภท underlying derivatives ที/กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ/งหรอื
หลายอย่างดงันี+ 
     1.1  ทรพัยส์นิที/กองทุนสามารถลงทุนได ้
     1.2  อตัราดอกเบี+ย 
     1.3  อตัราแลกเปลี/ยนเงนิ 
     1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

                  1.5  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีที/มอีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  
                  1.6  ดชันีที/มอีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
                  1.7  underlying อื/นตามที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนดเพิ/มเตมิ 

                  ในกรณีที/ derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที/อา้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปจัจุบนั 
(spot price) หรอืราคาสญัญาซื+อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั +น  ทั +งนี+ ราคาของ underlying อื/นที/ไมใ่ช่ดชันี หรอื 
underlying ที/เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที/ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลาย 
              2.  เงื/อนไขการลงทนุ บรษิทัจดัการจะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื/อไดร้ะบุเกี/ยวกบัการลงทุนใน 
derivatives และunderlying ของ derivatives ที/จะลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 
                   2.3  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อยา่งใดอย่างหนึ/งดงันี+  
                          2.3.1  derivatives on organized exchange 
                          2.3.2  OTC derivatives ต้องมคีู่สญัญาอกีฝา่ยหนึ/งเป็นนิตบิุคคลที/ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ 
derivatives ที/อยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลโดยหน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี/เป็นสมาชกิสามญัของ 
IOSCO  หรอืที/เป็นสมาชกิของ WFE  
                   2.4  ในกรณีที/จะตอ้งมกีารชาํระหนี+ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื/อ derivatives สิ+นสดุลง สนิคา้นั +นตอ้งเป็น
ทรพัยส์นิที/กองทุนสามารถลงทนุได ้ ทั +งนี+ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าที/สง่มอบสนิคา้นั +นกต็าม 
              3.  หลกัเกณฑเ์พิ/มเตมิกรณี underlying เป็นดชันี ในกรณีที/ derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.5 - 1.6 
ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะดงันี+ 
                   3.1 เป็นดชันีที/มกีารกาํหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอื
ปจัจยัต่าง ๆ ที/นํามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปจัจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี  
ทั +งนี+ underlying หรอืปจัจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื/อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระ 
                    3.2 เป็นดชันีที/มลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ/งดงันี+ 
                          3.2.1 ดชันีที/มกีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีที/มลีกัษณะใดลกัษณะหนึ/งดงันี+ 
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                                    3.2.1.1  ดชันีที/องคป์ระกอบแต่ละตวัมนํี+าหนกั ≤ 20% ของนํ+าหนกัทั +งหมด 
                                    3.2.1.2  ดชันีที/องคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ/งมนํี+าหนกั ≤ 35% ของนํ+าหนกัทั +งหมด ในกรณีที/
เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื/นตอ้งมนํี+าหนกัไม่เกนิอตัราที/กาํหนดใน 3.2.1.1 
                การพจิารณาการกระจายนํ+าหนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองคป์ระกอบที/เกี/ยวขอ้งกบั
ทองคาํหรอืนํ+ามนัดบิมาพจิารณา 
                          3.2.2 ดชันีอื/นใดนอกจาก 3.2.1 ที/เป็นไปตามเงื/อนไขครบถว้นดงันี+ 
                                    3.2.2.1  เป็นดชันีที/มอีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาที/กองทนุสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 
                                    3.2.2.2  เมื/อคํานวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหนึ/งว่ากองทุนลงทุนในตราสาร
หรอืสญัญานั +นโดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนั +น 
                    3.3  เป็นดชันีที/ไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัที/มคีวามน่าเชื/อถอืและทาํหน้าที/ไดอ้ย่างอสิระจากบรษิทัจดัการ 
ทั +งนี+ หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการนั +นตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 
                    3.4  มกีารแสดงดชันีนั +น ๆ อย่างต่อเนื/องเป็นประจาํทุกวนัทาํการผ่านสื/อที/มกีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 
                    3.5  ในกรณีที/เป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอย่างหนึ/งอย่างใดหรอืหลาย
อย่างดงันี+ 
                           3.5.1  ราคาปจัจบุนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื+อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์
                           3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ี/คาํนวณจากราคาปจัจบุนัหรอืราคาสญัญาซื+อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภค
ภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ/ง 
                           3.5.3  ราคาสญัญาซื+อขายลว่งหน้าที/อา้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์าม 3.5.2 
                    3.6  ในกรณีที/เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคาํนวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที/บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้่า
วธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 
              4.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิที/เพยีงพอต่อการชาํระหนี+ตามภาระผกูพนั (cover rule) 
 บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนที/มคุีณภาพและมสีภาพคล่องในจาํนวนที/เพยีงพอต่อภาระที/
กองทุนอาจต้องชําระหนี+ตามขอ้ตกลงเมื/อ derivatives สิ+นสุดลงไว้ตลอดเวลาที/ได้ลงทุนใน derivatives นั +น และเป็นไป
ตามที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด                           
             5.  หลกัเกณฑเ์พิ/มเตมิสาํหรบัการลงทุนที/มวีตัถุประสงคเ์พื/อการลดความเสี/ยง 
 ในกรณีที/บรษิัทจดัการลงทุนใน derivatives ที/ underlying ไม่ใช่สิ/งเดียวกบัทรพัย์สนิที/จะลดความเสี/ยง 
การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามที/สาํนกังานกาํหนด 

              6.  หลกัเกณฑเ์พิ/มเตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 
                   บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี+ 
      6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ/งคํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุก
วนัที/ 15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทั +งนี+ ในกรณีที/วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของบรษิทัจดัการ ใหค้ํานวณและแจง้
มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป   
                               6.2  ในกรณีที/เกดิเหตุการณ์ที/ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยสาํคญั ใหคู้่สญัญา
อกีฝา่ยหนึ/งคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี
       6.3  คู่สญัญาอกีฝา่ยหนึ/งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื/อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

              7.  หลกัเกณฑเ์พิ/มเตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives 
                   บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื/อนไขดงันี+ 
       7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื/อการลดความเสี/ยงเท่านั +น 
       7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที/มลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรม
อย่างหนึ/งอย่างใด ดงันี+ 
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                          7.2.1  Credit Default Swap : ซึ/งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื+อประกันความเสี/ยงด้านเครดิตที/
เกี/ยวขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหนี+ตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation นั +น โดยคู่สญัญาที/อยู่ในฐานะผูข้าย
ประกนัความเสี/ยงมภีาระผูกพนัที/จะตอ้งชําระเงนิตามขอ้ตกลงซื+อประกนัความเสี/ยงเมื/อเกดิ credit event ขึ+นโดยจะมผีลให้
ข้อตกลงซื+อประกันความเสี/ยงครบกําหนดทันที (ในกรณีที/ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ+นสุดในวันครบกําหนด
ตามปกติ)  ทั +งนี+ ไม่ว่า obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลาย
รายการซึ/งกําหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสี/ยงมหีน้าที/ชําระหนี+เมื/อเกดิ credit event ขึ+นกบั obligation รายการใดรายการ
หนึ/งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื/อเกิด credit event ขึ+นกบั obligation รายการใดรายการหนึ/งในกลุ่ม 
obligation ซึ/งจะมกีารชําระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัย์รายนั +น แต่ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมื/อเกดิ credit event 
ขึ+นกบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
                          7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ/งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื+อประกนัความเสี/ยงของสนิทรพัย์
อา้งองิที/เกดิจากการลดลงของผลตอบแทนที/จะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเสี/ยงมภีาระผกูพนัที/จะจา่ย
ผลตอบแทนในอตัราคงที/หรอือตัราลอยตวัที/อา้งองิกบัอตัราดอกเบี+ยตามที/จะตกลงกนั และส่วนที/ลดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่า
ยุติธรรมของสนิทรพัย์อ้างองิ เพื/อแลกกบัการที/ผู้ซื+อประกนัความเสี/ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที/เพิ/มขึ+น (ถ้าม)ี ของ
มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสี/ยง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบกาํหนดสญัญา (กรณี
ไม่เกดิ credit event) 
       7.3  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามที/กาํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรอืสญัญามาตรฐานอื/นตามที/สาํนกังานยอมรบั ซึ/งมขีอ้ตกลงที/มลีกัษณะดงันี+ 
                           7.3.1  มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื/น 
                           7.3.2  ไม่มขีอ้กําหนดที/ทําใหส้ทิธทิี/กําหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี+หรอืสญัญาซื+อขายล่วงหน้าที/ credit 
derivatives นั +นอา้งองิเสื/อมเสยีไป 
                            7.3.3  ไม่มขีอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 
 
3.14.    อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัย์สินอื8น เพื8อเป็นทรพัย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ : 

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ/งหลกัทรพัย์ หรือทรพัย์สนิอื/น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื/นเพื/อเป็นทรพัย์สนิของ
กองทุนรวม ตามที/สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ดงัต่อไปนี+ ในกรณีที/สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลี/ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการ
จะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศที/แกไ้ขดว้ย  

ส่วนที8 1 : อตัราส่วนการลงทุนที8คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี+ ไม่มขีอ้กาํหนดเกี/ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอื

คู่สญัญาแลว้แต่กรณี 
                   1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื/อการดาํเนินงานของกองทุน 
                   2. derivatives on organized exchange 

ตอนที8 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนสาํหรบักองทุนทั 8วไป 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราสว่น 
2 
 
 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  
2.1  กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ+นไป 

 
ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
       แต่ตํ/ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
3 หน่วย CIS  ไม่จาํกดัอตัราสว่น 
4 
 
 

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที/ผูร้บัฝากหรอืผูอ้อก
ตราสาร 
มลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ/งดงันี+ 
4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทั +งนี+ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที/
รฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% (หรอืไม่เกนิ 10% เมื/อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพนัมภีูมลิาํเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้credit rating แบบ 
national scale ตามที/สาํนกังานกาํหนด) 
      

5 ตราสารที/มลีกัษณะครบถว้นดงันี+ 
5.1  เป็นตราสารหนี+ ตราสารกึ/งหนี+กึ/งทุน หรอืศุกกู ที/ผู้
ออกจดัตั +งขึ+นตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที/ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ใน
ประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารที/มลีกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ/งดงันี+ 
       5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
       5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั /วไปโดยม ี
รายละเอยีดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีที/เป็นตราสารที/มกีาํหนดวนัชาํระหนี+ ≤ 
397 วนันบัแต่วนัที/ลงทนุ และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 
5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี+ 
       5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ย
ธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
       5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
       5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
       5.2.3.4  ธนาคารเพื/อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  
       5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื/อที/อยู่อาศยั  
       5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
       5.2.3.7  ธนาคารเพื/อการสง่ออกและนําเขา้แหง่
ประเทศไทย  
       5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
       5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที/เป็นตราสารที/มกีาํหนดวนัชาํระหนี+ > 397 วนั
นบัแต่วนัที/ลงทุน ตอ้งขึ+นทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ 
regulated market  

ไม่เกนิอตัราดงันี+ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10%  หรอื 
(2) นํ+าหนกัของตราสารที/ลงทุนใน benchmark + 5% 

  
 

 

 

 

6 ทรพัยส์นิดงันี+  รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี+ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
6.1  ตราสารทุนที/จดทะเบยีนซื+อขายในกระดานซื+อขาย
หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทั /วไปของ SET หรอืของตลาดซื+อ
ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนที/ผูอ้อก
ตราสารอยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุที/อาจทาํใหม้กีารเพกิ
ถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื+อขายใน SET หรอืในตลาดซื+อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ)  
6.2  ตราสารทุนที/ออกโดยบรษิทัที/จดัตั +งขึ+นไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึ/งหุน้ของบรษิทั
ดงักล่าวซื+อขายในกระดานซื+อขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุน
ทั /วไปของ SET หรอืของตลาดซื+อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึบรษิทัที/อยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุที/อาจ
ทาํใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซื+อขายใน SET หรอืใน
ตลาดซื+อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 
6.3  หุน้ที/อยูใ่นระหว่าง IPO เพื/อการจดทะเบยีนซื+อขาย
ตาม 6.1 
6.4  ตราสารที/มลีกัษณะครบถว้นดงันี+  
       6.4.1  เป็นตราสารหนี+ ตราสารกึ/งหนี+กึ/งทุน หรอืศุกกู
ที/ผูอ้อกจดัตั +งขึ+นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสาร
นั +นในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตั +งขึ+นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที/ไดร้บั
อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็นตรา
สาร Basel III 
       6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
       6.4.3  เป็นตราสารที/มลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ/งดงันี+ 
                 6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET 
หรอืในตลาดซื+อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 
                 6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการ
ทั /วไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ filing 
                 6.4.3.3  ในกรณีที/เป็นตราสารที/มกีาํหนดวนั
ชาํระหนี+ ≤ 397 วนั นบัแต่วนัที/ลงทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี+ 
                 6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 -  5.2.3.9 
                 6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที/
ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
                 6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศที/มี
ลกัษณะทาํนองเดยีวกบับคุคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
       6.4.5  ในกรณีที/เป็นตราสารที/มกีาํหนดวนัชาํระหนี+ > 397 
วนันบัแต่วนัที/ลงทุน ตอ้งขึ+นทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ 
regulated market 
6.5  DW ที/ม ีissuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี+ ที/คู่สญัญาม ีcredit rating อยู่ในระดบั 
investment grade 

(2) นํ+าหนกัของทรพัยส์นิที/ลงทนุใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
        6.6.1 reverse repo 
        6.6.2 OTC derivatives    
6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ที/มลีกัษณะครบถว้น
ดงันี+ 
       6.7.1  จดทะเบยีนซื+อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื/อ
การจดทะเบยีนซื+อขายในกระดานซื+อขายหลกัทรพัยส์าํหรบั
ผูล้งทุนทั /วไปของ SET หรอืของตลาดซื+อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวที/อยู่ระหว่าง
ดาํเนินการแกไ้ขเหตุที/อาจทาํใหม้กีารเพกิถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซื+อขายใน SET หรอืในตลาดซื+อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ)  
       6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที/ไมไ่ดม้ลีกัษณะกระจาย 
การลงทุนในกจิการโครงสรา้งพื+นฐาน อสงัหารมิทรพัย ์หรอื
สทิธกิารเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที/
สาํนกังานกาํหนด 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนที/มลีกัษณะ
กระจายการลงทุนในกจิการโครงสรา้งพื+นฐาน 
อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเชา่ แลว้แต่กรณี (diversified 
fund) ตามแนวทางที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กาํหนด และมลีกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

8 ทรพัยส์นิอื/นนอกเหนือจากที/ระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกนิ 5% 
 
 
ส่วนที8 2 : อตัราส่วนการลงทุนที8คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัที/อยูใ่นกลุ่ม

กจิการเดยีวกนั หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทาง
การเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  
     

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ/งดงันี+ แลว้แต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1) 25% หรอื 
(2) นํ+าหนกัของทรพัยส์นิที/ลงทนุใน benchmark + 
10%  

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี+ ไม่มขีอ้กาํหนดเกี/ยวกบั group limit  
                      1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื/อการดาํเนินงานของกองทุน 
                      2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที8 3 : อตัราส่วนการลงทนุที8คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit)** 

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

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของ
นิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ั /งจ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี+ 

- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลี/ยในรอบปีบญัช ีเวน้แต่เป็น
กองทุนรวมที/มอีายุโครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลี/ยตามรอบ
อายุกองทุน 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิที/มกีฎหมายเฉพาะจดัตั +ง
ขึ+น 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื/อที/อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที/กองทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิ �มาจาก
คู่สญัญาตาม reverse repo หรอื securities lending หรอื 
derivatives) 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนรวมที/อายุกองทุน
คงเหลอื  
≤ 6 เดอืน ทั +งนี+ เฉพาะกองทุนรวมที/มอีายโุครงการ 
≥ 1 ปี  
      
 
 
 

2 ทรพัยส์นิดงันี+ 
2.1  B/E หรอื P/N ที/มเีงื/อนไขหา้มเปลี/ยนมอืแต่กองทุนได้
ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้าม
วธิกีารที/กฎหมายกาํหนด หรอืมเีงื/อนไขใหก้องทุนรวม
สามารถขายคนื 
ผูอ้อกตราสารได ้
2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที/มรีะยะเวลาการ
ฝากเกนิ 12 เดอืน  
2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี+ 
(ขอ้นี+ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน  
buy & hold ที/ลงทุนใน B/E P/N เงนิฝากหรอืตราสาร
เทยีบเท่าเงนิฝาก ที/มอีายุไม่เกนิอายุกองทุนหรอืรอบการ
ลงทุนของกองทุน หรอืมกีารลงทุนใน derivatives เพื/อให้
ทรพัยส์นิดงักล่าวมอีายุสอดคลอ้งกบัอายุกองทุน) 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

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

อตัราสว่นการลงทุนสาํหรบักองทุนทั /วไป ของสว่นที/ 1 : 
อตัราสว่นการลงทุนที/คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื
คู่สญัญา (single entity limit)   
แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี+ ตราสารกึ/งหนี+กึ/งทุน ศุกกู หรอืตรา
สาร Basel III ที/มลีกัษณะครบถว้นดงันี+ 
5.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที/ 
1.1 : อตัราสว่นการลงทุนสาํหรบักองทุนทั /วไป ของสว่นที/ 
1 : อตัราสว่นการลงทุนที/คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื
คู่สญัญา (single entity limit) 
5.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ/ากว่า investment grade 
หรอืไมม่ ีcredit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

6 derivatives ดงันี+ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
6.1  การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที/มวีตัถุประสงคเ์พื/อ
การลดความเสี/ยง (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสี/ยงที/มอียู ่ 

** หมายเหตุ : สําหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื/อการดําเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้กําหนดเกี/ยวกบั 
product limit 

 
 
 
ส่วนที8 4 : อตัราส่วนการลงทุนที8คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที8ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ/ง ทุกกองทุนรวม รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ

บรษิทัจดัการรายเดยีวกนัตอ้งมจีาํนวนหุน้ของ
บรษิทัรวมกนั < 25% ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีง
ทั +งหมดของบรษิทันั +น  
(ไม่นบัรวมการถอืหุน้ของกองทนุรวมวายุภกัษ์) 

2 ตราสารหนี+ ตราสารกึ/งหนี+กึ/งทุน ตราสาร Basel III และศุกกู  
ของผูอ้อกรายใดรายหนึ/ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนี+ภาครฐัไทยหรอืตราสารหนี+ภาครฐั
ต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี+สนิทางการเงนิ 
(financial liability)1ของผูอ้อกตราสารรายนั +น ตามที/
เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสดุ โดยไม่ใหน้บัรวมมลูค่าหนี+สนิดงักล่าวของ
เจา้หนี+ที/มคีวามเกี/ยวขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงนิกูย้มืจาก
กจิการที/เกี/ยวขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทั +งนี+ ในกรณีที/ผูอ้อกตราสารไมม่หีนี+สนิทางการเงนิ
ตามที/เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลา
บญัชล่ีาสดุใหใ้ชอ้ตัราสว่นไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่า
การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี+ของผูอ้อก
รายนั +นเป็นรายครั +ง เวน้แต่ในกรณีที/ผูอ้อกตราสารได้
มกีารยื/นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
2.2  ในกรณีที/กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี+โดย
เป็นตราสารที/ออกใหม่และม ีcredit rating อยูใ่น
ระดบัตํ/ากว่า investment grade หรอืไมม่ ีcredit 
rating ใหบ้รษิทัจดัการ ลงทุนเพื/อกองทุนภายใตก้าร
จดัการของบรษิทัจดัการรายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 
1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดงักล่าวเป็นรายครั +ง เวน้แต่กรณีที/ผูอ้อกตราสารไดม้ี
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
การยื/นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที/ออก
โดยบุคคลดงันี+  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ
สถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื/อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื/อที/อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื/อการสง่ออกและนําเขา้ 
แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที/ประเทศไทย
เป็นสมาชกิ 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศที/มลีกัษณะทาํนอง
เดยีวกบับุคคลตาม 1. - 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหนึ/ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทั +งหมด
ของ MF หรอื  กองทุน CIS ต่างประเทศ ที/ออก
หน่วยนั +น   
- อตัราขา้งต้นไม่ใช้กบัการลงทุน ดงันี+ 
   (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที/มี
ลกัษณะครบถ้วน ดงันี+ โดยได้รบัความเหน็ชอบ
จากสาํนักงาน  
          (1.1)  มขีนาดเลก็ 
          (1.2)  จดัตั +งขึ+นใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
          (1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ/ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย infra ทั +งหมดของ
กองทุน infra ที/ออกหน่วยนั +น  เวน้แต่เป็นหน่วย 
infra ของกองทุนที/มลีกัษณะครบถว้นดงันี+ โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตั +งขึ+นใหมโ่ดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ/ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย property ทั +งหมด
ของกองทุน property  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
ที/ออกหน่วยนั +น  เวน้แต่เป็นหน่วย property ของ
กองทุนที/มลีกัษณะครบถว้นดงันี+ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากสาํนกังาน 
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตั +งขึ+นใหมโ่ดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทั +งนี+ การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
ว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรอื ที/แกไ้ขเพิ/มเตมิ 

ส่วนที8 5 : การดาํเนินการเมื8อทรพัยสิ์นที8ลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
1.     ในกรณีที/กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี/กําหนดแต่ต่อมาทรพัยส์นิที/ลงทุนมคุีณสมบตัทิี/เปลี/ยนแปลงไป
จนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิที/กองทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี+ 

(1.1)  จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี/ยวกบัชื/อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัที/ทรพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิ
และจดัส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั +งจดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถัดจากวนัที/เกิดกรณี
ดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ี/บรษิทัจดัการ 

(1.2)  จําหน่ายทรพัยส์นิที/ขาดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคญั แต่ต้องไม่
เกนิกว่าระยะเวลาดงันี+ เวน้แต่เป็นกรณีตามสว่นที/ 5 ขอ้ 4 
(ก)    30 วนันับแต่วนัที/ทรพัยส์นินั +นขาดคุณสมบตั ิกรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ หรอืกองทุนสาํรองเลี+ยงชพี
อื/นที/มนีโยบาย การลงทุนในลกัษณะเดยีวกบักองทุนรวมตลาดเงนิ 
(ข)    90 วนันบัแต่วนัที/ทรพัยส์นินั +นขาดคุณสมบตั ิกรณีเป็นกองทุนรวมอื/นนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) 

(1.3)  เมื/อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที/ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที/ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี/ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที/กําหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัทํารายงานข้อมูลเกี/ยวกบัชื/อ 
จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัที/ไดจ้าํหน่ายทรพัยส์นินั +นออกไปหรอืวนัที/ทรพัยส์นิ
มกีารเปลี/ยนแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณี และใหจ้ดัส่งรายงานต่อสาํนกังาน รวมทั +งจดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที/เกดิกรณีดงักล่าว 

2. ในกรณีที/ทรพัยส์นิในขณะที/กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที/กาํหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิ/ม บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการ
ดงัต่อไปนี+ 

(2.1)  จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี/ยวกบัประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที/การลงทุนไม่เป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทั +งจดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัทาํการ
ถดัจากวนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ี/บรษิทัจดัการ 

(2.2)  ไม่ลงทุนเพิ/มเติมในทรพัย์สนิที/เกนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนที/กาํหนด 

(2.3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที/กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สาํคญั แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงันี+ 
(ก)  30 วนันับแต่วนัสิ+นรอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีที/ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที/คํานวณตามประเภท

ทรพัยส์นิ สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตั sวแลกเงนิหรอืตั sวสญัญาใชเ้งนิ สว่นที/ 
3 ในขอ้ 1  

(ข)  90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว สาํหรบักรณีอื/นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (2.3) (ก) หรอื  
(ค)  เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ หรอืกองทุนสาํรองเลี+ยงชพีที/มนีโยบายการลงทุนในลกัษณะเดยีวกบั

กองทุนรวมตลาดเงนิ บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการแกไ้ขภายใน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
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(2.4)  เมื/อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที/กาํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงาน
ขอ้มูลเกี/ยวกบัชื/อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที/สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุน แลว้แต่กรณี และจดัส่งรายงานต่อสาํนกังาน  รวมทั +งจดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายในวนั
ทาํการถดัจากวนัที/มกีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนั +น 

(2.5)  ในกรณีที/กองทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที/คํานวณตามความมสี่วนไดเ้สยีใน
กจิการที/ลงทุน (concentration limit) ตามที/กําหนดในอตัราส่วนการลงทุนนี+ นอกจากการปฏบิตัติามวรรคหนึ/ง 
(2.1) (2.2) (2.3) และ (2.4) แลว้ บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการดงันี+ดว้ย 
(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จาํนวนที/เกนิอตัราสว่นการลงทุน  เวน้แต่กรณีจาํเป็นและสมควรโดยไดร้บั

การผ่อนผนัจากสาํนกังาน 
(ข)  ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื/นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื+อ ในกรณีที/

ทรพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึ/งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอื
เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันั +นจนถงึหรอืขา้มจุดที/ตอ้งทาํคาํเสนอซื+อ 

3.  ในกรณีที/เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศที/มอีตัราส่วนการลงทุนที/
คํานวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการที/ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี/ยวกบัอตัราส่วนการลงทุน
ดงักล่าว แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนั +นเป็นเวลา 5 วนัทําการติดต่อกนั โดยมไิด้เกดิจากการ
ลงทุนเพิ/ม ใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการดงัต่อไปนี+ 

(3.1)   จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี/ยวกบัประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที/การลงทุนไม่เป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการถดัจากวนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ี/บรษิทัจดัการ 

(3.2)   แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั 
แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(3.3)   เมื/อบรษิัทจดัการแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที/กําหนดแล้ว ให้จดัทํารายงานขอ้มูลเกี/ยวกบัชื/อ 
จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัที/สามารถแกไ้ขได ้และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงาน
และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที/มกีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนั +น 

(3.4)   ในกรณีที/เป็นกองทุนรวมฟีดเดอรซ์ึ/งบรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการตาม (3.2) หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั +นเพิ/มเตมิจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนตามที/หลกัเกณฑก์าํหนด 

4. ในกรณีที/กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที/กําหนดแต่ต่อมามกีรณีดงัต่อไปนี+ จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 และ 3 แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม  

(4.1)  กรณีที/กองทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นที/มอียู่เดมินั +น 
(4.2)  กรณีที/กองทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

ในกรณีที/มเีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจําเป็นอื/นใดทําให้บรษิัทจดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื/อให้การลงทุน
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี/กาํหนด และบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้
ลงทุนบรษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดําเนินนการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องคํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และตอ้งสง่รายงานเกี/ยวกบัการดาํเนินการของบรษิทัจดัการในเรื/องดงักล่าวต่อสานกังาน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที/ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าว 

ทั +งนี+ ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถดําเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของบรษิทัจดัการแทนได ้
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ส่วนที8 6 : การดาํเนินการเมื8อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน  
1. ในกรณีที/กองทุนมสีดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทั

จดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี+ 
(1) จดัทํารายงานเกี/ยวกบัการลงทุนที/ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทั +งเหตุผลที/ทําใหม้กีารลงทุนไม่

เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงานรวมทั +งจดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจาก
วนัที/ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ี/บรษิทัจดัการ 

(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี/ยนแปลงประเภทของกองทุน  ทั +งนี+ ตามหลกัเกณฑท์ี/กาํหนดในขอ้ 2.  

2. ในกรณีที/การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทั
จดัการจะดําเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที/
สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนให้
เปลี/ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว 

ในการเปลี/ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ/ง บรษิทัจดัการจะจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนเดมิในการที/จะออกจากกองทุนรวมก่อนที/การเปลี/ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีาร
ดงักล่าวมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  รวมทั +งเมื/อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี/ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมแลว้ บรษิทัจดัการจะไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื+อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย
จนกว่าการเปลี/ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีที/ครบกําหนด 90 วนันับแต่วนัที/สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน แต่การเปลี/ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุ
ของกองทุนรวมนั +นเพิ/มเตมิ 

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

- สทิธทิี/จะไดร้บัเงนิปนัผล 
4.3 รายละเอยีดเพิ/มเตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) 

กองทุนรวมที/มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื/อย่อ : LHGMA-R) 

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ/าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ 

- ชนิดจ่ายเงนิปนัผล (ชื/อย่อ : LHGMA-D)  
เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ/าเสมอจากเงนิปนัผล รวมถงึมี
สทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื/อนไขที/กรมสรรพากรกาํหนด 

- ชนิดสะสมมลูค่า (ชื/อย่อ : LHGMA-A) 
เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทบคุคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital 
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ทั +งนี+ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถาบนั สามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื/อนไขที/
กองทุนกาํหนด 
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5 การเสนอขายหน่วยลงทุนครั 
งแรก 

5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 
งแรก 

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื  
- วธิกีารอื/น ๆ เพื/อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 
งแรก 

บรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนืจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั +งแรกใหแ้ก่ประชาชนทั /วไปในราคา
ขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั +งแรกที/ระบุไวใ้นหนังสอืชี+ชวน ทั +งนี+ หากมผีูจ้องซื+อหน่วยลงทุนครบ
ตามจํานวนเงนิทุนของโครงการก่อนสิ+นสุดระยะเวลาเสนอขายครั +งแรก บรษิัทจดัการสามารถจะปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทุน โดยปิดประกาศที/สาํนกังานของบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน 

5.2.1 วธิกีารขอรบัหนงัสอืชี+ชวน ใบคาํสั /งซื+อหน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถตดิต่อขอรบัหนงัสอืชี+ชวนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั และ/
หรอืหนังสอืชี+ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม และ/หรอืหนังสอืชี+ชวนส่วนขอ้มลูโครงการ ใบคําขอเปิดบญัชกีองทุน และ
ใบคําสั /งซื+อหน่วยลงทุน ไดท้ี/บรษิทัจดัการ ตามวนั เวลา ทําการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื+อคนื ผูจ้ดัจาํหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี 

5.2.2 วนัและเวลาทาํการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจตดิต่อจองซื+อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการในระหว่างวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั +งแรก ตามที/
ระบุในหนงัสอืชี+ชวนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั ณ บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนืแต่ละราย โดยกรอก
ใบจองซื+อใหค้รบถ้วนและแนบเอกสารหลกัฐานในการจองซื+อ พร้อมชําระเงนิค่าจองซื+อหน่วยลงทุน  โดยวนัเสนอ
ขายวนัสดุทา้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธริบัเงนิค่าจองซื+อเป็นเงนิโอนเท่านั +นภายในเวลา 15:30 น. 

ทั +งนี+ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี/จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวนัสิ+นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั +งแรก ในกรณีที/สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจํานวนเงนิทุนโครงการที/กําหนดในรายละเอยีด
โครงการกองทุนรวม 

5.2.3 วธิกีารสั /งซื+อหน่วยลงทุน 

5.2.3.1 การกาํหนดราคาขายหรอืราคาสั /งซื+อหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท  บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี   

5.2.3.2 วธิกีารเสนอขายหรอืสั /งซื+อหน่วยลงทุน 
(1) ผูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสั /งซื+อหน่วยลงทุนไดท้ี/บรษิทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื ผู้

จดัจําหน่าย (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน (ถ้าม)ี ได้ตามวนัและเวลาที/ระบุไว้ในหนังสอืชี+ชวน โดยจะต้องสั /งซื+อหน่วย
ลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ/ากว่า 5,000 บาท (หา้พนับาท) ซึ/งเป็นมูลค่าที/รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแลว้ 
(ถา้ม)ี  
ในการสั /งซื+อโดยการสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ผู้สนใจ
สามารถสั /งซื+อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั +งแรกได้ โดยการสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนมาจาก
กองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ ตามเงื/อนไขที/ระบุในขอ้ 8. การสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน 

(2) ผูส้ ั /งซื+อจะต้องชําระเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั +งจํานวนใหแ้ก่บรษิทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขาย
หรือรบัซื+อคืน ผู้จดัจําหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) และกรอกรายละเอยีดต่าง ๆ ในใบคําขอเปิดบญัชี
กองทุน และใบคาํสั /งซื+อหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผู้ส ั /งซื+อหน่วยลงทุนที/มถีิ/นฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ  จะต้องเป็นผู้รบัภาระในเรื/องของขอ้กําหนด กฎระเบยีบ 
และภาษต่ีาง ๆ ที/เกี/ยวเนื/องกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 



กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็    
       หน้า 38 

(4) สาํหรบัผูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุนที/ยงัไม่เคยมบีญัชกีองทุน และ/หรอื บญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน กบับรษิทัจดัการ จะตอ้ง
เปิดบญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน 

5.2.4   การรบัชาํระ และการเกบ็รกัษาเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระเงนิค่าซื+อครั +งเดยีวเตม็จาํนวนที/ส ั /งซื+อ โดยชาํระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์หรอื
วธิอีื/นใดที/บรษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ ั /งซื+อจะต้องลงวนัที/ตามวนัที/ที/ส ั /งซื+อและขดีคร่อมเฉพาะสั /งจ่ายในนาม 
“บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั เพื/อจองซื+อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื/อ ที/อยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ ั /งซื+อ
ลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื/อความสะดวกในการตดิต่อและเพื/อผลประโยชน์ของผูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุน 

กรณีสั /งซื+อด้วยวิธีอื/นที/มิใช่เงินโอน ผู้ส ั /งซื+อจะต้องลงวันที/ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อน
ระยะเวลาการเสนอขายครั +งแรกจะสิ+นสุดลง ซึ/ง “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั เพื �อจองซื�อหน่วยลงทุน” เป็น
บญัชกีระแสรายวนั มดีงัต่อไปนี+ 

บญัชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที8บญัชี 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั(มหาชน)   สาํนกัลุมพนีิ เลขที/บญัช ี889-1-01361-5 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาอาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนีิ เลขที/บญัช ี227-3-01446-6 
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  สาขาสวนพล ู       เลขที/บญัช ี064-1-06608-7 
ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลุมพนีิ เลขที/บญัช ี539-0-00105-5 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขที/บญัช ี200-3-03485-3 
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลุมพนีิ เลขที/บญัช ี492-6-00046-6 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาอาคารสาทร ซติี+ เลขที/บญัช ี004-1-10428-2 
ธนาคาร ยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน)   สาขา อาคารไทยวา เลขที/บญัช ี794-3-63067-8 
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาสาํนกัสลีม เลขที/บญัช ี800-0-22888-4 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) สาขาสาํนกัสลีม เลขที/บญัช ี000-113-000-003-33 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี/ยนแปลงเพิ/มเตมิบญัชดีงักล่าว  โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิ/มเตมิโครงการ
โดยจะปิดประกาศ ณ ที/ทําการของบริษัทจดัการและสถานที/ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรบัซื+อคืน 
หน่วยลงทุน 

ทั +งนี+ ในวนัทาํการสดุทา้ยของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในครั +งแรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี/จะรบัชําระ
เงนิค่าจองซื+อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด และ/หรอืเงนิโอนที/เท่านั +น เว้นแต่บรษิทัจดัการจะกําหนดเป็นอย่างอื/น 
ทั +งนี+ ขึ+นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

 (2)  หลงัจากที/บรษิทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื (ถา้ม)ี ผูจ้ดัจาํหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี ไดร้บั
การสั /งซื+อหน่วยลงทุน พรอ้มทั +งเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุนจากผูส้ ั /งซื+อแลว้ บรษิทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั
ซื+อคืน ผู้จดัจําหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) จะออกสําเนาใบคําสั /งซื+อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ั /งซื+อไว้เป็น
หลกัฐาน 

(3) ในกรณีที/ผูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุนชาํระเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์ซึ/งไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้น
วนัที/ส ั /งซื+อ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุนทําการสั /งซื+อหน่วยลงทุนในวนัทาํ
การที/สามารถเรยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีที/วนัทําการที/สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดน้ั +นเป็นวนั และ/หรอื เวลาที/ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอ
ขายไปแลว้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี/จะระงบัการซื+อหน่วยลงทุนของผูส้ ั /งซื+อนั +น 

ในกรณีที/เชค็ หรอืดราฟต์ดงักล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ั /งซื+อ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี/
จะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ั /งซื+อนั +น 
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(4) ในการชาํระเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุน ผูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงนิจนเตม็จาํนวน จะหกั
ลบหนี+กบับรษิัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ/งเพื/อซื+อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมนี+ที/บรษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบดาํเนินการ บรษิทัจดัการอาจจะดําเนินการใหม้กีารหกั
ลบกลบหนี+กนักไ็ด ้

(5) ผูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุนที/ไดท้าํการสั /งซื+อหน่วยลงทุน และไดช้าํระเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนแลว้จะเพกิ
ถอนการสั /งซื+อหน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคนืเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุนไม่ได ้ยกเวน้บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหเ้พกิ
ถอนได ้

(6) บรษิทัจดัการจะนําเงนิที/ไดร้บัจากการสั /งซื+อหน่วยลงทุนเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากที/บรษิทัจดัการเปิดไว้เพื/อ
การนี+ ซึ/งดอกผล (ถา้ม)ี ในช่วงดงักล่าวทั +งหมดจะนําเขา้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

5.2.5 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุนตามที/ส ั /งซื+อและไดช้าํระเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุนเตม็
ตามจํานวนแลว้ ในกรณีที/จํานวนเงนิที/ระบุในคําสั /งซื+อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจํานวนเงนิที/บรษิทัจดัการได้รบั
ชาํระ บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิที/ไดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีที/การสั /งซื+อหน่วยลงทุนนั +นมผีลใหจ้ํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุน
ของโครงการตามที/ไดร้บัอนุมตัจิากสาํนักงาน บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ั /งซื+อโดยใชห้ลกัการ 
“จองซื+อก่อนไดก่้อน” ตาม 

วนัที/ไดร้บัการสั /งซื+อและเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวน ในกรณีที/มกีารสั /งซื+อในวนัเดยีวกนัและมหีน่วย
ลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะจดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนที/ส ั /งซื+อใหแ้ก่ผูซ้ื+อหน่วย
ลงทุน 

ทั +งนี+ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที/มผีูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุน
เกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที/ได้รบัอนุมตัิจากสํานักงานในวนัทําการถดัจากวนัที/มผีูส้ ั /งซื+อ
หน่วยลงทุนเกนิจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการ แม้ว่าจะยงัไม่สิ+นสุดระยะเวลาเสนอขายกต็าม โดยบรษิทั
จดัการจะปิดประกาศแจง้ไว ้ณ ที/ทาํการของบรษิทัจดัการ 

(2) ในกรณีที/บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนหรือชื/อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสทิธทิี/จะ
จดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทั +งหมดกไ็ด้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส ั /งซื+อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า 

(3)  บรษิทัจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ/งในสามของจาํนวน
หน่วยลงทุนที/จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั +งหมด เวน้แต่บุคคลที/ไดร้บัการจดัสรรเป็น  

(ก) กองทุนดงัต่อไปนี+ 
1. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  
2. กองทุนประกนัสงัคม   
3. กองทุนการออมแห่งชาต ิ 
4. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาต ิ 
5. กองทุนสาํรองเลี+ยงชพี   
6. กองทุนรวมเพื/อผูล้งทุนทั /วไป 
7. กองทุนอื/นใดที/สาํนกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนตาม 1. ถงึ 6. 
8. กองทุนต่างประเทศที/มลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7.  
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(ข) นิตบิุคคลที/จดัตั +งขึ+นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ/งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษี
เงนิไดนิ้ตบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค) บุคคลซึ/งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื/อผู้ลงทุนทั /วไปที/เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ 
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที/
มิได้มีสญัชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื/อ (omnibus account) ใน
ต่างประเทศ 

(ง) บุคคลอื/นที/ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานเมื/อมเีหตุจาํเป็นและสมควร  ใหถ้อืว่าบุคคลที/มคีวามสมัพนัธก์นั
ดงัต่อไปนี+เป็นกลุ่มบุคคลเดยีวกนั 
(ก) คู่สมรสและบุตรที/ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ 
(ข) นิตบิุคคล และผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้สว่นของนิตบิุคคลนั +นซึ/งถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นในนิตบิุคคลดงักล่าว

ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของจาํนวนหุน้ที/จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั +งหมดหรอืความเป็น
หุน้สว่นทั +งหมด   

(ค) กองทุนสว่นบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรอื (ข) ที/ไมใ่ช่กองทุนสาํรองเลี+ยงชพี 

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึ+น หลงัจากที/นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซื+อหน่วยลงทุนของ
ผูส้ ั /งซื+อในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้เท่านั +น โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน / ใบเสรจ็รบัเงนิ / ใบกาํกบัภาษใีหแ้ก่ผูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วนัทาํการ
นบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัสิ+นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั +งแรก 

5.2.6 การคนืเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ั /งซื+อหน่วยลงทุน ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงื/อนไขที/กําหนด
ดงัต่อไปนี+ 

(1) กรณีที/การสั /งซื+อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั +นไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทั +งหมดหรอืบางส่วน
นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ขา้งล่าง 

บรษิัทจดัการจะดําเนินการคนืเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ซื+อหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมสั /ง
จ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซื+อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน หรอืนําเงนิดงักล่าวเขา้บญัชี
เงนิฝากของผูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุนตามเลขที/บญัชทีี/ระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชกีองทุน หรอืดาํเนินการโดยวธิกีารอื/น
ใดขึ+นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ภายใน 1 เดอืนนบัตั +งแต่วนัทาํการถดัจากวนัสิ+นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั +งแรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุน อนึ/ง สาํหรบัดอกเบี+ยหรอืผลประโยชน์ใด ๆ ที/
เกดิขึ+นจากเงนิที/ไดร้บัจากการสั /งซื+อหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะนํารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(2) กรณีที/บรษิทัจดัการตอ้งยตุโิครงการหลงัจากสิ+นสดุระยะเวลาการเสนอขายครั +งแรกเนื/องจาก 
(ก) ไม่สามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนไดถ้งึ 35 ราย  
(ข)   ในกรณีที/เป็นกองทุนรวมเพื/อผูล้งทุนทั /วไป  มกีารจดัสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี/ยวกบั

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี/ยวกบั
ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที/ของบรษิทัจดัการ ทาํใหไ้ม่สามารถจดทะเบยีนกอง
ทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมได ้

(ค) หากหลงัจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั +งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั +งหมด เมื/อ
คํานวณตามมูลค่าที/ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ/ ากว่ามูลค่าขั +นตํ/ าที/จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วตัถุประสงคข์องกองทุน หรอืไม่สามารถลงทุนเพื/อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที/เหมาะสม หรอืสภาวะตลาดมกีาร
เปลี/ยนแปลงอย่างมนียัสาํคญั โดยบรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าจองซื+อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุน
ตามที/ระบุไวใ้นหนงัสอืชี+ชวน 

บรษิทัจดัการจะดําเนินการคนืเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ซื+อหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมสั /ง
จ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซื+อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดงักล่าวเขา้บญัชี
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เงนิฝากของผูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุนตามเลขที/บญัชทีี/ระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชกีองทุน หรอืดาํเนินการโดยวธิกีารอื/น
ใดขึ+นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ภายใน 1 เดอืนนบัตั +งแต่วนัทาํการถดัจากวนัสิ+นสดุระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั +งแรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุน และหากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงินและ
ผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเนื/องจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะ
ชาํระดอกเบี+ยในอตัราไม่ตํ/ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัแต่วนัที/ครบกาํหนดเวลานั +นจนถงึวนัที/บรษิทัจดัการชําระ
เงนิจาํนวนดงักล่าวไดค้รบถว้น  ทั +งนี+ เวน้แต่สาํนกังาน จะพจิารณาผ่อนผนั สั /งการเป็นอย่างอื/น 

ในกรณีที/บรษิทัจดัการประสงคจ์ะยกเลกิการจดัตั +งกองทุนรวมที/อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั +งแรก 
บรษิทัจดัการอาจยุตกิารขายหน่วยลงทุนได ้โดยบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้าํนกังานทราบถงึการยุตกิารขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าวภายใน 7 วนันบัแต่วนัที/ยุตกิารขายหน่วยลงทุนนั +น และใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตั +งกองทุนรวม
สิ+นสุดลงในวนัที/แจง้ใหส้าํนักงานทราบ    และบรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ 
ที/เกดิขึ+นจากเงนิที/ไดร้บัจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ตามสดัส่วนของเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุนภายใน 15 
วนันบัแต่วนัที/การอนุมตัใิหจ้ดัตั +งกองทุนรวมสิ+นสดุลง และหากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถคนืเงนิและ
ผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเนื/องจากความผดิของบริษัทจดัการกองทุนรวมเอง บรษิัท
จดัการจะชาํระดอกเบี+ยในอตัราไม่ตํ/ากว่ารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัที/ครบกาํหนดเวลานั +นจนถงึวนัที/ชาํระเงนิ
ค่าซื+อหน่วยลงทุนจนครบถว้น 

5.2.7 เงื/อนไขการขายหน่วยลงทุน 

5.2.7.1 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี/จะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการสั /งซื+อหน่วยลงทุนทั +งหมดหรอืบางสว่นในกรณี
ใดกรณีหนึ/งดงัต่อไปนี+ 

(1) กรณีที/การสั /งซื+อหน่วยลงทุนนั +นมผีลทาํใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจาํนวนหน่วยลงทุน
ของโครงการตามที/ไดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูที/บรษิทัจดัการ ไดร้บัจากผูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไม่
ครบถว้น 

(3) กรณีที/มผีูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุนจนอาจทาํใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด
เกินกว่าหนึ/งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั +งหมดเว้นแต่บุคคลที/ได้รบัการจดัสรร
หน่วยลงทุนเป็น  

(ก) กองทุนดงัต่อไปนี+ 
1. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  
2. กองทุนประกนัสงัคม   
3. กองทุนการออมแห่งชาต ิ 
4. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาต ิ 
5. กองทุนสาํรองเลี+ยงชพี   
6. กองทุนรวมเพื/อผูล้งทุนทั /วไป 
7. กองทุนอื/นใดที/สาํนกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนตาม 1. ถงึ 6. 
8. กองทุนต่างประเทศที/มลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นิตบิุคคลที/จดัตั +งขึ+นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ/งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษี
เงนิไดนิ้ตบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค) บุคคลซึ/งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื/อผู้ลงทุนทั /วไปที/เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ 
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที/
มิได้มีสญัชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื/อ (omnibus account) ใน
ต่างประเทศ 

(ง) บุคคลอื/นที/ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานเมื/อมเีหตุจาํเป็นและสมควร 
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(4) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัวา่การซื+อหน่วยลงทุนของผูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุนไมโ่ปร่งใส เช่น อาจเป็นการ
ฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(5)  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี/จะปฏเิสธการสั /งซื+อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที/บรษิทัจดัการเหน็สมควร 
เช่น ในกรณีที/บรษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีที/การสั /งซื+อ
หน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปญัหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั +งนี+
เพื/อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื/อเสยีงหรือความรบัผิดชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

5.2.7.2 เมื/อสิ+นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแลว้ หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ/งดงัต่อไปนี+ ให้
การอนุมตัใิหจ้ดัตั +งและจดัการกองทุนรวมของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอนัสิ+นสดุลง เวน้แต่จะ
มเีหตุอนัสมควรและไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที/ขายไดม้จีํานวนไม่มากพอที/จะทําใหเ้หมาะสมกบัค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการ
ลงทุนต่อไป 

(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผู้ลงทุน ไม่ได้เป็นไปตาม
โครงการที/ไดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื/อการอนุมตัจิดัตั +งและจดัการกองทุนรวมสิ+นสดุลง ใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการคนืเงนิค่าจองซื+อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื+อ
อย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที/กาํหนดไวใ้นขอ้ 5.2.6 “การคนืเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุน” 

5.2.7.3 บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศกึษา เขา้ใจ และยนิดทีี/จะปฏบิตัิตามนโยบาย รายละเอยีด 
และ วธิกีารเงื/อนไขต่าง ๆ ที/กาํหนดในโครงการนี+แลว้ 

ทั +งนี+ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิ/มเตมิโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืวธิกีารจดัการกองทุนรวมเกี/ยวกบัการ
เปลี/ยนแปลงวนั เวลาทาํการขายหรอืรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบิตัทิี/เกี/ยวขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนแลว้ ทั +งนี+ จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

5.2.8 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี

ผูส้ ั /งซื+อจะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการไว ้เพื/อประโยชน์ในการตดิต่อทาํรายการซื+อหรอืขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ โดยผูส้ ั /งซื+อจะต้องกรอกรายละเอยีดและขอ้ความ
ต่าง ๆ ในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนอย่างถูกตอ้งและตามความจรงิ พรอ้มทั +งแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัช ี(บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื/น ๆ และ/หรอืเปลี/ยนแปลงเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ีตามที/
เหน็สมควร) ดงันี+ 

กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

(1) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืสาํเนาบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืสาํเนาบตัรประจําตวัพนักงานรฐัวสิาหกจิ 
พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ในกรณีที/ใชส้าํเนาบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืสาํเนาบตัรประจําตวัพนักงานรฐัวสิาหกจิ ต้องแนบสาํเนาทะเบยีน
บา้นพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งเป็นเอกสารหลกัฐานเพิ/มเตมิดว้ย 
ในกรณีที/เป็นผู้เยาว์ที/ยงัไม่ได้บรรลุนิติภาวะ ให้ใช้เอกสารหลกัฐานเป็นสําเนาทะเบยีนบ้านของผู้เยาว์ พร้อมทั +ง
เอกสารหลกัฐานที/กล่าวมาในวรรคหนึ/งและวรรคที/สองขา้งตน้ของบดิาหรอืมารดาของผูเ้ยาว ์

(2) สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื/อและเลขที/บญัช ี(ในกรณีที/มคีวามประสงคจ์ะรบัเงนิ
คนืในส่วนที/ไม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการรบัเงนิปนัผล หรอืการรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้บญัช)ี 
พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(3) สาํเนาเอกสารแสดงตนอื/นใดที/บรษิทัจดัการเหน็สมควร  
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กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว 

(1) สาํเนาใบต่างดา้วหรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
(2) สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื/อและเลขที/บญัช ี(ในกรณีที/มคีวามประสงคจ์ะรบัเงนิ

คนืในส่วนที/ไม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการรบัเงนิปนัผล หรอืการรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้บญัช)ี 
พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(3) สาํเนาเอกสารแสดงตนอื/นใดที/บรษิทัจดัการเหน็สมควร  

กรณีคณะบุคคล 
(1) สาํเนาหนงัสอืจดัตั +งคณะบุคคล 
(2) หนงัสอืแสดงความยนิยอมของคณะบุคคลทุกท่านที/แต่งตั +งผูม้อีาํนาจดาํเนินการแทน 
(3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของคณะบุคคลทุกท่าน 
(4) สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษใีนนามคณะบุคคล (ในกรณีที/มคีวามประสงคใ์หห้กัภาษ ีณ ที/จ่าย) 
(5) สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื/อและเลขที/บญัช ี(ในกรณีที/มคีวามประสงคจ์ะรบัเงนิ

คนืในสว่นที/ไม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการรบัเงนิปนัผล หรอืการรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

ทั +งนี+ เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) และ (5) ตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลนั +น พรอ้ม
ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยคณะบุคคลแต่ละราย 

กรณีนิตบิุคคลที/จดทะเบยีนในประเทศไทย 

(1) สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนจากกระทรวงพาณิชย ์ 
(2) สาํเนาหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทั  
(3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามตามเงื/อนไขของบรษิทั ตามแบบบคุคลธรรมดา 
(4) สาํเนารายงานมตทิี/ประชมุคณะกรรมการบรษิทัที/อนุญาตใหเ้ปิดบญัชซีื+อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได ้
(5) หนงัสอืมอบอาํนาจ 
(6) หลกัฐานของผูร้บัมอบอาํนาจ ตามแบบบุคคลธรรมดา 
(7) สาํเนาบญัชรีายชื/อผูถ้อืหุน้ (บอจ.5) 
(8) สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี
(9) สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื/อและเลขที/บญัช ี(ในกรณีที/มคีวามประสงคจ์ะรบัเงนิ

คนืในสว่นที/ไม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการรบัเงนิปนัผล หรอืการรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

ทั +งนี+ เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต้องลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้อง โดยมผีูม้อีํานาจลงนามแทนนิตบิุคคล
นั +น พรอ้มประทบัตราบรษิทั (ถ้าม)ี ส่วนเอกสารตามขอ้ (3) ต้องลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคลแต่ละราย 

กรณีนิตบิุคคลที/จดทะเบยีนในต่างประเทศ 

(1) สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการจดัตั +งบรษิทั 
(2) หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ 
(3) ขอ้บงัคบั 
(4) สาํเนารายงานมตทิี/ประชมุคณะกรรมการบรษิทัที/อนุญาตใหเ้ปิดบญัชซีื+อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได ้
(5) หนงัสอืรบัรอง 
(6) ตวัอย่างลายมอืชื/อผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื/อนไขในการลงนาม  
(7) สาํเนาใบต่างดา้วหรอืหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิคุคล 
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(8) หนังสอืมอบอํานาจ (ในกรณีที/ผูม้อีํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามที/ระบุในหนังสอื
รบัรองนิตบิุคคล) 

(9) สาํเนาบญัชรีายชื/อผูถ้อืหุน้  
(10) สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถา้ม)ี 
(11) สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื/อและเลขที/บญัช ี(ในกรณีที/มคีวามประสงคจ์ะรบัเงนิ

คนืในสว่นที/ไม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการรบัเงนิปนัผล หรอืการรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้บญัช)ี 
(12) เอกสารอื/นใดที/กาํหนดโดยบรษิทัจดัการ   

ทั +งนี+ เอกสารตามขอ้ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) และ (12) ตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้อีาํนาจลง
นามแทนนิติบุคคลนั +น พร้อมประทบัตราบรษิัท (ถ้าม)ี ส่วนเอกสารตามขอ้ (7) ต้องลงนามรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มี
อาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลแต่ละราย 

หมายเหตุ : เอกสารสําเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื/อและเลขที/บญัช ี(ในกรณีที/มคีวาม
ประสงคจ์ะรบัเงนิคนืในส่วนที/ไม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการรบัเงนิปนัผล หรอืการรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอน
เขา้บญัช)ี  

หากเป็นบญัชธีนาคารที/เปิดในเขตกรุงเทพฯ  และปรมิณฑล (สาํนักหกับญัชกีรุงเทพ)   บรษิทัจดัการจะดําเนินการคนืเงนิ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยการชาํระเป็นเชค็ขดีคร่อมสั /งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและสง่
โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเลขที/บญัชทีี/ระบุไวใ้นคําขอเปิด
บญัชกีองทุน หรอืดาํเนินการโดยวธิกีารอื/นใดขึ+นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

หากเป็นบัญชีธนาคารที/เปิดในเขตต่างจังหวัด  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้เป็นบญัชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน/
ผลประโยชน์อื/น ๆ ได ้10 ธนาคารเท่านั +น ไดแ้ก่ ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั(มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั 
(มหาชน), ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน), ธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) , ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน), 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย (จํากดั) มหาชน ธนาคารเกยีรตินาคนิ (จํากดั) มหาชน นอกเหนือจาก 10 ธนาคารที/กล่าวมาขา้งต้นนี+ 
บรษิทัจดัการจะดําเนินการคนืเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมสั /งจ่ายเฉพาะใน
นามของผูถ้อืหน่วยลงทุนและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม
เลขที/บญัชทีี/ระบุไว้ในคําขอเปิดบญัชกีองทุน หรอืดําเนินการโดยวธิกีารอื/นใดขึ+นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิัทจดัการ โดย 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นผูร้บัภาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เขา้บญัชขีองผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม
อตัราที/ธนาคารพาณิชยก์าํหนด โดยตดัจ่ายจากจาํนวนเงนิที/จะโอนเขา้บญัชนีั +น ๆ  

หากมกีารเปลี/ยนแปลงหรอืเพิ/มเตมิธนาคารหรอืวธิทีี/ชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบ โดยจะตดิ
ประกาศแจง้ใหท้ราบ ณ ที/ทาํการของบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายและรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน รวมทั +งเผยแพร่ผ่าน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขโครงการ 

6 การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั 
งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั 
งแรก : 

   - บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื 
- วธิกีารอื/น ๆ เพื/อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั 
งแรก : 

6.2.1  วธิกีารขอรบัหนงัสอืชี+ชวน ใบคาํสั /งซื+อหน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน  
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ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรบัหนังสอืชี+ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั หนังสอืชี+ชวน
ส่วนขอ้มูลโครงการ ใบคําขอเปิดบญัชกีองทุน ใบคําสั /งซื+อหน่วยลงทุน ได้ที/บรษิัทจดัการ ตามวนั เวลา ทําการ
ตามปกตขิองบรษิทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื ผูจ้ดัจาํหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี  

สาํหรบัผูล้งทุนที/ยงัไม่เคยมบีญัชกีองทุน จะต้องเปิดบญัชกีองทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่าง ๆ ในคาํ
ขอเปิดบญัชกีองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชกีองทุน 

6.2.2  วนัและเวลาทาํการเสนอขายหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะกําหนดวนัเริ/มรบัคําสั /งซื+อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนับตั +งแต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิ
เป็นกองทุนรวมโดยบริษัทจดัการจะประกาศวนัที/เป็นวนัทําการซื+อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายและรบัซื+อคนืหน่วยลงทุนจะรบัคําสั /งซื+อหน่วยลงทุนทุกวนัทําการซื+อหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตั +งแต่เวลาเริ/มทําการของบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายและรบัซื+อคนืหน่วย
ลงทุน (ถ้าม)ี จนถงึเวลา 14.00 น. ณ บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื โดยผูส้นใจกรอกใบคาํ
สั /งซื+อใหค้รบถว้นและแนบเอกสารหลกัฐานในการซื+อหน่วยลงทุน พรอ้มชาํระเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุน รวมถงึชุดเปิด
บญัชกีองทุน (กรณีที/ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุน)   

การส่งคําสั /งซื+อหน่วยลงทุนภายหลงัเวลา 14.00 น. ให้ถือว่าเป็นการสั /งซื+อหน่วยลงทุนในวนัทําการที/กําหนดให้
เป็นวนัทาํการซื+อถดัไป 

ทั +งนี+ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี/จะปรบัปรุงเปลี/ยนแปลงวนั เวลา และวธิกีาร การรบัคาํสั /งซื+อหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามที/บรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ 
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื+อคืน (ถ้ามี) ทั +งนี+  เป็นไปเพื/อความเหมาะสม หรือเพื/อประโยชน์แก่ 
กองทุนรวม 

ในกรณีที/วนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดทําการ และ/หรอืวนัที/สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื/น
ใดที/มอีาํนาจตามกฎหมายที/เกี/ยวขอ้งมคีาํสั /งใหเ้ป็นวนัหยุดทาํการซื+อขาย แมอ้าจเป็นวนัที/บรษิทัจดัการกาํหนดให้
เป็นวนัรบัคาํสั /งซื+อหน่วยลงทุนกต็าม บรษิทัจดัการจะเลื/อนวนัรบัคาํสั /งซื+อหน่วยลงทุนเป็นวนัทาํการถดัไป 

6.2.3  วธิกีารซื+อและชาํระเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุน  

6.2.3.1   วธิกีารซื+อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื 

(1) ผูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสั /งซื+อหน่วยลงทุนไดท้ี/บรษิทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื 
ผูจ้ดัจําหน่าย (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน (ถ้าม)ี ไดต้ามวนัและเวลาระบุไวใ้นหนังสอืชี+ชวน โดยจะต้องสั /งซื+อหน่วย
ลงทุนเป็นมลูค่าไม่ตํ/ากว่าที/ระบุไวใ้นหนงัสอืชี+ชวน ซึ/งเป็นมลูค่าที/รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแลว้ 
(ถา้ม)ี  

(2) ผูส้ ั /งซื+อจะตอ้งชาํระเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั +งจาํนวนใหแ้ก่บรษิทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซื+อคนื ผู้จดัจําหน่าย (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน (ถ้าม)ี และกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบคําขอเปิดบญัชี
กองทุน และใบคาํสั /งซื+อหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) สําหรบัผู้ส ั /งซื+อหน่วยลงทุนที/ยงัไม่เคยมบีญัชกีองทุน และ/หรือ บญัชีผู้ถือหน่วยลงทุน กบับริษัทจดัการ 
จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน 

(4) ผูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืวธิอีื/นใดที/
บรษิัทจดัการยอมรบั โดยผู้ส ั /งซื+อจะต้องลงวนัที/ตามวนัที/ที/ส ั /งซื+อและขดีคร่อมเฉพาะสั /งจ่ายในนาม “บลจ. 
แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั เพื �อจองซื�อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื/อ ที/อยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ ั /งซื+อลงบน
ดา้นหลงัของเชค็เพื/อความสะดวกในการตดิต่อและเพื/อผลประโยชน์ของผูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุน เป็นบญัชกีระแส
รายวนั มดีงัต่อไปนี+ 
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บญัชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที8บญัชี 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั(มหาชน)   สาํนกัลุมพนีิ เลขที/บญัช ี889-1-01361-5 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาอาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนีิ เลขที/บญัช ี227-3-01446-6 
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  สาขาสวนพล ู       เลขที/บญัช ี064-1-06608-7 
ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลุมพนีิ เลขที/บญัช ี539-0-00105-5 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขที/บญัช ี200-3-03485-3 
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลุมพนีิ เลขที/บญัช ี492-6-00046-6 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาอาคารสาทร ซติี+ เลขที/บญัช ี004-1-10428-2 
ธนาคาร ยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน)   สาขา อาคารไทยวา เลขที/บญัช ี794-3-63067-8 
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาสาํนกัสลีม เลขที/บญัช ี800-0-22888-4 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) สาขาสาํนกัสลีม เลขที/บญัช ี000-113-000-003-33 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี/ยนแปลงเพิ/มเตมิบญัชดีงักล่าว  โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิ/มเตมิโครงการ
โดยจะปิดประกาศ ณ ที/ทําการของบรษิทัจดัการและสถานที/ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายและรบัซื+อคนืหน่วย
ลงทุน 

 (5)    หลงัจากที/บรษิทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื ผูจ้ดัจําหน่าย (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน (ถ้าม)ี ไดร้บัการ
สั /งซื+อหน่วยลงทุน พรอ้มทั +งเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุนจากผูส้ ั /งซื+อแลว้ บรษิทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อ
คนื (ถ้าม)ี ผูจ้ดัจําหน่าย (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน (ถ้าม)ี จะออกสาํเนาใบคําสั /งซื+อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ั /งซื+อไวเ้ป็น
หลกัฐาน 

(6) ในกรณีที/ผูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุนชาํระเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์ซึ/งไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้น
วนัที/ส ั /งซื+อ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี/จะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ั /งทําการ
ซื+อนั +น 

(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุนของผู้ส ั /งซื+อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
ภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนัถดัจากวนัคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

ทั +งนี+ สทิธใินหน่วยลงทุนของผู้ส ั /งซื+อหน่วยลงทุนจะเกดิขึ+นต่อเมื/อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บนัทกึรายการ
สั /งซื+อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

(8) ในการชาํระเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุน ผูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงนิจนเตม็จาํนวน จะหกั
ลบหนี+กบับรษิัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ/งเพื/อซื+อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมนี+ที/บรษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบดําเนินการ บรษิทัจดัการอาจจะดําเนินการใหม้กีารหกั
ลบกลบหนี+กนักไ็ด ้

(9) ผูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุนที/ไดท้าํการสั /งซื+อหน่วยลงทุน และไดช้าํระเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนแลว้จะเพกิ
ถอนการสั /งซื+อหน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคนืเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุนไม่ได ้ยกเวน้บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหเ้พกิ
ถอนได ้

(10) การเพิ/มจํานวนหน่วยลงทุนที/ขายได้แล้ว จะกระทําในวนัทําการถดัจากวนัที/คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
จาํนวนนั +น 

(11) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี/จะปฏเิสธการสั /งซื+อหน่วยลงทุน ในกรณีที/บรษิทัจดัการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการ
สั /งซื+อดงักล่าว มผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรอืต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืต่อชื/อเสยีง หรอืต่อความ
รบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
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6.2.3.2 การรบัคําสั /งซื+อหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศพัท ์(บรษิัทจดัการจะแจง้ใหท้ราบเมื/อเปิดให้บรกิารและเมื/อ
ได้รบัความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที/ทําการของบรษิทัจดัการ
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื 

เมื/อบรษิัทจดัการเปิดให้ใช้บรกิารดงักล่าว บรษิัทจดัการจะจดัให้มรีายละเอยีดหลกัเกณฑ์ เงื/อนไข ขั +นตอน
วธิกีารใชบ้รกิาร และกาํหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบและปฏบิตัติาม โดยปิดประกาศ ณ 
ที/ทาํการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเริ/มใหบ้รกิาร 
โดยจะปิดประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

6.2.3.3   การรับคําสั /งซื+อหน่วยลงทุนโดยผ่านสื/ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื/อเปิด
ให้บรกิารและเมื/อได้รบัความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที/ทําการ
ของบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื) 

เมื/อบรษิัทจดัการเปิดให้ใช้บรกิารดงักล่าว บรษิัทจดัการจะจดัให้มรีายละเอยีดหลกัเกณฑ์ เงื/อนไข ขั +นตอน
วธิกีารใชบ้รกิาร และกาํหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบและปฏบิตัติาม โดยปิดประกาศ ณ 
ที/ทําการของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรบัซื+อคนื ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเริ/มใหบ้รกิาร 
โดยจะปิดประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

6.2.3.4 การรบัคําสั /งซื+อหน่วยลงทุนโดยวธิกีารอื/น ๆ เพื/ออํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต บรษิทั
จัดการอาจเพิ/มเติมวิธีการรับคําสั /งซื+อหน่วยลงทุนโดยวิธีอื/น ๆ เช่น วิธีการรับคําสั /งซื+อหน่วยลงทุนผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) บรกิารธนาคารทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์(Internet Banking) เครื/องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) หรอืวธิกีารอื/นใด
อนัจะเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะดําเนินการตามเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั +งนี+ บริษัท
จดัการจะแจง้ถงึวธิกีารรบัคําสั /งซื+อหน่วยลงทุนนั +น ๆ ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจง้ใหผู้้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเริ/มให้บรกิาร โดยจะปิดประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัจดัการ 

6.2.4  ราคาขายหน่วยลงทุน 
ผูส้นใจลงทุนสามารถสั /งซื+อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนที/คาํนวณได ้ณ สิ+นวนัทาํการถดัจากวนัทาํ
การขายหน่วยลงทุนนั +น โดยเป็นราคาที/ไดร้บัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมใน
การขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

6.2.5 เงื/อนไขการขายหน่วยลงทุน 
6.2.5.1    บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี/จะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการสั /งซื+อหน่วยลงทุนทั +งหมดหรอืบางสว่นในกรณีใดกรณี
หนึ/งดงัต่อไปนี+ 

(1) กรณีที/การสั /งซื+อหน่วยลงทุนนั +นมผีลทําใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามที/ไดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลที/บรษิทัจดัการ ไดร้บัจากผูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจรงิหรอืไม่
ครบถว้น 

(3) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื+อหน่วยลงทุนของผูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ
ฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(4) บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี/จะปฏเิสธการสั /งซื+อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที/บรษิัทจดัการเหน็สมควร 
เช่น ในกรณีที/บรษิัทจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกรณีที/การสั /งซื+อ
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หน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปญัหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั +งนี+
เพื/อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื/อเสียงหรือความรับผิดชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

(5) บรษิัทจดัการสงวนสทิธทิี/จะหยุดรบัคําสั /งซื+อหน่วยลงทุนเป็นการชั /วคราวและ/หรอืถาวรกไ็ด้ ในกรณีที/
บรษิทัพจิารณาเหน็ว่าการหยุดรบัคาํสั /งซื+อหน่วยลงทุนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสุดต่อกองทุนและผูถ้อื
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที/สํานักงานของบรษิัท
จดัการและผูส้นบัสนุนการขายและรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน รวมทั +งเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

6.2.5.2  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีี/จะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด และ 
วธิกีารเงื/อนไขต่างๆ ที/กาํหนดในโครงการนี+แลว้ 

ทั +งนี+ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไขเพิ/มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวธิีการจดัการกองทุนรวม
เกี/ยวกบัการเปลี/ยนแปลง และ/หรอื เพิ/มเตมิ วนั เวลา และวธิกีาร การขายหรอืรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบิตัทิี/
เกี/ยวขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  

6.3 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุนตามที/ส ั /งซื+อและไดช้าํระเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุนเตม็
ตามจํานวนแลว้ ในกรณีที/จํานวนเงนิที/ระบุในคําสั /งซื+อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจํานวนเงนิที/บรษิทัจดัการได้รบั
ชาํระบรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิที/ไดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีที/การสั /งซื+อหน่วยลงทุนนั +นมผีลใหจ้ํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุน
ของโครงการตามที/ไดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้
ส ั /งซื+อโดยใชห้ลกัการ “จองซื+อก่อนไดก่้อน” ตามวนัที/ไดร้บัการสั /งซื+อและเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวน 
ในกรณีที/มกีารสั /งซื+อในวนัเดยีวกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะจดัสรรตาม
สดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนที/ส ั /งซื+อใหแ้ก่ผูซ้ื+อหน่วยลงทุน 

(2) ในกรณีที/บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนหรือชื/อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสทิธทิี/จะ
จดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทั +งหมดกไ็ด้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส ั /งซื+อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า 

(3) บรษิทัจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ/งในสามของจาํนวน
หน่วยลงทุนที/จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั +งหมด เวน้แต่บุคคลที/ไดร้บัการจดัสรรเป็น 
(ก) กองทุนดงัต่อไปนี+ 

1. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  
2. กองทุนประกนัสงัคม   
3. กองทุนการออมแห่งชาต ิ 
4. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาต ิ 
5. กองทุนสาํรองเลี+ยงชพี   
6. กองทุนรวมเพื/อผูล้งทุนทั /วไป 
7. กองทุนอื/นใดที/สาํนกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนตาม 1. ถงึ 6. 
8. กองทุนต่างประเทศที/มลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นิตบิุคคลที/จดัตั +งขึ+นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ/งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษี
เงนิไดนิ้ตบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 
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(ค) บุคคลซึ/งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื/อผู้ลงทุนทั /วไปที/เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ 
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที/
มิได้มีสญัชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื/อ (omnibus account) ใน
ต่างประเทศ 

(ง) บุคคลอื/นที/ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานเมื/อมเีหตุจาํเป็นและสมควร  

ใหถ้อืว่าบุคคลที/มคีวามสมัพนัธก์นัดงัต่อไปนี+เป็นกลุ่มบุคคลเดยีวกนั 
(ก) คู่สมรสและบุตรที/ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ 
(ข) นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรอืผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั +นซึ/งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคล

ดงักล่าวไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกว่าร้อยละหา้สบิของจํานวนหุน้ที/จําหน่ายได้แล้วทั +งหมด
หรอืความเป็นหุน้สว่นทั +งหมด   

(ค) กองทุนสว่นบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรอื (ข)ที/ไม่ใช่กองทุนสาํรองเลี+ยงชพี 

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึ+น หลงัจากที/นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซื+อหน่วยลงทุนของ
ผู้ส ั /งซื+อในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั +น โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ั /งซื+อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัถดัจากวนัคาํนวณมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

7 การรบัซื
อคืนหน่วยลงทุน 

7.1 ช่องทางการรบัซื
อคืนหน่วยลงทุน 
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื 
- วธิกีารอื/น ๆ เพื/อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

7.2 รายละเอียดช่องทางการรบัซื
อคืนหน่วยลงทุนเพิ8มเติม 
          ไม่ม ี

7.3 วิธีการรบัซื
อคืนหน่วยลงทุน : 
- รบัซื+อคนืหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 
- รบัซื+อคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ  

7.4 รายละเอียดวิธีการรบัซื
อคืนหน่วยลงทุนเพิ8มเติม 

กรณีรบัซื
อคืนหน่วยลงทุนแบบดลุยพินิจของผูล้งทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ       :  ม ี
ชนิดจ่ายเงนิปนัผล                        :  ม ี
ชนิดสะสมมลูค่า                          :  ม ี

1. การรบัซื+อคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั /งขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ี/บรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนืไดทุ้ก
วนัทาํการ ตั +งแต่เวลาเริ/มทาํการถงึเวลา 14.00 น. หรอืเวลาอื/นใดที/บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซื+อคนืจะกาํหนดเวลาโดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ โดยใชร้าคารบัซื+อคนืหน่วยลงทุนที/คาํนวณได ้ณ สิ+นวนั
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ทําการซื+อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคารบัซื+อคนืหน่วยลงทุน ซึ/งเป็นราคาที/ไดร้บัรองจาก
ผูด้แูลผลประโยชน์ 

ทั +งนี+ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี/จะเปลี/ยนแปลงวนัและเวลาของวนัที/เปิดรบัคาํสั /งขายคนืหน่วยลงทุน ตามที/
ไดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืชี+ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะทาํการปิดประกาศใหท้ราบล่วงหน้า ณ 
สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื หรอืเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั /งขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งคําสั /งขายคนื และหลกัฐานการขายคนื และกรอก
รายละเอยีดในใบคําสั /งขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น ถูกต้อง และชดัเจน โดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนที/จะ
ขายคืนหรอืจํานวนเงนิที/ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รบัจากการขายคนืหน่วยลงทุนซึ/งบริษัทจดัการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนืที/รบัคําสั /งขายคนืหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัคําสั /งขายคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ทั +งนี+ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั /งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได ้โดยผูถ้อืหน่วยต้องลงนามใน
แบบฟอรม์ขายคนืหน่วยลงทุน พรอ้มทั +งแนบเอกสารหลกัฐานตามที/บรษิทัจดัการกําหนด และจะต้องปฏบิตัิ
ตามเงื/อนไขที/บรษิทัจดัการระบุไวใ้นคําขอใชบ้รกิารดงักล่าว และผูถ้อืหน่วยลงทุนที/ใชบ้รกิารซื+อขายหน่วย
ลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องยอมรบัและผูกพนัตามเงื/อนไข และ/หรอื ที/จะแก้ไขเพิ/มเตมิเปลี/ยนแปลงใน
อนาคต ซึ/งรวมถงึการยอมรบัความเสี/ยงใด ๆ ที/อาจเกดิขึ+นอนัเนื/องมาจากความขดัขอ้งของระบบ 

(3) ในกรณีที/ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที/จะขายคนื หรอืจํานวนเงนิที/ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการ
ไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุนในใบคาํสั /งขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วย
ลงทุนหกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนที/ปรากฏอยู่ในรายการที/
บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ี/จะขายคนืหน่วยลงทุน
ทั +งหมดเท่าที/ปรากฏอยู่ในรายการที/บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนั +น 

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะทาํการตรวจสอบรายการสั /งขายคนืหน่วยลงทุนกบัทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หาก
ถูกต้องนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดงักล่าวพร้อมกบัออกหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัทําการนับตั +งแต่วนัถดัจากวนัคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน  

ทั +งนี+ สทิธกิารขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึ+นต่อเมื/อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้ทําการ
บนัทกึรายการสั /งขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

(5) บรษิทัจดัการจะดําเนินการใหม้กีารชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการ นับตั +งแต่วนัถดัจาก
วนัคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดทําการใน
ต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที/มลีกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการ
จดัการกองทุนรวม  

(6) ในกรณีที/ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ื/นคําสั /งขายคนืหน่วยลงทุนต่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื+อ
คืน และบริษัทจดัการยงัไม่สามารถรบัซื+อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการของบรษิทัจดัการตามขอ้ “การไม่ขายหรอืรบัซื+อคนืหน่วยลงทุนตามคําสั /งซื+อหรอืขายคนืหน่วย
ลงทุน”  ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจขอยกเลกิคําสั /งขายคนืของผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างวนัทําการใดที/บรษิทั
จดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื ที/ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื/นคําสั /งขายคนืหน่วยลงทุน ทั +งนี+ การ
ยกเลกิคาํสั /งขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบรูณ์กต่็อเมื/อไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการก่อนเท่านั +น 

(7) การลดจาํนวนหน่วยลงทุนที/รบัซื+อคนืจะกระทาํในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุนจาํนวนนั +น 
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2. การรบัซื+อคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศพัท์ (บรษิัทจดัการจะแจ้งใหท้ราบเมื/อเปิดใหบ้รกิารและเมื/อได้รบั
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที/ทําการของบริษัทจดัการและ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื 

3. เมื/อบริษัทจดัการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจดัให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื/อนไข ขั +นตอน
วธิกีารใชบ้รกิาร และกําหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบและปฏบิตัติาม โดยปิดประกาศ ณ ที/
ทาํการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุการขายหรอืรบัซื+อคนื ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเริ/มใหบ้รกิาร โดยจะ
ปิดประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

4. การรบัซื+อคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านสื/ออเิลก็ทรอนิกส ์(Internet) (บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบเมื/อเปิดใหบ้รกิารและ
เมื/อได้รบัความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที/ทําการของบรษิทัจดัการ
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื) 

เมื/อบริษัทจดัการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจดัให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื/อนไข ขั +นตอน
วธิกีารใชบ้รกิาร และกําหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบและปฏบิตัติาม โดยปิดประกาศ ณ ที/
ทาํการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุการขายหรอืรบัซื+อคนื ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเริ/มใหบ้รกิาร โดยจะ
ปิดประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

5. การรบัซื+อคนืหน่วยลงทุนโดยวธิกีารอื/น ๆ เพื/ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต บรษิทัจดัการ
อาจเพิ/มเตมิวธิกีารรบัซื+อคนืหน่วยลงทุนโดยวธิอีื/น ๆ เพื/อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น วธิกีารรบัซื+อคนืหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ 
(Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื/องฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
(Automatic Teller Machine) หรอืวธิกีารอื/นใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทั +งนี+ บรษิทัจดัการจะแจง้ถงึวธิกีารรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน
นั +น ๆ ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั
ก่อนเริ/มใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

กรณีรบัซื
อคืนหน่วยลงทุนแบบอตัโนมติั 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ     :  ม ี
ชนิดจ่ายเงนิปนัผล                        :  ไม่ม ี
ชนิดสะสมมลูค่า                          :  ไม่ม ี

1. บรษิทัจดัการจะทาํการรบัซื+อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลง
สั /งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื+อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานสิ+นสุดตามช่วงเวลาที/บรษิทัจดัการเหน็สมควร จากกําไรสะสม และ/หรอืกําไรสุทธใินงวดบญัชขีองกองทุน 
และ/หรือดอกเบี+ยรบัของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือเงินปนัผลที/กองทุนได้รบัจากกองทุนรวมต่างประเทศ 
แล้วแต่กรณี โดยบริษัทจัดการจะรับซื+อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั +ง ซึ/งจะพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานสิ+นสุดตามช่วงเวลาที/บรษิัทจดัการเหน็สมควรในงวดบญัชทีี/จะจ่ายเงนิค่ารบัซื+อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
แลว้แต่กรณี 

2. การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซื+อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิึ+นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

รายละเอยีดเพิ/มเตมิกรณีรบัซื+อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

(1) ในการรบัซื+อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ บรษิทัจดัการจะใหม้กีารรบัซื+อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี+เพื/อสบัเปลี/ยน
ไปยงั กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ โดยถอืว่าไดร้บัความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการไม่
จาํเป็นตอ้งบอกกล่าวหรอืขอความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่อย่างใด 

(2) ในการรบัซื+อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว บรษิทัจดัการจะใชร้าคารบัซื+อคนื ณ สิ+นวนัทํารายการรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินค่ารบัซื+อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิภายใน 5 วนัทําการ
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นับตั +งแต่วนัถัดจากวนัคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวม
วนัหยุดทําการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศที/มลีกัษณะในทํานองเดยีวกบั
ธุรกิจการจดัการกองทุนรวมซึ/งบริษัทจดัการกองทุนรวม เพื/อนําเงินไปซื+อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช  
ตลาดเงนิ   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการขายคนืหรอืสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ  ไปยงั
กองทุนอื/นได ้โดยเป็นไปตามเงื/อนไขระบุไวใ้นหนงัสอืชี+ชวนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ  

(3) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที/รบัซื+อคืนโดยอตัโนมตัิจะทําในวนัทําการถัดจากวนัทําการรบัซื+อคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัจิาํนวนนั +น 

7.5 ระยะเวลาในการรบัซื
อคืน : 

  ทุกวนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุน  

7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซื
อคืน :  

  ตามที/ระบุในขอ้ 7.4  

7.7  การขายคืนหน่วยลงทุน : 

  ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ8มเติม : 

  ไม่ม ี

7.9 รายละเอียดเพิ8มเติม : 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี/จะเปลี/ยนแปลงกําหนดการ ในการรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุง เพิ/มเตมิ วธิกีาร 
และการรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั +งนี+ เป็นไปเพื/อ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะทาํการตดิประกาศที/สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และสาํนกังานผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซื+อคนื 

8  การสบัเปลี8ยนหน่วยลงทุน 

8.1 ช่องทางการสบัเปลี8ยนหน่วยลงทุน 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื  

- วธิกีารอื/น ๆ เพื/อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2 รายละเอียดการสบัเปลี8ยนหน่วยลงทุนเพิ8มเติม  

การสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ/ง (“กองทุนตน้ทาง”) เพื/อซื+อหน่วยลงทุนของ
กองทุนอกีกองทุนหนึ/ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื/อนไขที/ระบุไวใ้นโครงการจดัการ โดยบรษิทัจดัการจะดาํเนินการนํา
เงนิค่าขายคนื ซึ/งไดห้กัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เพื/อนําไปชาํระค่าซื+อหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง 
การสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั +งแรก ซึ/งมาจากการสั /งขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื/น
ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการจะตอ้งเป็นไปตามเงื/อนไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครั +งแรก หรอืหวัขอ้การ
เสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั +งแรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื/นนั +น  เว้นแต่ได้รบั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื/น 
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การสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครั +งแรก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหบ้รกิารสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน โดย
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าก่อนวนัเปิดใหบ้รกิาร โดยปิดประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
ในกรณีที/วนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดทาํการ และ/หรอืวนัที/สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื/นใดที/
มอีาํนาจตามกฎหมายที/เกี/ยวขอ้งมคีําสั /งใหเ้ป็นวนัหยุดทําการซื+อขาย แมอ้าจเป็นวนัที/บรษิทัจดัการกาํหนดใหเ้ป็นวนั
ทาํการสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนกต็าม บรษิทัจดัการจะเลื/อนวนัทาํการสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัทาํการถดัไป 
ทั +งนี+ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี/จะเปลี/ยนแปลง และ/หรอื เพิ/มเตมิ วนั เวลา และวธิกีาร การสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ตามที/บรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนักงานของ
บรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื รวมทั +งเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
กรณีที/เป็นการสบัเปลี/ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี/จะใช้หลกัเกณฑข์า้งต้นดว้ย 
เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตเป็นอย่างอื/น 

8.2.1.    วิธีการสบัเปลี8ยนหน่วยลงทุน 

กรณีกองทุนนี
เป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที/ประสงคจ์ะสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี+ ไปยงักองทุนอื/นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ 
สามารถสั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอยีดในคําสั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุชื/อกองทุน
ต้นทาง จํานวนเงนิหรอืจํานวนหน่วยลงทุนที/ต้องการสบัเปลี/ยนจากกองทุนต้นทาง และชื/อกองทุนปลายทาง พร้อม
เอกสารประกอบการสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนที/บรษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี และนําส่งไดท้ี/บรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซื+อคนื และบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนืจะสง่มอบหลกัฐานการรบัคําสั /งสบัเปลี/ยน
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐาน ทั +งนี+ บรษิทัจดัการจะดําเนินการนําเงนิที/ไดจ้ากการขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนตน้ทางนี+ ไปชาํระค่าซื+อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดที/ระบุไวใ้นคาํสั /งสบัเปลี/ยน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื/นใดที/บรษิัทจดัการกําหนด เมื/อบรษิัทจดัการได้ทํารายการสบัเปลี/ยนแล้ว ผู้ส ั /งสบัเปลี/ยน
หน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ําเนินการเป็น
อย่างอื/นได ้

กรณีกองทุนนี
เป็นกองทุนปลายทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที/ประสงค์จะสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื/นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ มายงั
กองทุนนี+ สามารถขอรบัหนังสอืชี+ชวน คู่มือผู้ลงทุน คําสั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื/นใดที/บรษิัทจดัการ
กาํหนด (ถา้ม)ี ไดท้ี/ที/ทาํการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื ในวนัและเวลาทาํการ หรอืช่องทาง
อื/นที/บรษิทัจดัการอาจแจง้เพิ/มเตมิในอนาคต และสามารถสั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคําสั /ง
สบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื/นใดที/บรษิทัจดัการกาํหนด (ถ้าม)ี และนําส่งไดท้ี/บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซื+อคนื เมื/อบรษิทัจดัการไดท้าํรายการสบัเปลี/ยนแลว้ ผูส้ ั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการ
สบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื/นได ้

(สาํหรบัผูส้ ั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนที/ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวม โดยกรอกรายละเอยีด
ในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัิ
เช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั +งแรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต
จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื/น) 

8.2.2.  วนัและเวลาในการสบัเปลี8ยนหน่วยลงทุน 

กรณีกองทุนนี
เป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน โดยส่งคําสั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน และนําส่งหลกัฐานการสบัเปลี/ยน
หน่วยลงทุนซึ/งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.1 การรบัซื+อคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน 
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ในกรณีที/วนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดทาํการ และ/หรอืวนัที/สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื/นใดที/
มอีาํนาจตามกฎหมายที/เกี/ยวขอ้งมคีาํสั /งใหเ้ป็นวนัหยุดทําการซื+อขาย แมอ้าจเป็นวนัที/บรษิทัจดัการกาํหนดใหเ้ป็นทํา
การสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนกต็าม บรษิทัจดัการจะเลื/อนวนัทาํการสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัทาํการถดัไป 
ทั +งนี+ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี/จะเปลี/ยนแปลง และ/หรอื เพิ/มเตมิ วนั เวลา และวธิกีาร การสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ตามที/บรษิทัจดัการเหน็สมควรโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สํานักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื รวมทั +ง
เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

         กรณีกองทุนนี
เป็นกองทุนปลายทาง 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนไดซ้ึ/งเป็นไปตามรายละเอยีดตามเงื/อนไขวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน  

ทั +งนี+ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธทิี/จะเปลี/ยนแปลงวนัและเวลาทําการสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที/บรษิัท
จดัการเหน็สมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สํานักงานของบรษิัทจดัการ และ/หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื 

8.2.3   ราคาสบัเปลี8ยนหน่วยลงทุน 
ในการสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนที/ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการคาํนวณเมื/อสิ+นวนัทาํการสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน 
โดยจะกาํหนดราคาขายและรบัซื+อคนืกรณีสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน ดงันี+ 

กรณีกองทุนนี
 เป็นกองทุนต้นทาง 

การกําหนดราคารบัซื+อคืนเพื/อสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนออก จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที/คํานวณได้เมื/อสิ+นวันทําการ
สบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนมผีล หกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนออก (ถ้าม)ี หรอืค่าธรรมเนียมอื/นใดที/
เกี/ยวขอ้ง (ถา้ม)ี 

กรณีกองทุนนี
เป็นกองทุนปลายทาง 

การกําหนดราคาหน่วยลงทุนเพื/อสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนเขา้ จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที/คํานวณได้เมื/อสิ+นวนัทําการ
สบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนมผีลก่อนวนัที/กองทุนไดร้บัชําระค่าซื+อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกดว้ยค่าธรรมเนียม
การสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนเขา้ (ถา้ม)ี หรอืค่าธรรมเนียมอื/นใดที/เกี/ยวขอ้ง (ถา้ม)ี 

หากมกีารเปลี/ยนแปลงใด ๆ บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที/สํานักงานของบริษัท
จดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื 

ทั +งนี+ บรษิัทจดัการจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนสําหรบัการสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ  แต่จะมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายและรบัซื+อคนืหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี ตามอตัราที/บรษิทัจดัการกาํหนด 

เงื8อนไขในการสบัเปลี8ยนหน่วยลงทุน 

1. กรณีที/กองทุนนี+เป็นกองทุนต้นทางและผูถ้ือหน่วยลงทุนสั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนโดยมจีํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลที/ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืการสั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมผีลทําใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลค่าตํ/ากว่ามูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืขั +นตํ/า 
(ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ี/จะสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนทั +งหมดตามจาํนวนที/ปรากฏใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงักองทุนปลายทาง 

ทั +งนี+ หากบรษิทัจดัการจะเปลี/ยนแปลงมลูค่าหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ั +นตํ/าดงักล่าว บรษิทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าวก่อนวนัเปลี/ยนแปลง ที/ที/ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ 
สถานที/ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื ที/ใชใ้นการรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี/จะปฏเิสธการทํารายการสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่าย
หรอืค่าธรรมเนียมที/เกี/ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารที/บรษิทัจดัการกาํหนด 
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เงื8อนไขอื8น ๆ  

1. บรษิทัจดัการอาจเปลี/ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ/มเตมิวธิกีารสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน เพื/อเพิ/มความสะดวกใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื/อนไข และวิธีการที/บริษัทจัดการกําหนด ซึ/งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ ทั +งนี+บรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ก่อนวนัเปลี/ยนแปลง ที/ที/ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานที/ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื รวมทั +งเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี/จะปรบัปรุงเปลี/ยนแปลงระยะเวลาทําการสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนเพื/อความเหมาะสม 
หรือเพื/อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ก่อนวนัเปลี/ยนแปลง ที/ที/ทาํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ ณ สถานที/ตดิต่อของผูส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซื+อคนืที/ใชใ้นการรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน 

3. บรษิัทจดัการจะไม่สบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การเลื/อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบัซื+อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั /งซื+อหรือคําสั /งขายคนืหน่วย
ลงทุน” และ “การหยุดรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื/นใดที/บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื+อคนื
หน่วยลงทุนไวใ้น รายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีที/บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสั /งสบัเปลี/ยนใดจะมี
ผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําให้เกดิความเสี/ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี/ยงต่อ
ชื/อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี/จะไม่ดําเนินการสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนนั +น ๆ 
โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ั /งสบัเปลี/ยนก่อนการดาํเนินการ 

บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิี/จะหยุดรบัคําสั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั /วคราวและ/หรอืถาวรกไ็ด ้ในกรณีที/บรษิัท
พจิารณาเหน็ว่าการหยุดรบัคาํสั /งสบัเปลี/ยนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสุดต่อกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทั
จดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที/สาํนกังานของบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายและรบัซื+อ
คนืหน่วยลงทุน รวมทั +งเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

9. การชาํระค่ารบัซื
อคืน สบัเปลี8ยนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอื8นแทนเงิน 

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื/นแทน บรษิทัจดัการจะกาํหนดขั +นตอนการดาํเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน
ก่อน และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขั +นตอนที/กําหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผู้
ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 60 วนั 

10.  การเลื8อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการอาจเลื/อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที/ได้มคีําสั /งขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี+  

(1) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื/อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที/เขา้เหตุดงัต่อไปนี+ โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรอื 

(ข) มเีหตุที/ทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที/ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกติ
ซึ/งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ 

(2) มคีําสั /งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในช่วงระยะเวลาที/บรษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื+อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบั
ซื+อคนืหน่วยลงทุนที/ไม่ถูกต้องนั +นต่างจากราคารบัซื+อคนืหน่วยลงทุนที/ถูกต้องตั +งแต่หนึ/งสตางคข์ึ+นไปและคดิ
เป็นอตัราตั +งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื+อคนืหน่วยลงทุนที/ถูกตอ้ง 
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(3) มคีําสั /งขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที/บรษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื+อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารบัซื+อคนืหน่วยลงทุนที/ไม่ถูกตอ้งนั +นต่างจากราคารบัซื+อคนืหน่วยลงทุนที/ถูกตอ้งตั +งแต่หนึ/งสตางคข์ึ+นไป 
และคดิเป็นอตัราตั +งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื+อคนืหน่วยลงทุนที/ถูกตอ้ง 

การเลื/อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจเลื/อน
ได้ไม่เกนิ 10 วนัทําการนับตั +งแต่วนัทําการถดัจากวนัที/มคีําสั /งขายคนืหน่วยลงทุนนั +น เว้นแต่ได้รบัการผ่อนผนัจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี+  

(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที/มีคําสั /งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื/อนกําหนดการชําระค่าขายคืน 
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนรายอื/นและผูล้งทุนทั /วไปใหท้ราบเรื/องดงักล่าวด้วยวธิกีาร 
ใด ๆ โดยพลนั 

(ข) แจ้งการเลื/อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานในเรื/องดงักล่าว พร้อมทั +งแสดง
เหตุผลและหลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบหรือการรบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคาจากผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทั
จดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้

(ค) ในระหว่างที/บรษิทัจดัการเลื/อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนั +น หากถงึวนัทําการซื+อขายหน่วย
ลงทุนวนัอื/น และมผีู้ถือหน่วยลงทุนสั /งขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิัทจดัการจะต้องรบัซื+อคนืหน่วยลงทุนนั +น 
ทั +งนี+ บรษิทัจดัการจะตอ้งชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที/ยงัคา้งอยูใ่หเ้สรจ็สิ+นก่อน แลว้จงึ
ชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที/ส ั /งขายคนืหน่วยลงทุนในวนั  นั +น ๆ ต่อไป 

11. การไม่ขายไม่รบัซื
อคืนไม่สบัเปลี8ยนหน่วยลงทุนตามสั 8ง 

11.1   บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื+อคืน หรือไม่รับสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนตามคําสั /งซื+อ คําสั /งขายคืน หรือคําสั /ง
สบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนที/ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคําสั /งซื+อ คําสั /งขายคนื หรอืคําสั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนได ้ใน
กรณีที/ปรากฏเหตุดงัต่อไปนี+ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ื+อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซื+อขายไดต้ามปกต ิ
(2) บรษิัทจดัการพจิารณาแล้ว มคีวามเชื/อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี+ โดยความเหน็ชอบ

ของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
(ค) มเีหตุจาํเป็นอื/นใดเพื/อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ทั +งนี+ บรษิัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื+อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนตามคําสั /งซื+อ คําสั /งขายคนื หรอื
คําสั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนที/ได้รบัมาแล้ว หรอืจะหยุดรบัคําสั /งซื+อ คําสั /งขายคนื หรอืคําสั /งสบัเปลี/ยนหน่วย
ลงทุนตาม (ก)(ข) หรอื (ค) ไดไ้ม่เกนิ 1 วนัทาํการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีที/กองทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศตามประกาศสาํนักงาน ก.ล.ต. ว่า
ด้วยการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ/งหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิในต่างประเทศเพื/อเป็นทรพัยส์นิของกองทุน และการ
กําหนดอตัราส่วนการลงทุน เมื/อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี+เกดิขึ+นและก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักล่าว
อย่างมนียัสาํคญั 

(ก) ตลาดซื+อขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดทําการซื+อขายได้ตามปกต ิทั +งนี+ เฉพาะกรณีที/กองทุน
รวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์ที/ซื+อขายในตลาดซื+อขายหลกัทรพัย์แต่ละแห่งเกนิกว่าร้อยละสบิของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
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(ข) มเีหตุการณ์ที/ทําใหไ้ม่สามารถแลกเปลี/ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิ
ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ

(ค) มเีหตุที/ทําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที/ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิ
ซึ/งเหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสั /งซื+อหน่วยลงทุนที/รบัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคําสั /งซื+อหน่วยลงทุน แก่
ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื/องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี+ 

(ก) บรษิทัจดัการมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนั +น ๆ มสีว่นเกี/ยวขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปนี+ 
1. การกระทําที/เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี/ยวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 
2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 
3. การกระทําที/เป็นการปฏิบตัิตามคําสั /งเกี/ยวกบัการยึดหรืออายดัทรพัย์สนิ โดยบุคคลผู้มอีํานาจตาม

กฎหมาย 
(ข) บรษิัทจดัการไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลูกค้า และตรวจสอบเพื/อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี/ยวกบัลูกค้าไดใ้น

สาระสาํคญั 
(5)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี/ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื/นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ

จดัการของตนอนัเนื/องมาจากการที/บริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการดํารงเงนิกองทุน
ของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนสว่นบุคคล การเป็นนายหน้าซื+อขายหลกัทรพัย์
และการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ี/เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื+อ
ขายล่วงหน้า ซึ/งใหก้ระทาํไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทาํการ 

11.2. เมื/อปรากฎเหตุ ตามขอ้ 11.1 และบรษิัทจดัการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื+อคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่รบัสบัเปลี/ยน
หน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัคาํสั /งซื+อ คาํสั /งขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคาํสั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะปฏบิตัิ
ดงัต่อไปนี+ 

(1) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที/มคีาํสั /งซื+อ คาํสั /งขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคาํสั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ ใหท้ราบ
ถึงการไม่ขาย ไม่รบัซื+อคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่รบัสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 
11.1 (1) (2) (3) หรอื (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนรายอื/นและผูล้งทุนทั /วไปให้ทราบถงึการหยุดรบัคํา
สั /งซื+อ หรอืคาํสั /งขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคาํสั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั 

(2)  รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื+อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคําสั /งซื+อ คําสั /งขายคนื หรอื
คําสั /งสบัเปลยี่นหน่วยลงทุนพรอ้มทั +งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั +นให้
สาํนกังานทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีที/บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รบัซื+อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคําสั /งซื+อ 
คําสั /งขายคนื หรอืคําสั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกนิ 1 วนัทําการ ให้บรษิทั
จดัการกองทุนรวมดาํเนินการดงันี+ ก่อนการเปิดรบัคาํสั /งซื+อ คาํสั /งขายคนื หรอืคาํสั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน 
(ก) รายงานการเปิดรบัคําสั /งซื+อ คําสั /งขายคนื หรอืคําสั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน

ของกองทุนเปิด ณ วนัทําการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนั +นให้สํานักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนั
เปิดรบัคาํสั /งซื+อ คาํสั /งขายคนื หรอืคาํสั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที/มคีาํสั /งซื+อ คาํสั /งขายคนื หรอืคาํสั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการ
เปิดขาย รับซื+อคืน หรือรับสับเปลี/ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื/น 
และผู้ลงทุนทั /วไปให้ทราบถึงการเปิดรบัคําสั /งซื+อ คําสั /งขายคนื หรอืคําสั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนด้วย
วธิกีารใด ๆ โดยพลนั  
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ในกรณีที/บรษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื+อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนตามคําสั /งซื+อ คําสั /งขายคนื หรอืคําสั /ง
สบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนที/ไดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัคําสั /งซื+อ คําสั /งขายคนื หรอืคําสั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน บรษิทั
จดัการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื+อคนืหน่วย
ลงทุนกไ็ด ้

11.3.   บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาํสั /งซื+อหรอืคาํสั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนที/ไดร้บัมาแลว้หรอืหยุดรบัคาํ
สั /งซื+อ 

หรอืคําสั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที/บรษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขาย
หน่วยลงทุนที/ไม่ถูกต้องนั +นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที/ถูกต้องตั +งแต่หนึ/งสตางคข์ึ+นไป และคดิเป็นอตัราตั +งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที/ถูกต้อง ทั +งนี+ บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุนหรอืหยุด
รบัคําสั /งซื+อหรอืคําสั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน ณ ที/ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและสถานที/ติดต่อทุกแห่งของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนืที/ใชใ้นการซื+อขายหรอืสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ี/ไดม้คีาํสั /งซื+อหรอืคําสั /ง
สบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12 การหยุดขายหรอืรบัซื
อคืนหน่วยลงทุน 

เพื/อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที/มคีวามจําเป็นเพื/อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิและ
การเงนิของประเทศ หรอืเพื/อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัคําสั /งซื+อ คําสั /งขายคนื หรอืคําสั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชั /วคราว
ตามระยะเวลาที/เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสั /งซื+อ คาํสั /งขายคนื หรอืคาํสั /งสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนออกไปได ้

13 เงื8อนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

13.1     ข้อจาํกดัการโอนหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจาํนําหน่วยลงทุน 
ในกรณี ดงันี+ 

(1)  การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที/การถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี/ยวกบัขอ้จํากดัการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที/ของบรษิทั
จดัการ 

(2)  การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที/เสนอขายต่อผูล้งทุนที/มใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะ
ทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามที/กําหนดในโครงการ
จดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(3)  การโอนหรอืการจาํนําหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื/อการเลี+ยงชพีหรอืกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

13.2. วิธีการโอนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที/ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี+ 

(1) กรอกแบบคําขอโอนหน่วยลงทุนตามที/บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนกําหนด พรอ้มทั +งลงลายมอื
ชื/อผู้โอนและผู้รบัโอน และยื/นคําขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวพร้อมเอกสารที/กําหนดแก่นายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน ในกรณีที/ผูร้บัโอนยงัไม่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการ ผูร้บัโอนจะต้องดําเนินการขอเปิดบญัชกีองทุน
ตามวธิกีารที/กาํหนดไวใ้นโครงการก่อน แลว้ผูโ้อนจงึทาํการโอนหน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที/ระบุไวใ้นขอ้ 15.3 เรื/อง “ค่าธรรมเนียมที/เรยีกเกบ็จาก
ผูส้ ั /งซื+อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(3) หลังจากที/ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบกาํกบัภาษ ีพรอ้มสาํเนาคาํขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทุนและออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อน และ
ผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที/นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้งสมบูรณ์ 
ทั +งนี+ ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ 13 เรื/อง “สทิธหิน้าที/และความ
รบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื/อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกชื/อผู้รบัโอนหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้  

14 การจ่ายเงินปันผล 

14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย 

14.2 หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ไม่จ่าย 
ชนิดจ่ายเงนิปนัผล    : จ่าย 
ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่จ่าย 
กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลไม่เกนิปีละ 12 ครั +ง โดยพจิารณาจากผลการดาํเนินงานสิ+นสดุตามช่วงเวลาที/บรษิทั
จดัการเหน็สมควร จากกําไรสะสม และ/หรอืกําไรสุทธใินงวดบญัชขีองกองทุนแล้วแต่กรณี โดยการจ่ายเงนิปนัผล
ดงักล่าวจะไม่ทาํใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิ/มขึ+นในงวดที/มกีารจ่ายเงนิปนัผลนั +น          

ทั +งนี+ บรษิทัจดัการจะถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที/สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และ
ตามที/บรษิทัจดัการเหน็สมควร 

14.3 กาํหนดเวลา วิธีการ และขอ้จาํกดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที/บรษิทัจดัการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงนิปนั
ผล วนัปิดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื/อจ่ายเงนิปนัผล และอตัราปนัผลของหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทั +งนี+ บรษิทั
จดัการจะปฏบิตัดิงันี+ 

(1) ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหนึ/งฉบบั หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพจิารณาผ่อนผนั
หรอืสั /งใหป้ฏบิตัเิป็นอย่างอื/น 

(2) ปิดประกาศไวใ้นที/เปิดเผย ณ ที/ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้ปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานที/
ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนืที/ใชใ้นการซื+อขายหน่วยลงทุน 

(3) ส่งหนังสอืแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
หน่วยลงทุนเพื/อจ่ายเงนิปนัผล และผูถ้อืหน่วยลงทุนที/ถอืหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื/อผูถ้อืเมื/อไดร้บัการรอ้งขอ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี/อาจจ่ายเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ดว้ยวธิกีารที/ต่างกนัสาํหรบัหน่วยลงทุนที/ขายใน
ช่วงเวลาที/ต่างกนัได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดําเนินการจ่ายเงนิปนัผลในแต่ละครั +ง และ
จะถอืปฏบิตัเิพิ/มเตมิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรบัเงนิปนัผลจาํนวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรษิัทจดัการจะไม่นําเงนิปนัผลจํานวนดงักล่าวไปใชเ้พื/อการอื/นใด นอกจากเพื/อประโยชน์ของ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนั +น 

ข้อจาํกดัในการจ่ายเงินปันผล 

(1) บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสว่นที/เกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน เวน้
แต่เป็นกรณีที/ไดร้บัยกเวน้ ทั +งนี+ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี/ยวกบัขอ้จาํกดัการ
ถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที/ของบรษิทัจดัการ 

(2) บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัทําบญัชแีละแยกเงนิที/ไม่อาจจ่ายเป็นเงนิปนัผลออกจากบญัชแีละทรพัยส์นิของ
กองทุนรวม และไม่นําเงนิดงักล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะส่งเงนิดงักล่าวใหเ้ป็น
รายไดข้องแผ่นดนิ 
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15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยที8เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ั 8งซื
อหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน 

15.1 ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที8ประมาณการได้ที8 เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทั 
งหมด) :         

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
- ชนิดจ่ายเงนิปนัผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
- ชนิดสะสมมลูค่า: ไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที/เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมทั +งหมด ไม่เกนิร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง

กองทุนรวม 
 

15.2 ประมาณการค่าใช้จา่ยที8เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

15.2.1  ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี : 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนที/คํานวณได้
เป็นรายวนั 

- ชนิดจ่ายเงนิปนัผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนที/คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

- ชนิดสะสมมลูค่า: ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนที/คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

มูลค่าทรพัยส์นิที/ใชใ้นการคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั +งสิ+นหักด้วยมูลค่าหนี+สินทั +งสิ+นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ  
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัที/คาํนวณ 

15.2.2   ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี : 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
-  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่เกนิรอ้ยละ 0.100 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนที/คาํนวณได้

เป็นรายวนั 

-  ชนิดจ่ายเงนิปนัผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.100 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนที/คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

-  ชนิดสะสมมลูค่า: ไม่เกนิรอ้ยละ 0.100 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนที/คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

มูลค่าทรพัยส์นิที/ใชใ้นการคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั +งสิ+นหักด้วยมูลค่าหนี+สินทั +งสิ+นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ  
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัที/คาํนวณ 

15.2.3   ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี : 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
-  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนที/คาํนวณได้

เป็นรายวนั 
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-  ชนิดจ่ายเงนิปนัผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนที/คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

-  ชนิดสะสมมลูค่า: ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนที/คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

มูลค่าทรพัยส์นิที/ใชใ้นการคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั +งสิ+นหักด้วยมูลค่าหนี+สินทั +งสิ+นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ  
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัที/คาํนวณ 

15.2.4   ค่าธรรมเนียมที/ปรกึษาการลงทุน : 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ไม่ม ี

15.2.5   ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย : 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ไม่ม ี

15.2.6   ค่าธรรมเนียมอื/นๆ : 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.900 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนที/คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื/อวตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุน อาทเิช่น ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์หรอืค่าสื/อโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์ค่าใชจ้่ายในดา้นการตลาด การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้ตลอดจนการจดัสมัมนาการแนะนํากองทุน 
เป็นตน้ ตามที/จ่ายจรงิ แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 0.535 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

(2) ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมที/เกี/ยวขอ้งในการจดัตั +งกองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจดัตั +งกองทุนและจดทะเบยีน
กองทรพัยส์นิของกองทุนกบัสาํนกังาน ค่าที/ปรกึษาทนายความ ในช่วงจดัตั +งกองทุน เป็นตน้ 

(3) ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที/ เกี/ยวข้องกับการบริหารจัดการและการดําเนินงานของกองทุนเ ป็น
ภาษาต่างประเทศ 

(4)  ค่าใช้จ่ายที/เกี/ยวเนื/องกบัการจดัทําบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบ
บญัช ีค่าใชจ้่ายที/เกดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัทารายงานที/เกี/ยวขอ้ง 

(5) ค่าใช้จ่ายที/เกี/ยวเนื/องกบัการลงทุนในหลกัทรพัย์และทรพัยส์นิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื+อขายหลกัทรพัย์
หรือตราสารต่าง ๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการจดัทําเอกสารที/
เกี/ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย ์เช่น ใบหุน้กู ้ค่าใชจ้่ายในการโอนและรบั
โอนหลกัทรพัย ์และค่าใชจ้่ายอื/น ๆ ที/เกดิจากการซื+อขายหลกัทรพัย ์ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการใช้
บรกิารของสถาบนัการเงนิที/เกี/ยวขอ้งกบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื/นใดที/ทําให้
กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินั +นได ้

(6) ค่าที/ปรกึษากฎหมาย 
(7) ค่าจดัทํา จดัพมิพ ์แบบฟอรม์คําขอใชบ้รกิารกองทุน หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบั

ภาษี รายงานการถอืหน่วยลงทุนและแบบฟอรม์อื/นๆ ที/เกี/ยวขอ้งกบักองทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัเตรยีมและ
จดัสง่เอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใชจ้่ายอื/นๆที/เกี/ยวเนื/องกบักองทุน 

(8) ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ ผลติ และนําสง่เอกสารและรายงานตามที/กฎหมายกาํหนด เช่น หนงัสอื ชี+ชวน รายงานทุก
รอบปีบญัชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี/ยวกบัข้อมูลการจัดการกองทุนรวม เพื/อนาส่งแก่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบัญชี และ
ผูเ้กี/ยวขอ้งอื/น ๆ ของกองทุน 
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(9) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสอืพิมพ์รายวนัหรอื
สิ/งพมิพอ์ื/นใด 

(10) ค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าไปรษณียากร ค่าภาษอีากร ที/เกดิขึ+นหรอืเกี/ยวเนื/องกบัการลงทุนหรอืมไีวใ้น
ทรพัยส์นิหรอืหลกัทรพัยท์ั +งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การจดัหาใหไ้ดม้า รบัมอบ ส่งมอบ ดูแล เกบ็รกัษา 
ป้องกนัผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการแลกเปลี/ยนเงนิตราต่างประเทศ การโอนเงนิ ค่าธรรมเนียม
และค่าใชจ้่ายที/เกี/ยวขอ้งกบัการป้องกนัความเสี/ยงในอตัราแลกเปลี/ยนเงนิตรา หรอืความเสี/ยงที/เกี/ยวขอ้งกบัการ
ลงทุนในหลกัทรพัยท์ั +งในประเทศและต่างประเทศ และค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมอื/น ๆ ตามที/จ่ายจรงิ รวมถงึ
ค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมอื/นใดเพื/อใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยต์ามที/กาํหนดไวใ้นโครงการได ้เป็นตน้   

(11) ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินคด ี(ถา้ม)ี อาทเิช่น ค่าใชจ้่ายที/เกดิขึ+นจากการตดิตามทวงถาม หรอืการดาํเนินคด ีเพื/อการ
รบัชาํระหนี+ใดๆ ของกองทุน และ/หรอื ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินคดขีองผูด้แูลผลประโยชน์ที/ฟ้องรอ้งใหบ้รษิทัจดัการ
ปฏบิตัหิน้าที/หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการเพื/อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอื
เมื/อไดร้บัคาํสั /งจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืค่าใชจ้า่ยดา้นกฎหมายใน
การดาํเนินคดทีางศาลเพื/อรกัษาสทิธขิองกองทุน เป็นตน้ 

(12) ค่าจดัเตรยีมรายงานต่างๆ สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรอืค่าใชจ้่ายต่างๆที/เกดิขึ+นจากการปฏบิตัติามกฎหมาย
หรอืประกาศของสาํนกังาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม หรอืหน่วยงานที/มอีาํนาจตามกฎหมาย 

(13) ค่าใชจ้่ายในการจดัทํา จดัพมิพ ์และจดัส่งหนังสอืบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถงึการลงประกาศใน
หนังสอืพมิพ์รายวนั ที/นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิเช่น ประกาศการแก้ไขเพิ/มเตมิโครงการ 
การปิดสมุดทะเบยีนเพื/อจ่ายเงนิปนัผล เป็นตน้ และ/หรอื ขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(14) ค่าใชจ้่ายเกี/ยวเนื/องจากการเปลี/ยนแปลงแกไ้ขโครงการ เช่น การจดัประชมุผูถ้อืหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทุน ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ขในหนงัสอืพมิพ ์เป็นตน้ 

(15) ค่าเอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชกีองทุน 
(16) ค่าใชจ้่ายในการรบัชาํระเงนิค่าซื+อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม

ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็นตน้ 
(17) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใขจ้่ายที/เกี/ยวขอ้งกบัการทํารายการลงทุน และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื/นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

ธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสาํหรบัหนังสอืโต้ตอบกบัผูถ้ือหน่วยลงทุน ค่า
พาหนะ ค่าจดทะเบยีนกบัผูม้อีาํนาจตามกฎหมาย รวมทั +งค่าใชจ้่าย และ/หรอื ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที/เกี/ยวเนื/องกบั
การจดัหา ไดม้า รบัมอบ/ส่งมอบดูแลรกัษา ป้องกนัผลประโยชน์ ซึ/งสนิทรพัยห์รอืหลกัทรพัยต่์างๆ ของกองทุนที/
นอกเหนือไปจากที/ระบุไวใ้นขอ้ 15.2.2  "ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี" เป็นตน้ 

(18) ค่าใชจ้่ายที/เกดิจากการผดินดัชาํระราคา (failed trade) 
(19) ค่าใชจ้่ายเกี/ยวกบัการเกบ็รกัษาทรพัยส์นิในต่างประเทศ (ถา้ม)ี นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ที/

เรยีกเกบ็รายปี ตามที/จ่ายจรงิ โดยจะไม่เกนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
(20) ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการชาํระบญัช ีและเลกิกองทุน 
(21) ค่าใชจ้่ายที/เกี/ยวขอ้งกบัการใชห้รอือา้งองิดชันีหลกัทรพัย ์ เครื/องหมายการคา้ และ/หรอื เครื/องหมายบรกิารของ

ตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ของผูค้าํนวณและประกาศดชันี (Index Provider) 
(22) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที/เกี/ยวข้องกบัการจ่ายเงินปนัผล และ/หรือค่าใช้จ่ายอื/นๆ  

ที/เกี/ยวเนื/องกบักองทุน  
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หมายเหตุ 

ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายต่างๆที/เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมตามขอ้ 15.1 - 15.2 รวมภาษมีลูค่าเพิ/ม ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอื
ภาษอีื/นใด และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระของกองทุนรวม  
ทั +งนี+ ในกรณีที/อตัราภาษีมูลค่าเพิ/ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื/นใดมกีารเปลี/ยนแปลง บรษิัทจดัการสงวนสทิธใินการ
ปรบัปรุงอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั +งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี/ยนแปลงดงักล่าว และใหถ้อืว่าไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

15.3. ค่าธรรมเนียมที8เรียกเกบ็จากผูส้ ั 8งซื
อหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน : 

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

- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั:ิ ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุนที/ใชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน 
- ชนิดจ่ายปนัผล: ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุนที/ใชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน 
- ชนิดสะสมมลูค่า: ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุนที/ใชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน 
ทั +งนี+บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่

ละรายไม่เท่ากนัขึ+นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการทํารายการ ประเภทการทํารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน เป็นตน้ 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน (Back – End Fee) : ม ี
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ: ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที/ใช้คํานวณราคารบัซื+อคนื
หน่วยลงทุน 
- ชนิดจ่ายปนัผล: ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุนที/ใชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน 
- ชนิดสะสมมลูค่า: ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุนที/ใชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน 
ทั +งนี+บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื+อคนืหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม

หรอืแต่ละรายไม่เท่ากนัขึ+นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการทํารายการ ประเภทการทํา
รายการ ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน เป็นตน้ 
15.3.3.    ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี/ยนเขา้ :  
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั:ิ อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
- ชนิดจ่ายปนัผล: อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
- ชนิดสะสมมลูค่า: อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี/ยนออก :  
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั:ิ อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน 
- ชนิดจ่ายปนัผล: อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน 
- ชนิดสะสมมลูค่า: อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนสาํหรบัการสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ แต่จะมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายและรบัซื+อคนืหน่วยลงทนุ
ตามอตัราที/บรษิทัจดัการกาํหนด 
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ทั +งนี+บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุนจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่ม
หรอืแต่ละรายไม่เท่ากนัขึ+นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการทํารายการ ประเภทการทํา
รายการ ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน เป็นตน้ 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 
ตามอตัราที/นายทะเบยีนกาํหนด 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 
ตามอตัราที/นายทะเบยีนกาํหนด 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองที/กาํหนดในโครงการ (Exit fee) : ไม่ม ี
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื/นๆ : ม ี
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 

(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามอตัราที/ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิกําหนด 
โดยบรษิทัจดัการจะหกัจากจาํนวนค่าขายคนืหน่วยลงทุนนั +นๆ 

(2)  ค่าธรรมเนียมการหกัเงนิจากบญัชขีองผูซ้ื+อหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ตามอตัราที/ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนั
การเงนิกาํหนด โดยตดัจ่ายจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(3)   บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื/น ๆ ที/ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจดัการ
ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ/งเป็นกรณีที/บริษัทจัดการ
ดําเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย ตามที/จ่ายจรงิ เช่น ค่าใชจ้่ายในการจดแจง้จํานํากบันายทะเบยีน 
ค่าแกไ้ขเปลี/ยนแปลงขอ้มลูในทะเบยีน เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวทราบ 

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวในขอ้ 15.3 ขา้งตน้นี+ เป็นอตัราที/รวมภาษมีลูค่าเพิ/ม ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื/นใดทาํนองเดยีวกนั 

15.4 วิธีการคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั +งหมดเป็นอตัราที/รวมภาษีมูลค่าเพิ/ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื/นใดในทํานอง
เดยีวกนั ค่าใชจ้่ายในรูปค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทุนจะคํานวณทุกวนัและจะเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน  ทั +งนี+การตดัจ่ายค่าธรรมเนียมดงักล่าวอาจ
ปรบัเปลี/ยนไดต้ามความเหมาะสมโดยถอืประโยชน์ของกองทุนเป็นสาํคญั 

ค่าใชจ้่ายขอ้ 15.2.6 (1 – 21) จะตดัจ่ายจากกองทุนรวมตามที/จา่ยจรงิ และในทางบญัชจีะพจิารณาตดัจ่ายทั +งจาํนวน
หรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมเฉลี/ยเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาที/จะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่าย
นั +นหรอืตามระยะเวลาที/เหมาะสม  

ทั +งนี+การตดัจ่ายค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี/กําหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ/ง หากมกีารเปลี/ยนแปลงเกี/ยวกบัภาษีมูลค่าเพิ/ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษี
อื/นใดในทํานองเดยีวกนั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี/จะเปลี/ยนแปลงการรบัรูภ้าษีต่าง ๆ ดงักล่าว โดยถอืว่าไดร้บั
มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
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15.5 การเปลี8ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จา่ย 

ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายที/เรยีกเกบ็จากกองทุน และ/หรอืค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายที/เรยีกเกบ็จากผูซ้ื+อหรอืผู้
ถือหน่วยลงทุน อาจมีการเปลี/ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ/มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะ
ดาํเนินการดงัต่อไปนี+ 

(1) ในกรณีที/บรษิทัจดัการไดด้ําเนินการลด และ/หรอืเพิ/มค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามที/ดร้ะบุไวใ้นโครงการ 
บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลเรื/องดงักล่าวด้วยวธิกีารที/เหมาะสม ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัที/มกีารลด 
และ/หรอืเพิ/มค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มลูบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  หรอืทาง
หนังสอืพมิพ์  หรอืจดัให้มขีอ้มูลเรื/องดงักล่าวไว้  ณ สถานที/ในการซื+อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัท
จดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้ 

(2) บริษัทจดัการสามารถเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ/มขึ+นจากมูลค่าขั +นสูงของค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายเดมิตามที/ระบุไวล่้าสดุในโครงการได ้ 

(2.1) กรณีเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิ/มขึ+นจากมูลค่าขั +นสงูของ ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิ
ตามที/ระบุไวล่้าสุดในโครงการ ไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามที/ระบุไว้
ล่าสุดในโครงการนั +น บริษัทจดัการจะเปิดเผยเปิดเผยขอ้มูลเรื/องดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิ/มขึ+น ตามวธิกีารดงัต่อไปนี+ 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 
(ข) จดัให้มขีอ้มูลเรื/องดงักล่าวไว้ ณ สถานที/ในการซื+อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  
(2.2) กรณีเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิ/มขึ+นจากมลูค่าขั +นสงูของ ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิ

ตามที/ระบุไวล่้าสดุในโครงการ เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามที/ระบุไว้
ล่าสุดในโครงการนั +น บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายที/เพิ/มขึ+นดงักล่าวได ้ต่อเมื/อ
บรษิัทจดัการได้รบัมติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกว่าร้อยละ 50 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที/จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั +งหมด  

(3)  แจง้การเปลี/ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามขอ้ (1)  และขอ้ (2)  ขา้งตน้ ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลี/ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว  
กรณีที/สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานที/
เกี/ยวขอ้งมกีารเปลี/ยนแปลงหลกัเกณฑใ์นการตดัค่าธรรมเนียม หรอืค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมตามที/ระบุเป็น
อย่างอื/นในอนาคต บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี/จะเปลี/ยนแปลงวธิกีารตดัค่าธรรมเนียม หรอืค่าใชจ้่ายตาม
หลกัเกณฑท์ี/บงัคบัใชใ้หม่ โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

15.6 หมายเหต ุ: 
ไม่ม ี

16 วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณ และการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีที8มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง 

16.1 วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณ และการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซื
อคืนหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2 เงื8อนไขพิเศษ : 

1. บรษิทัจดัการจะคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารที/สาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศ กาํหนด  

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

กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันั +น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีูลค่าไม่เท่ากนั มูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกนัจะเท่ากบัมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม ซึ/งผลประโยชน์ที/เกดิจาก
การลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปนัส่วนตามสดัส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุน 
แต่ละชนิด 

ในกรณีที/มกีารลงทุนในต่างประเทศบรษิทัจดัการจะคาํนวณจากมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมสว่นที/ลงทุนใน
ต่างประเทศรวมกบัมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมสว่นที/ลงทุนในประเทศ เพื/อใชใ้นการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิ
สทุธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื+อคนืหน่วยลงทุน  

โดยในสว่นต่างประเทศจะใชม้ลูค่าหลกัทรพัย ์และ/หรอืทรพัยส์นิ ณ สิ+นวนัทาํการซื+อขายที/จะไดร้บัจากกองทุนหลกั
ภายในวนัทาํการถดัไป และจะใชอ้ตัราแลกเปลี/ยนเงนิตราต่างประเทศ ของ Bloomberg  เวลาประมาณ 17.00 น. 
ของวนัทาํการที/คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื+อคนืหน่วยลงทุน  
อย่างไรกต็าม ในกรณีที/ไม่สามารถใชอ้ตัราแลกเปลี/ยนดงักล่าวได ้บรษิทัขอสงวนสทิธใิชอ้ตัราแลกเปลี/ยนเงนิตรา
ต่างประเทศจากแหล่งขอ้มลูอื/น ๆ ตามที/บรษิทัเหน็สมควร ภายใตค้วามเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนที/ไดร้บัความ
เหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิ/มเตมิโครงการ 

วิธีการคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

 กองทุนมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทาํใหก้ารปนัสว่นมลูค่าทรพัยส์นิสทุธจิะตอ้งมกีารแบ่งการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิ
สทุธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

 การคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนนั +น จะคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธโิดยรวมของกองทุน และปนัสว่นใหก้บั
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี/ยตามสดัสว่นของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองวนัก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
กรณีวนัแรกของการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธจิะเฉลี/ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที/ขายได้ทั +งหมดของแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน 

 หลงัจากนั +น ปรบัปรุงรายการที/เกี/ยวขอ้งเฉพาะกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ไดแ้ก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการ
รบัซื+อคนืหน่วยลงทุน รายการรบัซื+อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและรายการเงนิปนัผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด เป็นต้น) และคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิลงัหกัค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน 

 ทั +งนี+ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที/คํานวณ จะต้องมมีูลค่าไม่ตํ/ากว่าศูนย ์การปนัส่วนรายไดแ้ละ
ค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ตวัอย่างการคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

วนัที/ 1 มมีูลค่าทรพัยส์นิสุทธทิี/จาํหน่ายไดท้ั +งหมดในช่วง IPO 25,000 บาท มูลค่าที/ตราไวต่้อหน่วย = 10 บาท (แบ่งเป็น 
1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ5,000 บาท และ 2. ชนิดจ่ายเงนิปนัผล 10,000 บาท และ 3. ชนิดสะสมมลูค่า 10,000 
บาท) และสมมุติมผีลประโยชน์ในวนัแรก 3,000 บาท และมยีอดซื+อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปนัผล 5,000 บาท ยอดขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ1,000 บาท 

 กองทุนรวม ชนิดขายคนื
หน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิ

ชนิดจา่ย 
ปนัผล 

ชนิดสะสมมลูคา่ 
 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธทิี/จาํหน่ายไดห้ลงัหกั
คา่ธรรมเนียมการขาย (ถา้ม)ี (บาท) 

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

ผลประโยชน์ที/เกดิขึ+นในวนัแรก 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  
รายการคา่ใชจ้า่ยที/เกี/ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุน 
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% 
(คดิอตัราเท่ากนัทั +ง 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 
จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 2,500.0000 500.0000 1,000.0000 1,000.0000 
มลูคา่หน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.1997 11.1997 11.1997 11.1997 

 

วนัที/ 2 ทําการเพิ/ม-ลดหน่วยจากการซื+อหน่วยลงทุนและขายคนืหน่วยลงทุนของวนัทําการก่อนหน้า (จากรายการ
ซื+อหน่วยลงทุนชนิดที/จ่ายเงนิปนัผล 5,000 บาท และขายคนืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ1,000 
บาท) ในวนันี+มยีอดซื+อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 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 

ปรบัปรงุมลูคา่เพิ/ม-ลดหน่วยลงทุนของวนัทําการ
ก่อนหน้า 
1) ขายหน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงนิปนัผล  

(+5,000 บาท) 
2) รบัซื+อคนืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วย

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 

ผลประโยชน์ที/เกิดขึ+นในวันที/ 2  จํานวนเงิน 
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% (คดิอตัราเท่ากนัทั +ง 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 
จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
- หน่วยลงทุนเพิ/มขึ+นจากการขายหน่วยลงทุน

ชนิดจา่ยปนัผล = 5,000 / 11.1998 = 446.4365 
หน่วย 
- หน่วยลงทุนลดลงจากการรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน

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 ทําการเพิ/ม-ลดหน่วยจากการซื+อหน่วยลงทุนและขายคนืหน่วยลงทุนของวนัทําการก่อนหน้า (จากรายการซื+อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท และขายคนืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ1,000 บาท) ใน
วนันี+มกีารจ่ายเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปนัผล 1,000 บาท  

 กองทุนรวม ชนิดขายคนื
หน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิ

ชนิดจา่ยปนัผล ชนิดสะสมมลูคา่ 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนของวนัก่อนหน้า 
(บาท) 

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

ปรบัปรุงมูลค่าเพิ/ม-ลดหน่วยลงทุนของวนัทําการ
ก่อนหน้าและรายการจา่ยเงนิปนัผล 
1) ซื+อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า  

(+10,000 บาท) 
2) รบัซื+อคนืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิ(-1,000 บาท) 
3) จา่ยเงนิปนัผล (-1,000 บาท) 
มูลค่าทรพัย์สนิหลงัปรบัปรุงมูลค่าเพิ/ม-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 

ผลประโยชน์ที/เกิดขึ+นในวนัที/ 3 จํานวน 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% 
(คดิอตัราเท่ากนัทั +ง 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 

จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
-หน่วยลงทุนเพิ/มขึ+นจากการขายหน่วยลงทุนชนิด
สะสมมูลค่า = 10,000 / 12.9494 = 772.2425 
หน่วย 
-หน่วยลงทุนลดลงจากการรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน
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) บรษิทัจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื+อคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี+ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลี/ยนแปลงเป็นอย่างอื/น  

(2.1) คํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ+นวนัทําการ ภายในวนัทําการถดัไปโดยมใิห้นับรวม
วนัหยุดทาํการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศที/มลีกัษณะในทาํนองเดยีวกบั
ธุรกจิการจดัการกองทุนรวม หรอืตามที/บรษิทัจดัการประกาศกาํหนดเพิ/มเตมิในกรณีที/เหตุการณ์ไม่ปกต ิ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื+อคนืหน่วยลงทุนทุกสิ+นวนัทําการซื+อขายหน่วยลงทุนภายในวนัทาํ
การถดัไป โดยมใิหน้บัรวมวนัหยุดทาํการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศที/มี
ลกัษณะในทาํนองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม ทั +งนี+ ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบั
ซื+อคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของสิ+นวนัทาํการซื+อขายหน่วยลงทุนนั +นเป็นเกณฑใ์น
การคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื+อคนืหน่วยลงทุน  

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื+อคืนหน่วยลงทุน 
ดงัต่อไปนี+  

(ก) วนัทาํการก่อนวนัทาํการซื+อขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัทาํการถดัไป    

(ข) วนัทาํการซื+อขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัทาํการถดัไป 

(ค) วนัทําการสุดท้ายของแต่ละเดอืน โดยให้ประกาศภายใน 2 วนัทําการถดัไป ทั +งนี+ เฉพาะในกรณีที/กองทุนรวม
กาํหนดวนัทาํการซื+อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั +งห่างกนัยาวกว่า 1 เดอืน 

(ง) วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื/อการจ่ายเงนิปนัผล โดยประกาศภายใน 2 วนัทาํการถดัไป  

ความใน (ก) มใิห้นํามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเปิดที/ซื+อขายหน่วยลงทุนทุกวนัทําการ และกองทุนรวมเพื/อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื+อคนืหน่วยลงทุนของวนัทําการซื+อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดย
ประกาศภายใน 2 วนัทาํการถดัไป   
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มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายไดแ้ลว้ทั +งหมดเมื/อสิ+นวนัทําการที/
คาํนวณนั +น  

มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื+อคนืหน่วยลงทุน ที/ประกาศขา้งตน้ ต้องไดร้บั
การรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

บรษิทัจดัการอาจไม่สามารถดาํเนินการตาม (2.1) - (2.4) ได ้หากเกดิเหตุการณ์ที/ทาํใหไ้ม่ไดร้บัราคาหลกัทรพัย ์และ/หรอื
ทรพัยส์นิ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที/ลงทุน อนัเนื/องจากกองทุนรวมต่างประเทศ ตลาดหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ สถาบนัการเงนิต่างประเทศที/ติดต่อซื+อขายหลกัทรพัย์ รวมทั +งประเทศที/เกี/ยวขอ้งกบัการลงทุน ปิดทําการ 
หรอืเกดิเหตุการณ์อื/นใดที/ไม่สามารถควบคุมได ้บรษิทัจดัการจะคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารบัซื+อคนืหน่วยลงทุน ภายในวนัทําการถดัจากวนัที/บรษิทัจดัการไดร้บัขอ้มูลราคาหลกัทรพัยห์รอืมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าว และจะประกาศภายในวนัทาํการถดัจากวนัที/คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ

การคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธกิรณีที/วนัทําการในประเทศไทยตรงกบัวนัหยุดทําการในต่างประเทศ บรษิทัจดัการจะใช้
ราคาราคาหลกัทรพัย ์และ/หรอืทรพัยส์นิ มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที/ลงทุนล่าสดุที/มเีป็นฐานในการ
คาํนวณ ทั +งนี+ เวน้แต่กรณีที/บรษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ร่วมกนัว่าควรจะใชร้าคาอื/นที/เหมาะสมกว่าแทน 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายไดแ้ลว้ทั +งหมดเมื/อสิ+นวนัทําการที/
คาํนวณนั +น  

มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื+อคนืหน่วยลงทุน ที/ประกาศขา้งต้น ต้องไดร้บั
การรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

(2.5) ประกาศทางเวบ็ไซตเ์พื/อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวภายในเวลาที/ผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลใน
การตดัสนิใจลงทุนได ้และปิดประกาศไวใ้นที/เปิดเผย ณ ที/ทาํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้ปีระกาศ
ดงักล่าวไว้ ณ สถานที/ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิี/จะประกาศในช่องทางอื/นที/เหมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และ
บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

ในกรณีที/การประกาศขา้งต้น หากได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที/จดัขึ+นโดยสมาคม (NAV 
Center) หรอืช่องทางอื/นที/สาํนกังานยอมรบั บรษิทัจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนภายใน
สองวนัทาํการถดัไปกไ็ด ้

(2.6) ในกรณีที/มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน จาํนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื+อคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที/สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

(3) การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื+อคนืหน่วยลงทุน หรอืจาํนวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี+ 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วธิกีารปดัเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล 

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปดัเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
สาํหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื/อใชใ้นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปดัเศษทศนิยมตําแหน่งที/ 4 ขึ+น ส่วน
มลูค่าหน่วยลงทุนเพื/อใชใ้นการคาํนวณราคารบัซื+อคนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตําแหน่งที/ 5 ทิ+ง 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที/คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที/ 5 ทิ+ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื+อคนืหน่วยลงทุนตามที/คาํนวณไดใ้น (3.2) 
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(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปดัเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งที/ 5 ทิ+ง 

ในกรณีที/มผีลประโยชน์เกดิขึ+นจากการคํานวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะนําผลประโยชน์นั +น รวมเขา้เป็น
ทรพัยส์นิของกองทุน 

(4) ในกรณีดงัต่อไปนี+ ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 16.1 (2) 

(4.1) เมื/อบรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัคําสั /งซื+อหรอืคําสั /งขายคนืหน่วย
ลงทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

(4.2) เมื/อมเีหตุที/บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเลกิกองทุนรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตั +งแต่วนัที/ปรากฏเหตุดงักล่าว 

16.3 แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื+อคนืหน่วย
ลงทุนทางเว็บไซต์ (website) ของบริษัทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรือช่องทางอื/นที/บริษัทจัดการเห็นว่า
เหมาะสม 

16.4 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีที8มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง 

1. ในกรณีที/ราคาหน่วยลงทุนที/ไม่ถูกต้องแตกต่างจากราคาหน่วยลงทุนที/ถูกต้องน้อยกว่าหนึ/งสตางค์ หรอืต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนที/ถูกตอ้งตั +งแต่หนึ/งสตางคข์ึ+นไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที/ถูกตอ้ง บรษิทัจดัการ
จะจดัทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผดิพลาดภายในเจด็วนัทําการนับแต่วนัที/พบว่าราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที/ทําการของบริษัทจัดการ เพื/อให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  สามารถตรวจสอบได ้ โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี+ 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที/ไม่ถูกตอ้ง 
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที/ถูกตอ้ง  
(ค) สาเหตุที/ทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  
(ง) มาตรการป้องกนัเพื/อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั +งนี+ เว้นแต่ในกรณีที/ราคาหน่วยลงทุนที/ไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกที/ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครั +งสุดท้ายของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ื+อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง 

2. ในกรณีที/ราคาหน่วยลงทุนที/ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที/ถูกต้องตั +งแต่หนึ/งสตางคข์ึ+นไป และคดิเป็นอตัรา
ตั +งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที/ถูกต้อง บรษิทัจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับตั +งแต่วนัที/
พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และดําเนินการดงัต่อไปนี+เฉพาะวนัที/ราคาหน่วยลงทุนต่างจากราคาหน่วยลงทุนที/
ถูกตอ้งตั +งแต่หนึ/งสตางคข์ึ+นไป และคดิเป็นอตัราสว่นตั +งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที/ถูกตอ้ง 

 (1) จดัทํารายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิ+นภายในวนัทาํการถดั
จากวนัที/ บรษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  และสง่รายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายใน
วนัทําการถดัจากวนัที/คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิ+น  เพื/อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน
ดงักล่าวภายในวนัทาํการถดัจากวนัที/บรษิทัจดัการส่งรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ทั +งนี+ รายงานดงักล่าวจะมี
รายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี+   
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที/ไม่ถูกตอ้ง 
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที/ถูกตอ้ง  
(ค) สาเหตุที/ทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  
(ง) การดาํเนินการของบรษิทัจดัการเมื/อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  
ทั +งนี+ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที/ทําการของบริษัทจดัการ เพื/อให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้
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(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที/ไม่ถูกต้อง ให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที/ถูกต้องภายในวนัที/ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ดําเนินการโดยวธิกีารใดๆ เพื/อใหผู้ล้งทุนสามารถรบัทราบชื/อกองทุนรวมที/มกีารแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนตาม 
(2) และวนั เดอืน ปีที/มกีารแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนตาม (2) ภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัที/ผูด้แูลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานตาม (1)   

(4) ชดเชยราคาใหแ้ล้วเสรจ็  และดําเนินการโดยวธิกีารใด ๆ เพื/อให้ผู้ซื+อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตามขอ้ (2) และการชดเชยราคา ภายใน
หา้วนัทาํการนบัแต่วนัที/ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว 

(5) จดัทํามาตรการป้องกนัเพื/อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทั +งสาํเนารายงาน
การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาที/จดัทําตาม (1) ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายในเจด็วนัทําการนับแต่วนัที/ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว  เวน้แต่ในกรณีที/
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกที/ไม่อาจควบคุมได ้ บรษิทัจดัการจะไม่ส่งรายงาน
มาตรการป้องกนัใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่สาํเนาเอกสารที/ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่าการที/
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกที/ไม่อาจควบคุมไดแ้ทน 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี+ 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที/ไม่ถูกตอ้งตํ/ากว่าราคาหน่วยลงทุนที/ถูกตอ้ง (understate)ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัดิงันี+ 

(ก) กรณีที/เป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื+อหน่วยลงทุนเป็นจํานวน
ซึ/งมมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนที/ไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที/ถูกตอ้ง 
หากปรากฏว่าผู้ซื+อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยลงทุนที/จะต้องลด  ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่าง
ของราคาที/ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที/เหลอือยู่นั +นและจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจาํนวนเท่ากบั
สว่นต่างของราคาที/ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี  เพื/อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนรวมเปิด  เวน้แต่การที/ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกที/ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด
ครั +งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื+อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

(ข) กรณีที/เป็นการรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเพิ/มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคนื
หน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึ/งมมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนที/ไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุที/
ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา  เพื/อชดเชยราคาให้แก่
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่  ใหบ้รษิทัจ่ายเงนิ
ของกองทุนรวมเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื/อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที/ไม่ถูกตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนที/ถูกตอ้ง (overstate) ใหบ้รษิทัปฏบิตัดิงันี+ 
(ก) กรณีที/เป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเพิ/มจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื+อหน่วยลงทุน

เป็นจํานวนซึ/งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที/ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที/ถูกต้อง 
หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื/อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื+อ 
หน่วยลงทุน 

(ข) กรณีที/เป็นการรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึ/งมมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที/ไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุน 
ที/ถูกตอ้ง 
หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจาํนวน
หน่วยลงทุนที/จะตอ้งลด ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของ
ราคาที/ขาดอยู่ หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนที/เหลอือยู่นั +นและจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่น
ต่างของราคาที/ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี  เพื/อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด  เว้นแต่การที/ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกที/ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด
ครั +งสดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ื+อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกต้อง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามี
สาเหตุดงักล่าว 
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ในกรณีที/บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องชดเชยราคาเป็นเงนิให้แก่ผู้ซื+อหน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคนืหน่วย
ลงทุนรายใดมมีูลค่าไม่ถึงหนึ/งร้อยบาท บรษิัทอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที/มกีาร
จ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน  แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ใหบ้รษิทัชดเชย
ราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัที/ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคา
ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเพื/อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1)(ข) หรอืผูซ้ื+อหน่วย
ลงทุนตาม (2)(ก)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจจ่ายเงนิของบรษิทัเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้

(3)   บรษิัทจดัการจะรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที/เกดิขึ+นจากมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศ การแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนังสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาใหแ้ก่
ผู้ซื+อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที/มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องดงักล่าว   
มสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกที/ไม่อาจควบคุมได ้

17 ชื8อผูเ้กี8ยวข้อง 

17.1 ชื8อบริษทัจดัการ 

      ชื/อ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

17.2 ชื8อผูด้แูลผลประโยชน์ 
       ชื/อ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

17.3 ชื8อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) 
      ไม่ม ี

17.4 ชื8อของผูร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) 
      ชื/อ : ไม่ม ี
      สทิธ ิหน้าที/ และความรบัผดิชอบ : ไม่ม ี

17.5 ที8ปรกึษา 
17.5.1. ชื/อที/ปรกึษาการลงทุน 

          ชื/อ : ไม่ม ี
17.5.2. ชื/อที/ปรกึษากองทุน 

            ชื/อ : ไม่ม ี

17.6 ผูส้อบบญัชี 
      ชื/อ : นายอนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล หรอื นางขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล 

17.7 การแต่งตั 
งคณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 
      ไม่ม ี

18 รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม 

18.1. วนัที/สิ+นสดุรอบบญัช ี: ประมาณ 1 ปี นบัตั +งแต่วนัจดทะเบยีนกองทุน 

18.2. วนัที/สิ+นสดุรอบบญัชคีรั +งแรก : ประมาณ 1 ปี นบัตั +งแต่วนัจดทะเบยีนกองทุน 
18.3. รายละเอยีดเพิ/มเตมิ :  

วนัสิ+นสดุรอบบญัช ี:  

วนัที/สิ+นสดุรอบบญัชคีรั +งแรก :   
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19 การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจดัการ 

19.1  การดาํเนินการและการบริหารจดัการกองทุน โดยบริษทัจดัการ 

ในการดําเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนั +น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที/ระบุไว้ในโครงการ
จดัการกองทุนและหนงัสอืชี+ชวน เวน้แต่กรณีที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังาน สมาคม และ/หรอืหน่วยงานอื/นใดที/มอีาํนาจ
ตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นต้น ไดแ้กไ้ขเปลี/ยนแปลง เพิ/มเตมิ ประกาศ กําหนด สั /งการ เหน็ชอบ และ/หรอื
ผ่อนผนัเป็นอย่างอื/น บรษิทัจดัการจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนั +น โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

19.2  การแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแก้ไขวิธีการจดัการ 

(1)  ในกรณีที/กองทุนรวมใดมกีารแบง่ชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี/ยวกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนที/กาํหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรอืที/กาํหนดไวใ้น
มาตรา 129 หรอืตามที/กาํหนดในประกาศนี+ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ/มเตมิ
ดงัต่อไปนี+ดว้ย 
(1)   ในกรณีที/เป็นการขอมตทิี/มผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบ

ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนที/ถอืหน่วยลงทุนชนิดที/ไดร้บัผลกระทบ
เกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2)   ในกรณีที/เป็นการขอมตทิี/มผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ใหไ้ดร้บั
มตผิูถ้อืหน่วยลงทุนที/ถอืหน่วยลงทุนชนิดที/ไดร้บัผลกระทบเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด 

(3)   ในกรณีที/เป็นการขอมตทิี/มผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ/ง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทุนชนิดที/ไดร้บัผลกระทบเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนั +น 

(2)  การแกไ้ขเพิ/มเตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ หากมไิดก้ระทาํตามมตโิดยเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ/งคดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ/งหนึ/งของจาํนวนหน่วยลงทุนที/
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั +งหมดของโครงการ จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

 การแกไ้ขเพิ/มเตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิรอ้ย
ละห้าสบิห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั +งหมดของโครงการ บริษัทจดัการจะส่งเอกสาร
หลกัฐานเกี/ยวกบัการขอมตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพื/อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการ
นบัมตนิั +น 
ทั +งนี+ ในการแก้ไขเพิ/มเตมิโครงการ  หากไม่สามารถดําเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหน่วย
ลงทุนได ้เนื/องจากขอ้จํากดัในการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี/ยวกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที/ของบรษิทัจดัการ  
บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรบัความเห็นชอบจากสํานักงานสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตาม
แนวทางที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด 

(3)  ในกรณีที/การแก้ไขเพิ/มเติมโครงการหรือวธิกีารจดัการกองทุน ได้กระทําโดยมติเสยีงขา้งมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ซึ/งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ/งหนึ/งของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้ว
ทั +งหมดของโครงการ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนักงาน ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัที/มมีตใิหแ้กไ้ข ทั +งนี+ 
บรษิทัจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพิ/มเตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการกองทุนไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย และ
จะประกาศทางหนังสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัที/ได้รบัความเหน็ชอบจาก
สาํนกังาน หรอืวนัที/ไดม้มีตใิหแ้กไ้ข แลว้แต่กรณี 

ในการขอมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนในเรื/องใดๆ  บรษิัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล
เดยีวกนันั +นในสว่นที/เกนิกว่าหนึ/งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที/จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั +งหมดรวมในจาํนวนเสยีงใน
การขอมตคิรั +งนั +น 
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(4) ในการแกไ้ขเพิ/มเตมิโครงการจดัการหรอืวธิกีารจดัการที/มลีกัษณะเป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
หรอืเพื/อเป็นไปตามกฏหมายและหลกัเกณฑท์ี/คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด บรษิทัจดัการจะยื/นคําขอเป็นหนังสอืพรอ้มทั +งรายละเอยีดโครงการที/มกีารแกไ้ขเพิ/มเตมิแลว้ และ
คํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื/อขอความเห็นชอบการแก้ไขเพิ/มเติมโครงการจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื/อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัคาํขอและเอกสารหลกัฐานที/ครบถ้วน
ถูกต้องตามที/กําหนดแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเหน็ชอบใหแ้ก้ไขเพิ/มเตมิ
โครงการได ้

(5) บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการเพิ/มเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุน โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนแลว้ ทั +งนี+ การเสนอขายหน่วยลงทุนตามจาํนวนที/เพิ/มขึ+นของเงนิทุนโครงการไดต่้อเมื/อไดม้กีาร
จดทะเบยีนเปลี/ยนแปลงเงนิทุนโครงการต่อสาํนกังานแลว้ 

(6) การแก้ไขเพิ/มเติมโครงการเพื/อเปลี/ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และการแกไ้ขเพิ/มเตมิโครงการเพื/อลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจาก
โครงการ จะถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบการแกไ้ขเพิ/มเตมิโรงการเมื/อบรษิทั
จดัการได้ปิดประกาศการลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายไว้ที/สํานักงานของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน 

(7) บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการควบรวมกองทุนที/อยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ ต่อเมื/อไดร้บัมตขิองผู้
ถอืหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที/จะควบรวมกองทุน และต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน และ
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงื/อนไข และวธิกีารควบรวมกองทุนดงัต่อไปนี+ 
(7.1)  กองทุนรวมตั +งแต่สองกองทุนรวมขึ+นไปจะดําเนินการเพื/อควบรวมกองทุนไดต่้อเมื/อไดร้บัมตขิองผูถ้อื

หน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ี/ระบุไวใ้นโครงการ ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี+ 
(7.1.1) ไดร้บัมตเิกนิกึ/งหนึ/งของจาํนวนหน่วยลงทุนที/จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั +งหมดของโครงการจดัการกองทนุ

รวมแต่ละกองทุนรวมที/จะควบรวมกองทุนดงักล่าว 
ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล
เดยีวกนันั +นในสว่นที/เกนิกว่าหนึ/งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที/จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั +งหมดรวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติครั +งนั +น ทั +งนี+  ตามหลักเกณฑ์ เงื/อนไข และวิธีการที/สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด 

(7.1.2) ในกรณีที/มผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที/จะควบรวมกองทุนออกเสยีงน้อย
กว่ากึ/งหนึ/งของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั +งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวม 
หรอืออกเสยีงตั +งแต่กึ/งหนึ/งขึ+นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที/จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั +งหมดของโครงการ
จดัการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติโดยเสยีงขา้งมากด้านใดด้านหนึ/งเกินกว่ากึ/งหนึ/งของจํานวน
หน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั +งหมด หากบรษิัทจดัการประสงค์จะควบรวมกองทุนต่อไป ให้
ดําเนินการขอมติครั +งใหม่ภายใน สบิสี/วนันับแต่วนัประชุมครั +งแรกหรอืวนัที/กําหนดให้เป็นวนั
สดุทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขอมตคิรั +งแรก  และไดร้บัมตใินครั +ง
หลังนี+เกินกึ/งหนึ/งของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ/งออกเสียงลงมติของแต่ละ
กองทุนรวมที/จะควบรวมกองทุน 
ในกรณีที/บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการตาม (7.1.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ผลการนบัมตคิรั +งแรกใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนทราบดว้ย 
การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ/ง ใหบ้รษิทัจดัการกําหนดรายละเอยีดของโครงการ
จดัการกองทุนรวมใหม่ หรอืแกไ้ขเพิ/มเตมิโครงการจดัการกองทุนรวมที/รบัโอน (ถา้ม)ี  พรอ้มทั +ง
ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื/อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมที/โอนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย 
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิดหรอืกองทุนปิด
กบักองทุนเปิด  หากมีผลให้เกดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที/รบัโอนเป็นกองทุนเปิดให้
บรษิัทจดัการขอมติผู้ถอืหน่วยลงทุนเพื/อแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการ
กองทุนเปิดด้วย และหากได้รบัมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน 
(7.1.1) ของวรรคหนึ/ง ใหถ้อืว่าไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุ
ปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทั +งนี+โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าด้วยการกําหนดวธิปีฏบิตัใิน
การขอความเหน็ชอบเพื/อแกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม 
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 (7.2) ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการส่งหนงัสอืนดัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสี/วนัก่อน
วนัประชุม หรอืสง่หนงัสอืขอมตล่ิวงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัที/กาํหนดใหเ้ป็นวนัสดุทา้ยของการ
รบัหนังสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  โดยเปิดเผยขอ้มลูที/ผูถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเกี/ยวกบัการควบ
รวมกองทุนไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักล่าว 

(7.3) ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื/อควบรวมกองทุนถงึวนัที/มกีารควบ
รวมกองทุน  บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสั /งซื+อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที/จะควบรวม
กองทุนที/ได้รบัไว้แล้ว หรืออาจหยุดรบัคําสั /งซื+อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได้ โดยการปิด
ประกาศเรื/องดงักล่าวไว ้ณ ที/ทาํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื/องดงักล่าวไว ้ณ 
สถานที/ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื 
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ/ง  ให้บรษิัทจดัการจดัทํารายงานแสดงสถานะ การลงทุนของวนัทําการ
สุดทา้ยของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมที/จะควบรวมกองทุน  และจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ที/ทํา
การและสถานที/ตดิต่อทุกแห่งดงักล่าวเพื/อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้และจดัสาํเนาใหเ้มื/อผูถ้อื
หน่วยลงทุนรอ้งขอ 

(7.4) เมื/อผู้ถือหน่วยลงทุนมมีตใิหม้กีารควบรวมกองทุนแล้ว ให้บรษิทัจดัการยื/นคําขอรบั ความเหน็ชอบต่อ
สาํนกังาน  พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอรบัความเหน็ชอบ 

(7.5) บรษิัทจดัการบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ/มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม (ถ้าม)ี 
ตลอดจนสทิธแิละกําหนดเวลาในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมที/
โอนตามวธิกีารดงัต่อไปนี+ภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที/ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 
(7.5.1) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที/จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนงัสอืพรอ้มสรุป

สาระสาํคญัของโครงการจดัการกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที/รบัโอนวนัที/จะควบรวมกองทุน 
วันเริ/มทําการซื+อขายหน่วยลงทุนโดยระบุวนั เดือน ปี อย่างชัดแจ้ง และสถานที/ติดต่อเพื/อ
สอบถามหรอืรบัขอ้มลูเพิ/มเตมิ 

(7.5.2) ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัที/มจีาํหน่ายแพร่หลายในทอ้งถิ/นอย่างน้อยสองฉบบัเป็นเวลาสอง
วนัตดิต่อกนั 

ในกรณีที/เป็นการควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบักองทุนเปิด การ
แจง้และประกาศตามวรรคหนึ/ง ใหบ้รษิทัจดัการแจง้และประกาศการไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม
ขอ้ 7.1 วรรคสี/ดว้ย 

(7.6) เมื/อบรษิัทจดัการได้มหีนังสอืแจง้และประกาศการควบรวมกองทุนตามขอ้ (7.5) แล้ว ให้บรษิัทจดัการ
ดําเนินการตามโครงการจดัการกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที/โอนในการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมที/โอนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที/รบัโอน 
แลว้แต่กรณี 
สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมที/โอนที/คดัคา้นหรอืที/ไม่ไดอ้อกเสยีงในการ
ควบรวมกองทุน  บรษิัทจดัการจะจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวในการที/จะ
ออกจากกองทุนรวมก่อนที/การควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ โดยคํานึงถงึมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขาย และราคารบัซื+อคนืในเวลาก่อนหน้าการควบรวมกองทุน และแจง้ขอ้มลูเกี/ยวกบัการควบ
รวมกองทุนดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ และสําหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรอื
กองทุนรวมที/โอน ไม่แสดงเจตนาภายในเวลาที/กําหนดใหส้ทิธ ิบรษิทัจดัการจะขอสงวนสทิธดิําเนินการ
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนใหม่หรอืกองทุนที/รบัโอน 
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(7.7) บริษัทจดัการต้องจดัทําหนังสอืชี+ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญัและส่วนขอ้มูลโครงการที/เป็นปจัจุบนัของ
กองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที/รบัโอน  โดยระบุวนัที/มกีารควบรวมกองทุน รวมทั +งประวตัคิวามเป็นมา
โดยสรุปของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที/รบัโอนไว้ดว้ย   และใหบ้รษิทัจดัการจดัส่งหนังสอืชี+ชวน
ดงักล่าวให้สํานักงานไม่น้อยกว่าหนึ/งวนัทําการก่อนการเริ/มจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสอืชี+ชวนส่วนสรุป
ขอ้มลูสาํคญัใหป้ระชาชน 
หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ให้เป็นไป
ตามขอ้กําหนดในขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษัทัจดัการกองทุนรวม ทั +งนี+ การขอมติเพื/อ
แกไ้ขเพิ/มเตมิโครงการเป็นไปตามที/กําหนดไวใ้นมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 

20    ข้อกาํหนดอื8นๆ 

20.1  กรณีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ8 งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที8
จาํหน่ายได้แล้วทั 
งหมด 

ในกรณีที/บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน  บรษิทัจดัการจะไม่นบั
คะแนนเสยีงที/เกนิกว่าหนึ/งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายไดแ้ลว้ทั +งหมดของกองทุนรวม เวน้แต่การเกนิ
ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนตามขอ้ 5.2.7.1 (3)(ค)  
โดยบรษิทัจดัการจะดําเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันั +นใหม้จีํานวนไม่
เกนิหนึ/งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั +งหมดของกองทุนรวมนั +นภายในสองเดอืนนับแต่วนัที/
ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั +นทันที เว้นแต่ เข้าข้อยกเว้นตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

20.2 การแก้ไข เปลี8ยนแปลง เพิ8มเติมโครงการจดัการกองทุนหรอืวิธีการจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เปลี/ยนแปลง เพิ/มเตมิโครงการจดัการกองทุน หรอืวธิกีารจดัการตามที/
เหน็สมควรในกรณีที/สว่นราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกัคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลงั 
และ/หรอื หน่วยงานอื/นใดที/มอีาํนาจตามกฎหมาย ไดม้กีารปรบัเปลี/ยน แกไ้ข เพิ/ม/ลด ประกาศ เหน็ชอบ สั /งการ 
ผ่อนผนัในเรื/องต่างๆ ที/เกี/ยวเนื/องกบัหลกัเกณฑ ์เงื/อนไข วธิกีารจดัตั +งจดัการ และ/หรอืวธิกีารบรหิารจดัการกองทุน
ไม่ว่าจะเป็นเรื/องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนด ระเบยีบปฏบิตั ิเงื/อนไข หรอื รายละเอยีดต่างๆ ทั +งนี+โดยถอืว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย  ทั +งนี+การแกไ้ขเปลี/ยนแปลงเพิ/มเตมิดงักล่าว จะตอ้งเป็นไปตามที/
สาํนกังานประกาศกาํหนด เหน็ชอบ ผ่อนผนั สั /งการ ใหส้ามารถกระทาํได ้ 

20.3 การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื8องจากการที8กองทุนใช้บริการบุคคลอื8น (Soft commission) 

บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื/อกองทุนจากบุคคลที/เป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเนื/องมาจากการใชบ้รกิารของ
บุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้โดยมหีลกัเกณฑด์งัต่อไปนี+ 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที/รบัไวน้ั +นต้องเป็นทรพัยส์นิที/มมีลูค่าในทางเศรษฐกจิและต้องเกี/ยวกบับทบาทโดยตรง
ของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที/แสดงให้เหน็ว่าบริษัทจดัการใช้บริการของบุคคลนั +นบ่อยครั +งเกินความจําเป็นเพื/อให้
กองทุนไดร้บัประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ/งใหแ้ก่กองทุนรวมที/อยู่ภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ บรษิทั
ตอ้งกระทาํดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี/อาจมไีวไ้ดข้องกองทุนรวมนั +นดว้ย 
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20.4  การกู้ยืมเงินหรอืการทาํธรุกรรมขายโดยมีสญัญาซื
อคืน 

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื+อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์เงื/อนไข และวธิกีารที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

20.5 การบริการซื
อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื8นๆ เพิ8มเติม 

(1) บรษิัทจดัการอาจเปิดใหบ้รกิารซื+อขายหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารซื+อขายแบบอื/นๆ เพิ/มเติม ตามหลกัเกณฑแ์ละ
เงื/อนไขที/บรษิทัจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศ
ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเริ/มใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศไวท้ี/สาํนักงานของบรษิทัจดัการ 
และสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนื โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

(2) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี/จะเปลี/ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ/มเตมิ วธิกีารชาํระเงนิค่าซื+อขายหน่วยลงทุนโดยไม่
ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยจะทําการตดิประกาศที/สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และสาํนักงานผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื+อคนื  

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

บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื+อคืนที/บริษัทจดัการแต่งตั +ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพิ/มเตมิจากผูส้นใจสั /งซื+อหน่วยลงทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืบุคคลที/เกี/ยวขอ้งกบัผูล้งทุน
ตามคาํจาํกดัความของกฎหมายหรอืตามที/หน่วยงานที/มอีาํนาจกาํหนด ทั +งก่อนและหรอืภายหลงัการลงทุนในกองทุน
ไปแลว้ ทั +งนี+เพื/อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอื/นที/
เกี/ยวข้อง หรือเพื/อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ หรือการตีความ หรือการสั /งการของหน่วยงานผู้มอีํานาจ ทั +งนี+ 
บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื+อคืนมีหน้าที/ต้องทําความรู้จกัตัวตนของลูกค้า (Know Your 
Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนมหีน้าที/แจง้การเปลี/ยนแปลงขอ้มลูเกี/ยวกบัการรูจ้กัตวัตนของลกูคา้ (KYC) และการพสิจูน์ทราบลกูคา้ (CDD) 
ใหบ้รษิทัจดัการและ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนืทราบ โดยตามแนวทางปฏบิตัขิองกฎหมายที/เกี/ยวขอ้งกบั
การฟอกเงนิดงักล่าว บรษิัทจดัการและ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื+อคนืจําเป็นต้องดําเนินการตามกฎหมาย
ครอบคลุมทั +งการเปิดบญัชเีพื/อใช้บริการใหม่ การทําธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนขอ้มูลลูกค้าให้เป็น
ปจัจุบนัเป็นระยะๆ รวมทั +งการดาํเนินการอื/นๆ ตามที/หน่วยงานผูม้อีาํนาจกาํหนดแนวทาง 

20.7    ข้อกาํหนดเกี8ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายที/เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ/งต่อไป
จะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที/ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกาํหนดใหส้ถาบนัการเงนิ
ที/ไม่ใช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มูลเกี/ยวกบั
บญัชขีองบุคคลที/อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ/งรวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สญัชาติ
อเมรกินั ผูซ้ึ/งมถีิ/นที/อยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และ ผูซ้ึ/งมถีิ/นที/อยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึ/งเปิดหรอืมไีวก้บั FFI 
นั +น นอกจากนี+ยงัปรากฎดว้ยว่าในปจัจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายที/มขีอ้กําหนดและ
หลกัเกณฑ์ในลกัษณะที/คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึ/งต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศที/เกี/ยวขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ/งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกบั
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมหีน้าที/ต้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลที/มลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี/ FATCA กําหนด หน้าที/ในการตรวจสอบขอ้มลูลูกคา้เพื/อหา
ความสมัพนัธ์ของลูกค้ากบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถึงหน้าที/ในการกําหนดใหลู้กค้าบางประเภทต้องจดัทํา
เอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
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ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื/อปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื 
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั +นจะได้รบัผลกระทบที/
สาํคญัในสองกรณี คอื 

(1) ต้องถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที/กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ/งจะเริ/มต้นตั +งแต่วนัที/ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ/งอาจ
รวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื/นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ/งจะเริ/มตน้ตั +งแต่ปี พ.ศ. 2560 
เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ที/เขา้ร่วมผูกพนัตนตาม
ขอ้กําหนดของ FATCA (ซึ/งรวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ ผูส้นับสนุน
การขายและรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน) มหีน้าที/ดําเนินการหกัเงนิ ณ ที/จ่ายดงักล่าวก่อนชําระใหก้บักองทุนรวมที/
เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทั +งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั +งผูดู้แลผลประโยชน์ ผู้รบัฝากทรพัย์สนิ 
และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน ที/เขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธ
หรอืระงบัการทาํธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึ/งอาจทํา
ใหก้องทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืดาํเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึ
อาจทําใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรบัซื+อคนืหน่วยลงทุนไดอ้กี
ต่อไป  

เพื/อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั +งเพื/อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผูกพนัตนเพื/อปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
และขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที/เกี/ยวขอ้ง  และเพื/อให้บรษิัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิตัติาม
ภาระผูกพนัภายใต้ขอ้กําหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศที/เกี/ยวขอ้งได ้บรษิทัจดัการและกองทุนรวม 
(ซึ/งรวมทั +งผูท้ี/เกี/ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานของกองทุน เช่น ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการ
ขายและรบัซื+อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการดงันี+ 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที/เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรอืเป็นบุคคลตามที/กฎหมาย
ต่างประเทศที/เกี/ยวขอ้งกําหนด) ใหค้ํายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําส่งขอ้มลู (เช่น ชื/อ 
ที/อยู่ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จํานวนเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนหรือเงนิปนัผลที/ได้รบั เป็นต้น)ที/มีอยู่ในบญัชทีั +งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั +นกบับริษัทจดัการ 
ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทั +งในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที/เกี/ยวขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืคํายนิยอม เพิ/มเตมิ เพื/อยนืยนัหรอืพสิจูน์ทราบความ
เกี/ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาติอเมรกินัหรือการให้ข้อมูลตาม
หวัขอ้ที/กําหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลู
เมื/อขอ้มูลที/เคยใหไ้วม้กีารเปลี/ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพื/อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรอื
กฎหมายต่างประเทศที/เกี/ยวข้อง (ในกรณีที/เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั +งนี+ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการอื/นใดเพื/อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที/เกี/ยวขอ้ง 

เพื/อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที/จะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั +งเพื/อใหก้องทุนหรอืผู้
ถอืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิ/มขึ+นหากมกีารดาํเนินการที/สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที/เกี/ยวขอ้ง
ขา้งต้น ในกรณีที/ผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดําเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที/บรษิทัจดัการ



กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็    
       หน้า 80 

กําหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ/งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี+ตามความจําเป็น
และความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการดําเนินการตามที/บรษิทัจดัการแจง้นี+แลว้ และ/
หรอืไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงที/ไดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี  

(1)  ไม่รบัคาํสั /งซื+อ/ สบัเปลี/ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2)  ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และดาํเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ดําเนินการหกัเงนิ ณ ที/จ่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปนัผลและ/หรอืเงนิที/ชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อื
หน่วยลงทุนรายนั +นได้ เพื/อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที/เกี/ยวขอ้ง ทั +งนี+ 
ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื/นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทําให้กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บั
ประโยชน์เพิ/มขึ+น หากมกีารดาํเนินการที/สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที/เกี/ยวขอ้งขา้งตน้ 

การดําเนินการดงักล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระทําเพื/อหลีกเลี/ยงมิให้บริษัทจดัการและกองทุนมีการดําเนินการที/ไม่สอดคล้องข้อบงัคับของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศที/เกี/ยวขอ้งอนัจะทําใหก้องทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที/จ่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามที/กล่าว
แล้วขา้งต้น ซึ/งในทางปฏบิตัิบรษิัทจดัการจะเลอืกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที/เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที/กฎหมายต่างประเทศที/เกี/ยวขอ้งกาํหนด)เท่านั +น  

ทั +งนี+ ในกรณีที/กฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิ/มเตมิขอ้กําหนดเพื/อรองรบัการดําเนินการตามที/บรษิทัจดัการได้สงวน
สทิธไิวข้า้งต้น บรษิทัจดัการ(รวมถงึผูท้ี/เกี/ยวขอ้ง) จะดําเนินการตามขอ้กําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจนําส่งขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืดําเนินการอื/นใดที/ราชการกําหนด โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอ้ง
ขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

20.8  ในกรณีที/กองทุนรวมต่างประเทศมกีารคนืเงนิค่าธรรมเนียมบางส่วน อนัไดแ้ก่ การจดัการ และ/หรอืค่าธรรมเนียม
อื/นใดในลกัษณะทํานองเดยีวกนันี+ (ถ้ามี) เพื/อเป็นค่าตอบแทนให้กองทุน กองทุนจะนําเงนิดงักล่าวไปลงทุนใน
กองทุนหลกั (Royalties and rebate) ต่อไป โดยถอืว่าเป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

21.        ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมหีน้าที/ปฏบิตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบั
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั /งที/
ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทั +งนี+ ในกรณีที/ขอ้กําหนดในโครงการขดัหรอืแย้งกบัหลกัเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั /งดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืคาํสั /งนั +น ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตั +งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที/ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม   
โดยผูด้แูลผลประโยชน์มอีาํนาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทั +งนี+ การ
ลงนามในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ที/ไดร้บัการแต่งตั +งโดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทั +งปวง 

การที/ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื+อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จดัการกองทุนรวมนี+ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที/จะผูกพนัตามข้อกําหนดใน
โครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมที/ผ่านการอนุมตัจิากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หรอืผ่านการแกไ้ขเพิ/มเตมิตาม
มาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ที/แนบท้ายขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการกองทุนรวมถอืเป็นส่วนหนึ/งของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ
กองทุนรวม 


