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ผูล้งทุนควรศกึษารายละเอยีดของกองทุนอยา่งละเอยีดถี7ถว้นกอ่นตดัสนิใจลงทุนหากมขีอ้สงสยัหรอื
ตอ้งการขอ้มูลเพิ7มเตมิ โปรดตดิตอ่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนื 

•    ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธไิดรั้บความคุม้ครองสทิธปิระโยชนป์ระกันชวีติ และความคุม้ครองดา้นประกันสขุภาพ ภายใต ้
เงื+อนไขที+ระบุในกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันสุขภาพ ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี+ยนแปลงวธิกิาร
และเงื+อนไขของสทิธปิระโยชนค์วามคุม้ครองตามหลักเกณฑ ์เงื+อนไขที+กฎหมายกําหนด เงื+อนไขกรมธรรมค์า่ใชจ้่าย
เบี
ยประกัน บรษัิทประกัน หรอืเงื+อนไขอื+นใด รวมถงึยกเลกิสทิธปิระโยชนค์วามคุม้ครองชวีติและสุขภาพ หากบรษัิท
จัดการเห็นวา่จะไมเ่กดิประโยชนต์อ่ผูล้งทนุโดยรวมหรอืมผีลกระทบตอ่กองทนุรวมหรอืบรษัิทจัดการในอนาคต 

•  ผูล้งทุนควรศกึษารายละเอยีดและเงื+อนไขการลงทุนในกองทุนรวมควบประกันเพื+อใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชน์และ
ความคุม้ครองตามกรมธรรม์ผูล้งทุนควรศกึษารายละเอยีดและเงื+อนไขการลงทุนในกองทุนรวมควบประกัน
เพื+อใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชนแ์ละความคุม้ครองตามกรมธรรม ์

•  เป็นกองทนุที+ผูล้งทนุที+มมีลูคา่การลงทนุรวมตั 
งแต ่150,000 บาทขึ
นไป โดยบรษัิทจัดการเป็นผูรั้บภาระคา่เบี
ยประกัน
ทั 
งหมด จงึจะมสีทิธไิดรั้บความคุม้ครองสทิธปิระโยชน์ประกันชวีติ และความคุม้ครองดา้นประกันสุขภาพ โดยมแีผน
ความคุม้ครองตามมลูคา่เงนิลงทนุ ทั 
งนี
 สทิธใินการไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมต์อ้งเป็นไปตามเงื+อนไขที+บรษัิท
จัดการกําหนด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิ+มเตมิจากเอกสารแนบทา้ยหนังสอืชี
ชวนส่วนสรุปขอ้มูล
สําคัญ 

•  กองทุนมกีารแบ่งชนดิของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิดจ่ายเงนิปันผล และชนดิสะสมมูลค่า ทั 
งนี
 ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุสามารถสับเปลี+ยนชนดิของหน่วยลงทนุภายในกองทนุนี
ได ้ 

•  การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มไิดทํ้าใหค้วามรับผดิชอบของกองทุนรวมที+มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกัน
ตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพยส์นิทั 
งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใตค้วามรับผดิต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่า
เทยีมกัน 

•  มลูค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนดิอาจมมีูลค่าเท่ากันหรอืแตกตา่งกันได ้โดยบรษัิทจัดการจะแยกคํานวณ
มลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุแตล่ะชนดิ 

•  บรษัิทจัดการอาจพิจารณาสิทธิประโยชน์ดา้นการประกันชวีติและสุขภาพทุก ๆ ปี หากบรษัิทจัดการเห็นว่าสิทธิ
ประโยชน์ดา้นการประกันชวีติและสุขภาพจะไม่เกดิประโยชน์ต่อผูล้งทุนโดยรวม หรอืมผีลกระทบต่อกองทุนรวมใน
อนาคต บรษัิทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี+ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ+มเติมเงื+อนไขของสิทธิประโยชน์ความ
คุม้ครอง เงื+อนไขกรมธรรม์ บรษัิทประกัน หรอืเงื+อนไขใด ตามหลักเกณฑ์ที+กฎหมายกําหนด รวมถงึยกเลกิสทิธิ
ประโยชน์ความคุม้ครองชวีติและสุขภาพหรอืยกเลกิกองทุน โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน หรอืครอบคลุมระยะเวลาการเปิดรับ
คําสั+งซื
อคนืหน่วยลงทุนอย่างนอ้ย 1 ครั 
ง และในการรับซื
อคนืในชว่งเวลาดังกล่าว บรษัิทจัดการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุโดยไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ (Exit without fee) 

•  ในกรณีที+มีเหตุการณ์ไม่ปกต ิผูล้งทุนอาจไดรั้บชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาที+กําหนดไวใ้น
หนังสอืชี
ชวน 

•  ในกรณีที+กองทุนนี
ไม่สามารถดํารงสนิทรัพยส์ภาพคล่องได ้ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามที+มี
คําสั+งไว ้

•  บรษัิทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรอืทรัพยส์นิอื+นเพื+อบรษัิทจัดการเช่นเดียวกันกับที+บรษัิทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรอืทรัพย์สินอื+นเพื+อกองทุนรวม โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้ีระบบงานที+ป้องกันความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์เพื+อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ+มเตมิไดท้ี+ 
www.lhfund.co.th 

•  ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูในหนังสอืชี
ชวนใหเ้ขา้ใจและควรเก็บหนังสอืชี
ชวนไวเ้ป็นขอ้มลูเพื+อใชอ้า้งองิในอนาคต และ
เมื+อมขีอ้สงสัย ใหส้อบถามผูต้ดิตอ่กับผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจกอ่นซื
อหรอืขายคนืหน่วยลงทนุ 

•  การลงทุนในหน่วยลงทนุมใิชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสี+ยงของการลงทนุ ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด แอล เอช 
หุน้ปันผล พลัส เมื+อเห็นว่าการลงทนุในกองทุนนี
เหมาะสมกับวัตถุประสงคก์ารลงทุนของตนและผูล้งทุนยอมรับความ 
เสี+ยงที+อาจเกดิขึ
นจากการลงทนุได ้

•  การพจิารณารา่งหนังสอืชี
ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี
มไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงานไดรั้บรอง
ถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชี
ชวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที+
เสนอขายนั
น 
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LH EQUITY DIVIDEND PLUS FUND 

 

 

จดัต ั�งและจดัการโดย 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 

 

 

เสนอขายตอ่ประชาชนท ั7วไป 

มลูคา่โครงการ 2,000,000,000.00 บาท จํานวนหน่วยลงทนุ 200,000,000 หน่วย 

ภายในเวลาทําการของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ 

เสนอขายครั
งแรกระหวา่งวนัที+ 17 – 29 มกราคม 2562 

ภายในเวลาทําการของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ 

 

 

 

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ 
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 

บรษัิทหลักทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนืหน่วยลงทนุที+บรษัิทจัดการแตง่ตั 
งขึ
น (ถา้ม)ี 

 

 

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์
ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน)  

 

 

 

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 
  บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด 
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-1- 

คําศพัท ์

คําศพัท ์ คําอธบิายศพัท ์

“โครงการ”  หมายถงึ โครงการจัดการกองทนุเปิด แอล เอช หุน้ปันผล พลัส  

“กองทนุรวม หรอื กองทนุ หรอื
กองทนุเปิด” 

หมายถงึ กองทนุเปิด แอล เอช หุน้ปันผล พลัส   

“หนว่ยลงทนุ”  หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด แอล เอช หุน้ปันผล พลัส   

“หนว่ยลงทนุชนดิจา่ยเงนิปนัผล” หมายถงึ หน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผลของกองทนุเปิด แอล เอช หุน้ปันผล พลัส   
(ชื+อยอ่ : LHEQDPLUS-D) 

“หนว่ยลงทนุชนดิสะสมมลูคา่” หมายถงึ หน่วยลงทนุชนดิทั+วไปกองทนุเปิด แอล เอช หุน้ปันผล พลัส  
(ชื+อยอ่ : LHLHEQDPLUS-A) 

“หนงัสอืชี�ชวน” หมายถงึ หนังสอืชี
ชวนที+มรีายละเอยีดตามที+กําหนดโดยประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยแบบหนังสอืชี
ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

“บรษิทัจดัการ”  หมายถงึ บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด 

“วนัทําการ” หมายถงึ วันเปิดทําการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ 

“วนัทําการซื�อหนว่ยลงทนุ 
(Subscription Date)” 

หมายถงึ วันที+บรษัิทจัดการกําหนดใหผู้ล้งทนุสามารถซื
อหน่วยลงทุนได ้ทั 
งนี
ตามที+
กําหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ รวมถงึวันทําการของกองทนุหลักและประเทศที+
เกี+ยวขอ้งกับการลงทนุ 

“วนัทําการขายคนืหนว่ยลงทนุ 
(Redemption Date)” 

หมายถงึ วันที+บรษัิทจัดการกําหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถทําการขายคนืหน่วย
ลงทนุได ้ทั 
งนี
 ตามที+กําหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ รวมถงึวันทําการของกองทนุ
หลักและประเทศที+เกี+ยวขอ้งกับการลงทนุ  

“ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซื�อ
คนื”  

หมายถงึ บุคคลที+บรษัิทจัดการกองทนุรวมมอบหมายใหทํ้าหนา้ที+ขายหรอืรับซื
อคนื
หน่วยลงทนุ หรอืสับเปลี+ยนหน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณี ของกองทนุรวม 

“ผูด้แูลผลประโยชน”์  หมายถงึ ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม ซึ+งไดแ้ก ่ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด 
(มหาชน)  

“มลูคา่หนว่ยลงทนุ”  หมายถงึ มลูค่าทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทนุที+จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมดเมื+อ
สิ
นวันทําการที+คํานวณนั
น 

“ราคาขายหนว่ยลงทนุ 
(Subscription Price)” 

หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิ
นวันทําการขายหน่วยลงทนุ  บวกดว้ยคา่ธรรมเนยีม
การขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

“ราคารบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ 
(Redemption Price)” 

หมายถงึ มูลคา่หน่วยลงทนุ ณ สิ
นวันทําการรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ หักดว้ยค่าธรรมเนียม
การรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

“การแกไ้ขราคายอ้นหลงั” หมายถงึ การแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุที+ไมถ่กูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุที+ถกูตอ้ง โดย
แกไ้ขราคายอ้นหลังตั 
งแต่วันที+ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งจนถงึปัจจบัุน 

“การชดเชยราคา”  หมายถึง การเพิ+มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื
อหรือผูข้ายคืนหน่วย
ลงทุนที+มรีาคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิซึ+งมมีูลค่าเท่ากับสว่น
ตา่งของราคาหน่วยลงทุน ที+ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที+ถูกตอ้งแทนการ
เพิ+มหรอืลดจํานวนหน่วยลงทนุ 

“ใบแสดงสทิธ”ิ  หมายถึง ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที+เกิดจากหลักทรัพย์อา้งอิงไทย
(Depositary receipt) 

“หลกัทรพัยอ์า้งองิ”  หมายถงึ หลักทรัพยป์ระเภทใดประเภทหนึ+งที+ออกโดยบรษัิทจดทะเบยีนและ
ใชเ้พื+อรองรับใบแสดงสทิธ ิ

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

“สํานกังานหรอืสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.”  

หมายถงึ สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

“กฎหมาย ก.ล.ต.”  หมายถงึ พระราชบัญญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืประกาศและ
คําสั+งตา่งๆ ทั 
งที+มอียูใ่นปัจจบุนัและที+แกไ้ขเพิ+มเตมิ 

“ตลาดหลกัทรพัย”์  หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพยใ์หม ่
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“สมาคม”  หมายถงึ สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ ซึ+งหมายถงึสมาคมที+เกี+ยวเนื+องกับธุรกจิ
หลักทรัพยท์ี+ไดรั้บอนุญาตและจดทะเบยีนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยมีวัตถุประสงคเ์พื+อทําการส่งเสรมิและพัฒนาธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทที+
เกี+ยวกบัการจัดการลงทนุ 

“สถาบนัการเงนิ” หมายถงึ สถาบันการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบี
ยเงนิใหกู้ย้มืของสถาบัน
การเงนิ 

“กจิการ” หมายถึง บริษัทที+มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที+มี
หลกัทรัพยซ์ื
อขายในศนูยซ์ื
อขายหลักทรัพย ์หรอืบรษัิทมหาชนจํากดั 

“คําเสนอซื�อ” หมายถงึ คําเสนอซื
อหลกัทรัพยข์องกจิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงื+อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลักทรัพย์เพื+อครอบงํา
กจิการ 

“ศนูยซ์ื�อขายหลกัทรพัย”์ หมายถงึ ศูนยซ์ื
อขายหลักทรัพยซ์ึ+งจัดตั 
งขึ
นตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

“กลุม่กจิการ” หมายถงึ บรษัิทใหญ่และบรษัิทย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีี+สภาวชิาชพีบญัชี
กําหนดใหจั้ดทํางบการเงนิรวม 

 “กองทนุ buy & hold” หมายถงึ กองทนุรวมที+มุ่งเนน้ลงทนุเพยีงครั
งเดยีวโดยถอืทรัพยส์นิที+ลงทนุไว ้
จนครบกําหนดอายุของทรัพยส์นิ หรอืครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุน
รวม หรอืครบอายขุองกองทนุรวม 

“กองทุน infra” หมายถงึ รูปแบบการลงทนุในทรัพยส์นิที+เกี+ยวขอ้งกับโครงสรา้งพื
นฐานที+
จัดตั 
งขึ
นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืตาม
กฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื+อธรุกรรมในตลาดทนุ 

“กองทุน property” หมายถงึ กองทรัพยส์นิที+เกี+ยวขอ้งกับอสงัหารมิทรัพยซ์ึ+งอยูใ่นรูปแบบอย่างใด
อยา่งหนึ+งดงันี
 
1. กองทุนรวมอสังหารมิทรัพยท์ี+อยู่ภายใตบ้ังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์
2. ทรัสต์เพื+อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที+ จัดตั 
งขึ
นตามกฎหมายว่า
ดว้ยทรัสตเ์พื+อธรุกรรมในตลาดทนุ 

“การลดความเสี7ยง” หมายถึง การลดความเสี+ยงที+อาจเกิดขึ
นจากการลงทุนโดยการเขา้เป็น
คูส่ญัญาใน derivatives ที+มลีกัษณะครบถว้นดงันี
 
1. ไมม่วีตัถปุระสงคเ์พื+อหาผลประโยชนโ์ดยการเก็งกําไร (speculate) 
2. มผีลใหค้วามเสี+ยงในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 
3. เป็นการลดความเสี+ยงทั+วไปและความเสี+ยงเฉพาะของทรัพยส์นิที+ตอ้งการ
ลดความเสี+ยง 
4. สามารถลดความเสี+ยงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

“เงนิฝากหรอืตราสาร
เทยีบเทา่เงนิฝาก” 

หมายถงึ ทรัพยส์นิดงันี
 
1. เงนิฝาก บัตรเงนิฝาก ใบรับฝากเงนิ เงนิฝากอสิลามหรือตราสารอื+นที+มี
ลกัษณะทํานองเดยีวกบัเงนิฝาก  
2. สลากออมทรัพย์ที+ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื+อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
3. สลากออมสนิพเิศษที+ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ 

“เงนิฝากอสิลาม” หมายถงึ ขอ้ตกลงที+เป็นไปตามหลกัชารอิะห ์และมลีักษณะที+เทยีบเคยีงไดก้บั
เงนิฝาก โดยคูส่ญัญาที+เทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จาก
คูส่ญัญาฝ่ายที+เทยีบเคยีงไดก้ับผูรั้บฝากไดเ้ต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดชันกีลุม่สนิคา้โภคภณัฑ”์ หมายถงึ ดชันทีี+มอีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภัณฑห์ลายชนดิ 

“ตราสารกึ7งหนี�ก ึ7งทุน” หมายถงึ ตราสารทางการเงนิที+มเีงื+อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

“ตราสารภาครฐัไทย” หมายถงึ ตราสารดงันี
 
1. ตัmวเงนิคลงั   
2. พันธบัตรรัฐบาล หรอืพันธบัตร ธปท.   
3. พันธบตัร B/E P/N ศกุกู หรอืหุน้กู ้ที+กระทรวงการคลังหรอืกองทนุฟื
นฟเูป็น
ผูม้ภีาระผกูพัน 

“ตราสารภาครฐั 
ตา่งประเทศ” 

หมายถงึ ตราสารที+มรีูปแบบทํานองเดยีวกบัตราสารภาครัฐไทยที+รัฐบาล
ตา่งประเทศกระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรัฐบาล
ตา่งประเทศ หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูคํ้
าประกนั แตไ่ม่
รวมถงึตราสารที+ออกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ+นของประเทศนั
น 
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“ตราสาร Basel III” หมายถงึ ตราสารเพื+อการนับเป็นเงนิกองทนุของสถาบนัการเงนิไมว่า่ตาม
กฎหมายไทยหรอืตา่งประเทศ ที+มกีารอา้งองิจากหลักเกณฑก์ารกํากบัดแูล
สถาบนัการเงนิของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ธปท.” หมายถงึ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

“ธพ.” หมายถงึ ธนาคารพาณชิย ์

“บค.” หมายถงึ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์

“บง.” หมายถงึ บรษัิทเงนิทนุ 

“บล.” หมายถงึ บรษัิทหลักทรัพย ์

“บรษิทัจดทะเบยีน” หมายถงึ บรษัิทที+มหีลักทรัพยท์ี+ไดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บการอนุญาตให ้
ทําการซื
อขายไดใ้น SET 

“บรษิทัยอ่ย” หมายถงึ บรษัิทย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกี+ยวกับการจัดทํางบการเงนิรวม 
โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมที+มกีารจัดทําและเปิดเผยลา่สดุ  ทั 
งนี
 หากไม่
มงีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ที+ปรากฏในบญัชรีายชื+อผูถ้อื
หุน้ลา่สดุ 

“บรษิทัใหญ”่ หมายถงึ บรษัิทใหญต่ามมาตรฐานการบญัชเีกี+ยวกับการจัดทํางบการเงนิรวม 
โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมที+มกีารจัดทําและเปิดเผยลา่สดุ  ทั 
งนี
 หากไม่
มงีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ที+ปรากฏในบญัชรีายชื+อผูถ้อื
หุน้ลา่สดุ 

“แบบ filing” หมายถงึ แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพย ์
“ใบแสดงสทิธใิน
ผลประโยชน”์ 

หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที+เกิดจากหลักทรัพย์อา้งอิงซึ+ง
กําหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกําหนดประเภทหลักทรัพยเ์พิ+มเตมิ (ฉบบัที+ 6) 

“ผูม้ภีาระผูกพนั” หมายถงึ ผูท้ี+มีภาระผูกพันในการชําระหนี
ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผู ้
ออก ผูส้ั+งจา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูคํ้
าประกนั แลว้แตก่รณี 

“หนว่ย CIS” หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที+อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมเพื+อผูล้งทนุทั+วไป 
กองทนุรวมเพื+อผูล้งทนุที+มใิชร่ายย่อย กองทนุรวมเพื+อผูล้งทนุประเภทสถาบนั
และกองทนุสว่นบคุคล 

“หนว่ย infra” หมายถงึ หน่วยของกองทรัพยส์นิที+เกี+ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพื
นฐานที+จัดตั 
งขึ
น
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่
ดว้ยทรัสตเ์พื+อธรุกรรมในตลาดทนุ 
 

“หนว่ย property” หมายถงึ หน่วยของกองทรัพยส์นิที+เกี+ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรัพยซ์ึ+งอยูใ่นรูป
แบบอย่างใดอยา่งหนึ+งดงันี
 
1. กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยท์ี+อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์
2. ทรัสต์เพื+อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที+ จัดตั 
งขึ
นตามกฎหมายว่า
ดว้ยทรัสตเ์พื+อธรุกรรมในตลาดทนุ 
3. foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะส ั�น” หมายถงึ หุน้กูท้ี+มกํีาหนดเวลาชาํระหนี
ไมเ่กนิ 270 วนันับแตว่ันที+ออกหุน้กู ้

“B/E” หมายถงึ ตัmวแลกเงนิ (Bill of Exchange) 

“benchmark” หมายถงึ ตวัชี
วดัของกองทนุซึ+งเป็นดชันหีรอืองคป์ระกอบของดชันทีี+มกีาร
เผยแพร่อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนั
น 

“CIS operator” หมายถงึ บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
“concentration limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุที+คํานวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที+

ลงทนุ 
“counterparty limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุที+คูส่ญัญา 
“CRA” หมายถงึ สถาบนัจัดอนัดับความน่าเชื+อถอื (Credit Rating Agency) ที+ไดรั้บ

ความเห็นชอบจากสาํนักงานเวน้แตท่ี+กําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 
“credit derivatives” หมายถงึ Derivatives ที+มีลักษณะเป็นการเคลื+อนยา้ยความเสี+ยงดา้นเครดติ

ของทรัพยส์นิที+ไดรั้บการประกันความเสี+ยงจากคูส่ญัญาฝ่ายหนึ+งไปยังคูส่ญัญา
อีกฝ่ายหนึ+งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ+งซึ+งมีภาระผูกพันที+
จะตอ้งชําระเงนิใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ+งเมื+อเกดิเหตุการณ์ที+มีผลต่อการ 
ชําระหนี
 (credit event) ของทรัพยส์นิที+ไดรั้บการประกันความเสี+ยง จะไดรั้บ
ผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนยีมสาํหรับการมภีาระผูกพันดงักลา่ว 
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“credit event”  หมายถงึ เหตกุารณ์ที+เกี+ยวขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหนี
ตามที+ระบใุน
ขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

“credit rating” หมายถงึ อนัดับความน่าเชื+อถอืที+จัดทําโดย CRA ซึ+งเป็นการประเมนิ
ความสามารถในการชาํระหนี
ตามตราสารหรอืสญัญา 

“delta” หมายถงึ อตัราเปรยีบเทยีบการเปลี+ยนแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญากบั
ราคา underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แตก่รณี 

“discount rate” หมายถงึ อตัราสว่นลดของหลักทรัพยห์รอืตราสารที+มกีารลงทนุที+จะใชใ้นการ
คํานวณมลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารนั
น 

“DW” หมายถงึ ใบสําคญัแสดงสทิธอินุพันธ ์(Derivative Warrants) 

“FX” หมายถงึ อตัราแลกเปลี+ยนเงนิตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

“group limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุที+คํานวณตามกลุม่กจิการ โดยการนําอตัราสว่น
การลงทนุในแตล่ะบรษัิทที+อยูใ่นกลุม่กจิการมาคํานวณรวมกนั 

“guarantor rating” หมายถงึ อนัดับความน่าเชื+อถอืของผูม้ภีาระผูกพันในฐานะผูรั้บรองผูรั้บอาวัล 
ผูส้ลกัหลงั หรอืผูคํ้
าประกนั 

“international scale” หมายถงึ มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดบัที+ใชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่ง
ประเทศ 

“investment grade” หมายถงึ credit rating ในระดับที+สามารถลงทนุได ้ 

“issue rating” หมายถงึ อนัดับความน่าเชื+อถอืของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ 

“issuer rating” หมายถงึ อนัดับความน่าเชื+อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 

“market price” หมายถงึ มลูคา่ตามราคาตลาด 

“MF” หมายถงึ กองทนุรวม (Mutual Fund) 

“MMF” หมายถงึ กองทนุรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

“national scale” หมายถงึ มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดบัที+ใชเ้ปรยีบเทยีบ
ภายในประเทศ 

“NAV” หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

“net exposure” หมายถงึ มลูคา่การลงทนุสทุธใินทรัพยส์นิไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรอืโดย
ออ้มผา่นการลงทนุในตราสารหรอืสญัญาที+ใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่ับ
ทรัพยส์นิซึ+งเป็นผลใหก้องทนุมคีวามเสี+ยงในทรัพยส์นินั
น 

“notional amount” หมายถงึ มลูคา่ตามหนา้สญัญาของ derivatives 

“obligation”   หมายถงึ ประเภทและลักษณะของทรัพยส์นิที+ขอ้ตกลงตาม credit 
derivatives อา้งองิถงึ (obligation category & obligation characteristics) 

“options” หมายถงึ สญัญาที+มลีักษณะตาม (3) ของนยิาม “สญัญาซื
อขายลว่งหนา้”  
ในมาตรา 3 แหง่พระราชบัญญัตสิญัญาซื
อขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546 

“P/N” หมายถงึ ตัmวสญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 
“portfolio duration” หมายถงึ อายเุฉลี+ยของทรัพยส์นิที+ลงทนุซึ+งไดจ้ากการคํานวณคา่ตาม

มาตรฐานสากล 

“product limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุที+คํานวณตามประเภททรัพยส์นิ 
“Regulated market” หมายถงึ ศนูยก์ลางที+จัดชอ่งทางการสื+อสารระหวา่งผูค้า้เพื+อใหเ้กดิการเจรจา

ตอ่รองซื
อขายตราสารระหวา่งกนัได ้รวมทั 
งใหข้อ้มลูตา่ง ๆ ที+เกี+ยวกับตราสาร
นั
น โดยศนูยก์ลางดงักลา่วอยู่ภายใตก้ารกํากบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงาน
ที+ทําหนา้ที+กํากับดแูลดา้นหลกัทรัพยห์รอืตราสารที+มลีักษณะทํานองเดยีวกบั
หลกัทรัพย ์

“repo” หมายถงึ ธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซื
อคนื (repurchase agreement) 

“reverse repo” หมายถงึ ธรุกรรมการซื
อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase 
agreement) 

“SBL” หมายถงึ ธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์ 
(Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  หมายถงึ ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์ 
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“share warrants” หมายถงึ ใบสําคญัแสดงสทิธทิี+จะซื
อหุน้ 

“single entity limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุที+คํานวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

“SIP” หมายถงึ Specific Investment Products 

“sovereign rating” หมายถงึ อนัดับความน่าเชื+อถอืระดบัประเทศของประเทศที+ผูอ้อกตราสารมถีิ+น
ที+อยูซ่ ึ+งเป็นการประเมนิความเสี+ยงในการผดินัดชาํระหนี
ของรัฐบาลของ
ประเทศนั
น 

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

“TSFC” หมายถงึ บล.ที+ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทการใหส้นิเชื+อ
เพื+อธรุกจิหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

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

“underlying” หมายถงึ สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรัพยอ์า้งองิ 

“บุคคลท ีมคีวามสมัพนัธห์รอื
เชื7อมโยงกบับรษิทัจดัการ” 

หมายถงึ บคุคลในลกัษณะใดลกัษณะหนึ+งดงัตอ่ไปนี
 

(1) บคุคลที+มกีารถอืหุน้ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ+งดงัตอ่ไปนี
 

(1)(ก)1. บรษัิทแม่ไดแ้ก่บุคคลที+ถอืหุน้ของบรษัิทจัดการเกนิรอ้ยละ 10 ของ
จํานวนหุน้ที+จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมดของบรษัิทจัดการ 

(1)(ก)2. บรษัิทยาย (แม่ใน) หมายถึง บุคคลที+ถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนของ
บรษัิทแม่ที+จัดตั 
งในประเทศ เกนิรอ้ยละ 50 ของจํานวนหุน้ที+จําหน่ายไดแ้ลว้
ทั 
งหมดหรอืจํานวนหุน้สว่นของบรษัิทแม ่

(1)(ก)3. บรษัิทยาย (แม่นอก) หมายถงึ บุคคลที+ถอืหุน้หรอืเป็นหุน้ส่วนของ
บรษัิทแม่ที+จัดตั 
งในตา่งประเทศ ตั 
งแตร่อ้ยละ 90 ของจํานวนหุน้ที+จําหน่ายได ้
แลว้ทั 
งหมดหรอืจํานวนหุน้สว่นของบรษัิทแม ่

(1)(ข) บรษัิทลกู ไดแ้กน่ติบิคุคลที+บรษัิทจัดการถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นของนติิ
บุคคลดังกล่าวเกนิรอ้ยละ 10 ของจํานวนหุน้ที+จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมดหรือ
จํานวนหุน้สว่น 

1)(ค) บรษัิทพี+นอ้ง ไดแ้กน่ติบิุคคลที+มบีุคคลที+ถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นเกนิรอ้ย
ละ 50 ของจํานวนหุน้ที+จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมดหรือจํานวนหุน้ส่วนของนิติ
บุคคลดังกล่าว เป็นผูถ้ือหุน้ในบริษัทจัดการเกนิรอ้ยละ 50 ของจํานวนหุน้ที+
จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมดของบรษัิทจัดการดว้ย 

(1)(ง) บรษัิท ไดแ้ก่นิตบิุคคลที+มีบริษัทแม่เป็นผูถ้ือหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของ
จํานวนหุน้ที+จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมดของนติบิคุคลนั
น โดยกรรมการของบรษัิท
แม่เป็นกรรมการของนติบิคุคลดงักลา่วดว้ยเกนิรอ้ยละ 50 ของจํานวนกรรมการ
ทั 
งหมดของนติบิคุคลนั
น 

(1)(จ) บรษัิท ไดแ้ก่นิตบิุคคลที+มีบรษัิทยาย(แม่ใน) เป็นผูถ้ือหุน้เกนิรอ้ยละ 
10ของจํานวนหุน้ที+จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมดของนติบิคุคลนั
น โดยกรรมการของ
บรษัิทยาย(แมใ่น) และ/หรอืของบรษัิทแม่เป็นกรรมการของนติบิคุคลดังกลา่ว
ดว้ยเกนิรอ้ยละ 50 ของจํานวนกรรมการทั 
งหมดของนติบิคุคลนั
น 

(2) บุคคลที+มีอํานาจควบคุม ไดแ้ก่ผูท้ี+มีอิทธิพลในการควบคุมหรือสั+งการ
บุคคลอื+นตาม (1) หรือถูกควบคุมหรือสั+งการโดยบุคคลอื+นตาม (1) ไม่ว่า
อทิธพิลดังกล่าวจะสบืเนื+องจากความสัมพันธท์างกฎหมาย ตามสัญญา หรือ
การอื+นใด 

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการ หรือบุคคลที+มีตําแหน่งซึ+งมีอํานาจหนา้ที+เช่นเดียวกับ
กรรมการ 

“วนัที7เร ิ7มกรมธรรมม์ผีล
บงัคบั” 

หมายถงึ ตั 
งแต่วันที+ 1 ของเดอืนถัดไปนับจากวันจดทะเบยีนกองทุน เป็นตน้
ไป (หรอืวนัที+ระบไุวใ้นกรมธรรม)์ 

“วนัที7กรมธรรมม์ผีลบงัคบั” หมายถงึ วันเริ+มความคุม้ครองและวันที+บรษัิทประกันอนุมัตใิหค้วามคุม้ครอง 
หรอื เปลี+ยนแปลงแผนความคุม้ครองใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
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รายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุรวม 

กองทนุเปิด แอล เอช หุน้ปนัผล พลสั 

1. ชื7อ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม 

1.1. ชื7อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทนุเปิด แอล เอช หุน้ปันผล พลสั 

1.2. ชื7อโครงการจดัการ (องักฤษ) : LH EQUITY DIVIDEND PLUS FUND 

1.3. ชื7อยอ่  : LHEQDPLUS 

1.4. ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครั
ง 

1.6. การกําหนดอายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 

1.7 อายโุครงการ : - ปี – เดอืน – วนั  

1.8 อายโุครงการถงึวนัที7 : ไมกํ่าหนด 
(กรณีกําหนดอายเุป็นชว่งเวลา) 

1.9 เง ื7อนไข (อายโุครงการ) : ไมม่ ี

1.10 ลกัษณะโครงการ : กองทนุเพื+อผูล้งทนุทั+วไป 

1.11 ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

2. จํานวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ที7ตราไว ้จํานวน ประเภท ราคาของหน่วย
ลงทนุที7เสนอขาย 

2.1. จํานวนเงนิทนุของโครงการ :      2,000,000,000 บาท 

2.2. เง ื7อนไข (จํานวนเงนิทนุของโครงการ) :  
1) ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั
งแรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธขิายหน่วยลงทุนเกนิเงนิทุนของ
โครงการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของเงนิทนุของโครงการ 

2)  ทั 
งนี
 หากบรษัิทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจํานวนเงนิทุนของโครงการ (ใช ้green shoe option) แต่
ไม่เต็มจํานวนที+เพิ+มอกีรอ้ยละ 15 ของจํานวนเงนิทุนของโครงการ (green shoe) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ
ดําเนนิการปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ และดําเนนิการจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมกอ่นครบกําหนด
สิ
นสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครั
งแรกไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

2.3. มูลคา่ที7ตราไวต้อ่หนว่ย : 10 บาท 

2.4. จํานวนหนว่ยลงทุน : 200,000,000 หน่วย 

2.5. ราคาของหนว่ยลงทนุที7เสนอขายคร ั�งแรก : 10.0000 บาท  

2.6.  มูลคา่ข ั�นตํ7าของการส ั7งซื�อคร ั�งแรก :  

ชื7อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHEQDPLUS-D มลูคา่ขั 
นตํ+าของการสั+งซื
อครั
งแรก 5,000 บาท 

2. LHEQDPLUS-A มลูคา่ขั 
นตํ+าของการสั+งซื
อครั
งแรก 5,000 บาท 

 
รายละเอยีดเพิ+มเตมิ :  
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2.7. มูลคา่ข ั�นตํ7าของการส ั7งซื�อคร ั�งถดัไป :  

ชื7อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHEQDPLUS-D มลูคา่ขั 
นตํ+าของการสั+งซื
อครั
งถัดไป 500 บาท 

2. LHEQDPLUS-A มลูคา่ขั 
นตํ+าของการสั+งซื
อครั
งถัดไป 500 บาท 

 
รายละเอยีดเพิ+มเตมิ :  

2.8. มูลคา่ข ั�นตํ7าของการส ั7งขายคนื :  

ชื7อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHEQDPLUS-D มลูคา่ขั 
นตํ+าของการสั+งขายคนื 500 บาท 

2. LHEQDPLUS-A มลูคา่ขั 
นตํ+าของการสั+งขายคนื 500 บาท 

รายละเอยีดเพิ+มเตมิ :  

2.9. จํานวนหนว่ยลงทนุข ั�นตํ7าของการส ั7งขายคนื :  

ชื7อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHEQDPLUS-D จํานวนหน่วยลงทนุขั 
นตํ+าของการสั+งขายคนื 50 หน่วย 

2. LHEQDPLUS-A จํานวนหน่วยลงทนุขั 
นตํ+าของการสั+งขายคนื 50 หน่วย 

 
รายละเอยีดเพิ+มเตมิ :  

2.10. มูลคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชขี ั�นตํ7า :  

ชื7อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHEQDPLUS-D มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีั 
นตํ+า ไมกํ่าหนด 

2. LHEQDPLUS-A มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีั 
นตํ+า ไมกํ่าหนด 

 
รายละเอยีดเพิ+มเตมิ :  

2.11. จํานวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชขี ั�นตํ7า :  

ชื7อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHEQDPLUS-D จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีั 
นตํ+า ไมกํ่าหนด 

2. LHEQDPLUS-A จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีั 
นตํ+า ไมกํ่าหนด 

รายละเอยีดเพิ+มเตมิ :  

2.12. รายละเอยีดเพิ7มเตมิ : 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี+ยนแปลงมูลค่าขั 
นตํ+าของการทํารายการสั+งซื
อและขายคนืหน่วยลงทุนได ้
ตามขอ้ 2.6-2.9 ในกรณีดงัตอ่ไปนี
  
1. เพื+อรองรับรายการสง่เสรมิการขาย หรอืบรกิารต่าง ๆ หรอืใหส้อดคลอ้งกับการใหบ้รกิารตามชอ่งทางการซื
อ
ขายต่าง ๆ ของบรษัิทจัดการ โดยอาจพิจารณาใหม้ีการกําหนดมูลค่าและจํานวนหน่วยลงทุนแตกต่างกันตาม
รูปแบบของช่องทางการซื
อขายนั
น ๆ ได ้โดยไม่เกนิมูลค่าและจํานวนหน่วยลงทุนที+ระบุไวต้ามขอ้ 2.6-2.9 
ดงักลา่วขา้งตน้ หรอื 
2. ในกรณีที+บรษัิทจัดการเห็นวา่เหมาะสมมากกวา่และผูถ้อืหน่วยลงทุนไดรั้บประโยชน์มากกวา่เดมิโดยคํานึงถงึ
ประโยชนผ์ูถ้อืหน่วยเป็นสาํคญั  
ทั 
งนี
 การเปลี+ยนแปลงดังกล่าวขึ
นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ รวมถึงการเปลี+ยนแปลงตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื+น ๆ ที+เกี+ยวขอ้งที+มีการแกไ้ขเพิ+มเตมิในภายหลัง หากมีการ
เปลี+ยนแปลงดังกลา่วบรษัิทจัดการจะประกาศใหท้ราบลว่งหนา้ ไม่นอ้ยกวา่ 7 วัน ผ่านทาง Website ของบรษัิท
จัดการ 
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3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนดิกองทนุรวม ประเภทกองทนุรวม นโย บายการ
ลงทุน ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในส◌ญัญาซื�อขายล่วงหนา้ ประเภทและ
อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื7น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื7นที7จะลงทนุ : 

3.1. วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

เพื+อตอบสนองการลงทุนของผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล โดยกองทุนจะเนน้ลงทุนในหุน้ของ
บรษัิทที+จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ+งบรษัิทดังกลา่วมปีระวัตกิารจา่ยเงนิปันผลที+สมํ+าเสมอ 
มแีนวโนม้การจา่ยเงนิปันผลที+ด ีหรอืมแีนวโนม้การลงทนุที+ดใีนอนาคต  

ทั 
งนี
 กองทนุดงักลา่วเป็นกองทนุรวมควบประกนั ซึ+งผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บสทิธปิระโยชน์ประกันชวีติและความ
คุม้ครองดา้นประกนัสขุภาพ ภายใตเ้งื+อนไขที+บรษัิทจัดการกําหนด 

3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายกองทนุ: ตราสารทนุ 

3.3. ประเภทกองทนุตามลกัษณะพเิศษ : ไมม่ ี

3.4. ประเภทการลงทนุตามการลงทุนในตา่งประเทศ : กองทนุที+ลงทนุแบบไมม่คีวามเสี+ยงตา่งประเทศ 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :  

3.6. การลงทนุในสญัญาซื�อขายลว่งหนา้ (Derivatives) : ลงทนุ 

3.6.1    วตัถปุระสงคข์องการลงทนุในสญัญาซื
อขายลว่งหนา้ : วตัถปุระสงคเ์พื+อลดความเสี+ยง (Hedging) 

3.7. การลงทนุในตราสารที7มลีกัษณะของสญัญาซื�อขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ 

3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังใหผ้ลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี
วัด 
(Active Management) 

3.9. ดชันชีี�วดั/อา้งองิ (Benchmark) :  

กองทุนนี
จะเปรียบเทียบดัชนีตัวชี
วัดกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 Index (SETHD Total 
Return Index) 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี+จะเปลี+ยนแปลงตัวชี
วัดในการเปรยีบเทยีบตามที+บรษัิทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึ+งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนที+กําหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ
ล่วงหนา้อย่างชัดเจนถึงวันที+มีการเปลี+ยนตัวชี
วัด คําอธบิายเกี+ยวกับตัวชี
วัด และเหตุผลในการเปลี+ยนตัวชี
วัด
ดงักลา่วผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาที+ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลใน
การตดัสนิใจลงทนุได ้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี+ยนแปลงตัวชี
วัดเพื+อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื+อนไขและขอ้กําหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี+ยวกับมาตรฐานการ
วดัผลการดําเนนิงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลี+ยนแปลงตัวชี
วัดในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีที+ผูอ้อกตัว
ดัชนีของตัวชี
วัดไม่ไดจั้ดทําหรือเปิดเผยขอ้มูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจง้
เปลี+ยนแปลงดังกลา่วผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาที+
ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทนุได ้

3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน : จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น 

3.11. รายละเอยีดเกี7ยวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ :  

กองทนุจะนําเงนิลงทนุที+ระดมไดไ้ปลงทนุในตราสารทนุของบรษัิทที+จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย โดยจะเนน้ลงทนุในหุน้ที+มปีระวัตกิารจา่ยเงนิปันผล และมแีนวโนม้การจา่ยเงนิปันผลที+ด ี โดยเฉลี+ยในรอบปี
บัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม โดยมหีลักเกณฑก์ารคัดเลอืกหลักทรัพย์
ดงันี
 

1. ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผลในอดตียอ้นหลังอย่างนอ้ย 1-3 ปี และ/หรือแนวโนม้การจ่ายเงนิปันผลในอนาคต 
และ/หรอื 

2. ผลประกอบการในอดตี และ/หรอืผลประกอบการปัจจบุนั และ/หรอืแนวโนม้การเตบิโตในอนาคต  

โดยจะมีการพิจารณาเลือกลงทุนใหส้อดคลอ้งตามเกณฑ์ที+กําหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพย์ที+ลงทุนให ้
สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิของประเทศ  
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สาํหรับเงนิทนุสว่นที+เหลอืจะนําไปลงทนุในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี
 ตราสารกึ+งหนี
ก ึ+งทนุ ใบสําคัญแสดง
สทิธ ิรวมถงึหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอื+นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื+นตามที+คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน
ประกาศกําหนด 

นอกจากนี
 กองทุนอาจลงทนุหรอืมไีวใ้นสญัญาซื
อขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพื+อป้องกันความเสี+ยงที+มอียู่จาก
การลงทุน เชน่ การทําสวอป และ/หรอืสญัญาฟอรเ์วริด์ที+อา้งองิกับราคาตราสาร อัตราดอกเบี
ย และ/หรอืสญัญา
ฟิวเจอร์ เป็นตน้ ตามที+สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ รวมทั 
งอาจทํา
ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพยห์รอืธุรกรรมการซื
อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) และ/หรอืธรุกรรมประเภท
การใหย้มืหลักทรัพย ์(securities lending)  รวมถงึอาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึ+งตราสารหนี
ที+มอีันดับความน่าเชื+อถอื
ตํ+ากว่าที+สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และตราสารหนี
ที+ไม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชื+อถือ 
(Unrated) รวมทั 
งตราสารทนุที+ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Securities)   รวมถงึทรัพยส์นิอื+น
ใด และ/หรือการหาดอกผลอื+นใดอย่างใดอย่างหนึ+งหรือหลายอย่างโดยเป็นไปตามที+ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอื ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ ทั 
งนี
 กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารที+มสีญัญาซื
อขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) 

3.12. รายละเอยีดการลงทนุในตา่งประเทศ : ไมม่กีารลงทนุในตา่งประเทศ 

3.13 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื7น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื7นที7จะลงทุน 

3.13.1   ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื7น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื7นที7จะลงทุนในประเทศ 

บรษัิทจัดการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอื+น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื+นอย่าง
ใดอย่างหนึ+งหรือหลายอย่างตามที+ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดดังตอ่ไปนี
 เวน้แตใ่นกรณีที+คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ
หรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิ+มเตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื+น 

สว่นที7 1 :  ประเภทและคณุสมบตัขิองตราสารทางการเงนิท ั7วไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่

1.1  ตราสารทนุ 

1.1.1  หุน้ 

1.1.2  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี+จะซื
อหุน้ (share warrants) 

1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซื
อหุน้เพิ+มทนุที+โอนสทิธไิด ้(TSR) 

1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที+ม ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 

1.1.5  ตราสารทนุอื+นที+มลีกัษณะทํานองเดยีวกับตราสารทนุตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที+สาํนักงานกําหนดเพิ+มเตมิ 

1.2  ตราสารหนี
 

1.2.1  พันธบตัร 

1.2.2  ตัmวเงนิคลงั 

1.2.3  หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพันธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4  ตัmวแลกเงนิ (B/E) 

1.2.5  ตัmวสญัญาใชเ้งนิ (P/N) 

1.2.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี+จะซื
อหุน้กู ้

1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที+ม ีunderlying เป็นพันธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8  ตราสารหนี
อื+นที+มลีกัษณะทํานองเดยีวกบัตราสารหนี
ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที+สาํนักงานกําหนดเพิ+มเตมิ 

1.3  ตราสารกึ+งหนี
ก ึ+งทนุ (ไมร่วมตราสาร Basel III) 

1.4  ตราสาร Basel III 

1.5  ศกุกู 

1.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพันธ ์(DW) 

2.  คณุสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุ 

ทรัพยส์นิที+บรษัิทจัดการจะสามารถลงทนุไดต้าม 1. ตอ้งมคีณุสมบตัขิองตราสารตามหลักเกณฑท์ี+ครบถว้น ดงันี
 

2.1  ไมม่ขีอ้กําหนดหรอืเงื+อนไขที+ทําใหผู้ล้งทนุมภีาระผกูพันมากกวา่มูลคา่เงนิลงทนุในตราสาร 
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2.2  สามารถเปลี+ยนมือได ้ (รวมถงึกรณีที+เป็น B/E หรือ P/N ที+มเีงื+อนไขหา้มเปลี+ยนมือแต่กองทุนไดดํ้าเนินการ 
ใหม้กีารรับโอนสทิธเิรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที+กฎหมายกําหนด หรือมเีงื+อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนื 
ผูอ้อกตราสารได)้  

2.3  มขีอ้มูลเกี+ยวกับตราสารที+บรษัิทจัดการสามารถเขา้ถงึไดเ้พื+อนํามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทนุไดอ้ย่าง
สมํ+าเสมอ และมีขอ้มูลราคาที+สะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูลดังกล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มูลที+เชื+อถือได ้
ซึ+งจัดทําตามหลกัวชิาการอนัเป็นที+ยอมรับในระดบัสากล 

2.4  ในกรณีที+เป็นการลงทนุใน B/E หรอื P/N ที+ออกตราสารดังกลา่วเพื+อชําระหนี
การคา้  B/E หรอื P/N ดังกลา่ว
ตอ้งมกีารรับอาวลัหรอืรับรองโดยบคุคลดงันี
  

2.4.1  ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอื บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพื+อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื+อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศที+มลีกัษณะทํานองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทั 
งนี
 การอาวลัหรอืการรับรองดงักลา่วตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรับรองผูส้ั+งจา่ยหรอืผูอ้อกตัmว ทั 
งจํานวนรวมถงึดอกเบี
ย 
(ถา้ม)ี ตามที+ระบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

สว่นที7 2 :  ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property  

ตอ้งมคีณุสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี
 

1. มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้กําหนดสําหรับตราสารทางการเงนิทั+วไปตามขอ้ 
2.1 - 2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทนุในหน่วย CIS กองทนุรวมซึ+งถกูลงทนุ (invested MF) ตอ้งมนีโยบายการลงทนุดงันี
  

2.1 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิซึ+งเป็นประเภทและชนดิเดยีวกบัที+กองทนุสามารถลงทนุได ้

2.2 มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเมื+อใชว้ธิคํีานวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity 
limit ของกองทนุนั
น 

2.3 มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเมื+อใชว้ธิคํีานวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit 
สาํหรับทรัพยส์นิที+เป็น SIP ของกองทนุนั
น 

2.4 มกีารลงทนุใน derivatives ที+เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุนั
น 

3. กรณีกองทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุรวมฟีดเดอร ์

สว่นที7 3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝากดงันี
 

1.   ธนาคารพาณิชย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  

2.   ธนาคารออมสนิ  

3.   ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4.   ธนาคารเพื+อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.   บรรษัทตลาดรองสนิเชื+อที+อยู่อาศยั  

6.   ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

7.   ธนาคารเพื+อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

8.   ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9.   สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที+ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10.   สถาบนัการเงนิตา่งประเทศที+มลีกัษณะทํานองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 1. - 9.  
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สว่นที7 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื�อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) 

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี+สาํนักงานกําหนด 

สว่นที7 5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี+สาํนักงานกําหนด 

สว่นที7 6 :  ธุรกรรมประเภทสญัญาซื�อขายลว่งหนา้ (derivatives)  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุดงันี
 

1.  ประเภท underlying derivatives ที+กองทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ+งหรือ
หลายอยา่งดงันี
 

1.1  ทรัพยส์นิที+กองทนุสามารถลงทนุได ้

1.2  อตัราดอกเบี
ย 

1.3  อตัราแลกเปลี+ยนเงนิ 

1.4  เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ดชันกีลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดชันเีงนิเฟ้อ ดชันทีี+มอีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6  ดชันทีี+มอีงคป์ระกอบเป็นดชันตีาม 1.5 

1.7  underlying อื+นตามที+สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ+มเตมิ 

ในกรณีที+ derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที+อา้งองิดงักลา่วตอ้งเป็นราคาปัจจบุัน (spot 
price) หรือราคาสัญญาซื
อขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านั
น  ทั 
งนี
 ราคาของ underlying อื+นที+ไม่ใช่ดัชน ี
หรือ underlying ที+เป็นองคป์ระกอบของดัชนีดังกล่าว ตอ้งเป็นที+ยอมรับอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่าง
แพร่หลาย 

2.  เงื+อนไขการลงทุน บรษัิทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื+อไดร้ะบุเกี+ยวกับการลงทุนใน 
derivatives และunderlying ของ derivatives ที+จะลงทนุไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.3  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ+งดงันี
  

2.3.1  derivatives on organized exchange 

2.3.2  OTC derivatives ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ+งเป็นนติบิคุคลที+ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ derivatives ที+
อยู่ภายใตก้ารกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ี+เป็นสมาชกิสามัญของ 
IOSCO  หรอืที+เป็นสมาชกิของ WFE  

2.4  ในกรณีที+จะตอ้งมกีารชําระหนี
ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื+อ derivatives สิ
นสดุลง สนิคา้นั
นตอ้งเป็นทรัพยส์นิที+
กองทนุสามารถลงทนุได ้ ทั 
งนี
 ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ที+สง่มอบสนิคา้นั
นก็ตาม 

3.  หลักเกณฑเ์พิ+มเตมิกรณี underlying เป็นดัชนี ในกรณีที+ derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนีตาม 1.5 - 1.6 
ดชันดีงักลา่วตอ้งมลีกัษณะดงันี
 

3.1 เป็นดัชนีที+มกีารกําหนดวธิกีารคํานวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบแุหลง่ขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจัย
ต่าง ๆ ที+นํามาใชใ้นการคํานวณ และมกีารคํานวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของ
ดชัน ี ทั 
งนี
 underlying หรอืปัจจัยดงักลา่วตอ้งมกีารเคลื+อนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระ 

3.2 เป็นดชันทีี+มลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ+งดงันี
 

3.2.1 ดชันทีี+มกีารกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดชันทีี+มลีกัษณะใดลกัษณะหนึ+งดงันี
 

3.2.1.1  ดชันทีี+องคป์ระกอบแตล่ะตวัมนํี
าหนัก ≤ 20% ของนํ
าหนักทั 
งหมด 

3.2.1.2  ดัชนีที+องคป์ระกอบตัวใดตัวหนึ+งมีนํ
าหนัก ≤ 35% ของนํ
าหนักทั 
งหมด ในกรณีที+เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื+นตอ้งมนํี
าหนักไมเ่กนิอตัราที+กําหนดใน 3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายนํ
าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองค์ประกอบที+เกี+ยวขอ้งกับทองคําหรือ
นํ
ามันดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันอีื+นใดนอกจาก 3.2.1 ที+เป็นไปตามเงื+อนไขครบถว้นดงันี
 

3.2.2.1  เป็นดชันทีี+มอีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาที+กองทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง 

3.2.2.2  เมื+อคํานวณเงนิลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ+งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั
น
โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนั
น 
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3.3  เป็นดัชนีที+ไดรั้บการพัฒนาโดยสถาบันที+มคีวามน่าเชื+อถอืและทําหนา้ที+ไดอ้ยา่งอสิระจากบรษัิทจัดการ ทั 
งนี
 
หากปรากฏวา่สถาบันดังกล่าวเป็นบรษัิทในเครอืของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการนั
นตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกัน
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันนัี
น ๆ อยา่งตอ่เนื+องเป็นประจําทกุวนัทําการผา่นสื+อที+มกีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตกุารณ์ 

3.5  ในกรณีที+เป็นดัชนีกลุ่มสนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีดังกล่าวตอ้งคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ+งอย่างใดหรอืหลาย
อยา่งดงันี
 

3.5.1  ราคาปัจจบุนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื
อขายลว่งหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภคภัณฑ ์

3.5.2  ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑ์ที+คํานวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื
อขายล่วงหนา้ของสนิคา้โภคภัณฑ์
สนิคา้ใดสนิคา้หนึ+ง 

3.5.3  ราคาสญัญาซื
อขายลว่งหนา้ที+อา้งองิกับดชันีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2 

3.6  ในกรณีที+เป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งคํานวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที+บรษัิทจัดการแสดงใหเ้ห็นไดว้า่
วธิกีารคํานวณของผูพั้ฒนาดชันดีงักลา่วสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.  หลกัเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิที+เพยีงพอตอ่การชาํระหนี
ตามภาระผูกพัน (cover rule) 

บริษัทจัดการตอ้งจัดใหม้ีทรัพย์สนิของกองทุนที+มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที+เพียงพอต่อภาระที+
กองทนุอาจตอ้งชาํระหนี
ตามขอ้ตกลงเมื+อ derivatives สิ
นสดุลงไวต้ลอดเวลาที+ไดล้งทนุใน derivatives นั
น และ
เป็นไปตามที+สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด                           

5.  หลกัเกณฑเ์พิ+มเตมิสาํหรับการลงทนุที+มวีตัถปุระสงคเ์พื+อการลดความเสี+ยง 

ในกรณีที+บรษัิทจัดการลงทุนใน derivatives ที+ underlying ไม่ใช่ส ิ+งเดยีวกับทรัพย์สนิที+จะลดความเสี+ยง การ
ลงทนุใน derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามที+สาํนักงานกําหนด 

6.  หลกัเกณฑเ์พิ+มเตมิสาํหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี
 

6.1  ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึ+งคํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทุกวันที+ 15 
และวันสดุทา้ยของแต่ละเดอืน  ทั 
งนี
 ในกรณีที+วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบรษัิทจัดการ ใหคํ้านวณและ
แจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัทําการถัดไป   

6.2  ในกรณีที+เกดิเหตุการณ์ที+สง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนัียสําคัญ ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึ+ง
คํานวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทนัท ี

6.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ+งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื+อบรษัิทจัดการรอ้งขอได ้

7.  หลกัเกณฑเ์พิ+มเตมิสาํหรับการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งปฏบิตัติามเงื+อนไขดงันี
 

7.1  เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื+อการลดความเสี+ยงเทา่นั
น 

7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที+มลีักษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกับธุรกรรมอย่างหนึ+ง
อยา่งใด ดงันี
 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึ+งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ื
อประกันความเสี+ยงดา้นเครดติที+เกี+ยวขอ้งกับ
ความสามารถในการชําระหนี
ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นั
น โดยคู่สัญญาที+อยู่ในฐานะผูข้าย
ประกันความเสี+ยงมภีาระผูกพันที+จะตอ้งชําระเงนิตามขอ้ตกลงซื
อประกันความเสี+ยงเมื+อเกดิ credit event ขึ
นโดย
จะมผีลใหข้อ้ตกลงซื
อประกนัความเสี+ยงครบกําหนดทนัท ี(ในกรณีที+ไม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิ
นสดุในวัน
ครบกําหนดตามปกต)ิ  ทั 
งนี
 ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) 
หรือ obligation มีหลายรายการซึ+งกําหนดใหผู้ข้ายประกันความเสี+ยงมีหนา้ที+ชําระหนี
เมื+อเกดิ credit event 
ขึ
นกับ obligation รายการใดรายการหนึ+งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื+อเกิด credit event 
ขึ
นกับ obligation รายการใดรายการหนึ+งในกลุม่ obligation ซึ+งจะมกีารชําระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรัพย์
รายนั
น แต่ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมื+อเกดิ credit event ขึ
นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ+งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ื
อประกันความเสี+ยงของสนิทรัพยอ์า้งองิที+
เกดิจากการลดลงของผลตอบแทนที+จะไดรั้บจากสนิทรัพยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกันความเสี+ยงมภีาระผูกพันที+จะ
จา่ยผลตอบแทนในอัตราคงที+หรอือัตราลอยตัวที+อา้งองิกับอัตราดอกเบี
ยตามที+จะตกลงกัน และสว่นที+ลดลง (ถา้
ม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิ เพื+อแลกกับการที+ผูซ้ ื
อประกนัความเสี+ยงจะโอนผลตอบแทนและสว่นที+
เพิ+มขึ
น (ถา้ม)ี ของมูลคา่ยุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหก้ับผูข้ายประกันความเสี+ยง จนกวา่จะเกดิ credit event 
หรอืครบกําหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event) 
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7.3  ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามที+กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรอืสญัญามาตรฐานอื+นตามที+สํานักงานยอมรับ ซึ+งมขีอ้ตกลงที+มลีกัษณะดงันี
 

7.3.1  มผีลใชบ้ังคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรอืแยง้กับกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รอื
กฎหมายอื+น 

7.3.2  ไม่มีขอ้กําหนดที+ทําใหส้ ิทธิที+กําหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี
หรือสัญญาซื
อขายล่วงหนา้ที+ credit 
derivatives นั
นอา้งองิเสื+อมเสยีไป 

7.3.3  ไมม่ขีอ้กําหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ญัญา 

 

3.13.2 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื7นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื7นที7จะลงทุนในตา่งประเทศ : 

กองทนุไมม่กีารลงทนุในตา่งประเทศ 

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื7น เพื7อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศ
และตา่งประเทศ : 

บรษัิทจัดการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ ึ+งหลักทรัพย ์หรือทรัพยส์นิอื+น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื+นเพื+อเป็นทรัพยส์นิของ
กองทนุรวม ตามที+สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ดังต่อไปนี
 ในกรณีที+สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลี+ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บรษัิท
จัดการจะลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศที+แกไ้ขดว้ย  

สว่นที7 1 : อตัราสว่นการลงทนุที7คํานวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี
 ไม่มขีอ้กําหนดเกี+ยวกับ single entity limit ของผูรั้บฝาก ผูอ้อกตราสาร
หรอืคูส่ญัญา แลว้แตก่รณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื+อการดําเนนิงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

ตอนที7 1.1 : อตัราสว่นการลงทนุสําหรบักองทุนท ั7วไป 
 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
2 
 
 

ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  
2.1  กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ
นไป 

 
ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade แตตํ่+า
กวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กนิ 35% 
 

3 หน่วย CIS   ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
4 
 

 

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากที+ผูรั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี
ลกัษณะอย่างใดอยา่งหนึ+งดงันี
 
4.1  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทั 
งนี
 เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที+รัฐบาล
เป็นประกนั  

ไมเ่กนิ 20%  
 

5 ตราสารที+มลีักษณะครบถว้นดงันี
 
5.1  เป็นตราสารหนี
 หรอื ตราสารกึ+งหนี
ก ึ+งทนุ หรอื ศกุกู 
       ที+ผูอ้อกจัดตั 
งขึ
นตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ.    
       ตา่งประเทศที+ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ ธพ.  
       ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารที+มลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ+งดงันี
 
       5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 
       5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั+วไปโดยม ี
                  รายละเอยีดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีที+เป็นตราสารที+มกํีาหนดวนัชาํระหนี
 < 397 วนั  
                  นับแตว่นัที+ลงทนุ และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื  
                  5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพันตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็น 
                  บคุคลดงันี
 
                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ย 
                              ธรุกจิสถาบนัการเงนิ  

ไมเ่กนิอัตราดงันี
 แลว้แตอ่ัตราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) นํ
าหนักของตราสารที+ลงทนุ 

ใน benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
                 5.2.3.4  ธนาคารเพื+อการเกษตรและสหกรณ์ 
                             การเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชื+อที+อยู่อาศยั  
                 5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและ 
                             ขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

           5.2.3.7    ธนาคารเพื+อการสง่ออกและนําเขา้ 
                              แหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที+เป็นตราสารที+มกํีาหนดวนัชําระหนี
 > 397 วนั  
       นับแตว่นัที+ลงทนุ ตอ้งขึ
นทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ  
       regulated market 

6 ทรัพยส์นิดงันี
  
6.1  ตราสารทุนที+ จดทะเบียนซื
อขายในกระดานซื
อขาย

หลักทรัพยส์ําหรับผูล้งทนุทั+วไปของ SET หรอืของตลาดซื
อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที+ 
ผูอ้อกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแกไ้ขเหตุที+อาจทําใหม้ี
การเพกิถอนการเป็นหลักทรัพยซ์ื
อขายใน SET หรอืในตลาด
ซื
อขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที+ออกโดยบรษัิทที+จัดตั 
งขึ
นไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ ซึ+งหุน้ของบรษัิทดังกลา่วซื
อ
ขายในกระดานซื
อขายหลักทรัพยส์ําหรับผูล้งทุนทั+วไปของ 
SET หรือของตลาดซื
อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถงึบรษัิทที+อยู่ระหวา่งดําเนนิการแกไ้ขเหตทุี+อาจทําใหม้ี
การเพกิถอนหุน้ออกจากการซื
อขายใน SET หรอืในตลาดซื
อ
ขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศ) 

6.3  หุน้ที+อยูใ่นระหวา่ง IPO เพื+อการจดทะเบยีนซื
อขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารที+มลีกัษณะครบถว้นดงันี
  
       6.4.1  เป็นตราสารหนี
 หรอื ตราสารกึ+งหนี
ก ึ+งทนุ  
                 ที+ผูอ้อกจัดตั 
งขึ
นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย 
                 ตราสารนั
นในตา่งประเทศ หรอืผูอ้อกจัดตั 
งขึ
น 
                 ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ.  
                 ตา่งประเทศที+ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ ธพ.                  
                 ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 
       6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
       6.4.3  เป็นตราสารที+มลีักษณะอย่างใดอยา่งหนึ+งดงันี
 
                 6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีนใน SET หรอื 
                             ในตลาดซื
อขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
                 6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทั+วไปโดยม ี
                             รายละเอยีดตามแบบ filing 
                 6.4.3.3  ในกรณีที+เป็นตราสารที+มกํีาหนดวนัชาํระหนี
  
                             < 397 วนั นับแตว่นัที+ลงทนุ และไม่ได ้
                             มลีกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2   
                             ผูม้ภีาระผูกพันตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็น                              
                             บคุคล ดงันี
 
                             6.4.3.3.1  บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
                             6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ 
                                            ที+ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
                             6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศ 
                                            ที+มลีักษณะทํานองเดยีวกับ 
                                            บคุคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 –  
              6.4.3.3.2 
       6.4.4  ในกรณีที+เป็นตราสารที+มกํีาหนดวนัชาํระหนี
 > 397 วนั  
                นับแตว่นัที+ลงทนุ ตอ้งขึ
นทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ                  

ไมเ่กนิอัตราดงันี
 แลว้แตอ่ัตราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  
(2) นํ
าหนักของทรัพยส์นิที+ลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
                regulated market 
6.5  DW ที+ม ีissuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธรุกรรมดงันี
 ที+คูส่ญัญาม ีcredit rating อยูใ่นระดบั  
       investment grade 
       6.6.1  reverse repo 
       6.6.2  OTC derivatives 
 

7 ทรัพยส์นิอื+นนอกเหนอืจากที+ระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไมเ่กนิ 5% 

สว่นที7 2 : อตัราสว่นการลงทนุที7คํานวณตามกลุม่กจิการ (group limit) 
 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพยส์นิของบรษัิททกุบรษัิทที+อยูใ่นกลุม่กจิการเดยีวกนัหรอื
การเขา้เป็นคูส่ญัญาในธรุกรรมทางการเงนิกับบรษัิทดงักลา่ว  
 

ไมเ่กนิอัตราใดอัตราหนึ+งดงันี
 แลว้แตอ่ัตราใดจะ       
สงูกวา่ 
(1)  25% หรอื 
(2) นํ
าหนักของทรัพยส์นิที+ลงทนุ 
ใน benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดงันี
 ไมม่ขีอ้กําหนดเกี+ยวกับ group limit  
                1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื+อการดําเนนิงานของ MF  
                2. derivatives on organized exchange 

สว่นที7 3 : อตัราสว่นการลงทนุที7คํานวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit) 
 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก B/E หรอื P/N ที+นติบิคุคลตาม

กฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของนติบิคุคลดังกลา่ว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ั+งจ่าย หรอืคูส่ญัญา ดงันี
 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิที+มกีฎหมายเฉพาะจัดตั 
งขึ
น 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชื+อที+อยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิที+ MF ไดรั้บโอนกรรมสทิธิ�มาจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลี+ยในรอบปีบญัช ี    
  เวน้แตเ่ป็น MF ที+มอีายโุครงการ < 1 ปี  
  ใหเ้ฉลี+ยตามรอบอายุกองทนุ 

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้ับ MF ที+อายกุองทนุ  
  คงเหลอื < 6 เดอืน  ทั 
งนี
 เฉพาะ MF ที+ม ี
  อายโุครงการ > 1 ปี 
 
 
 

2 ทรัพยส์นิดงันี
 
2.1  B/E หรอื P/N ที+มเีงื+อนไขหา้มเปลี+ยนมอืแตก่องทนุได ้
ดําเนนิการใหม้กีารรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที+
กฎหมายกําหนด หรอืมเีงื+อนไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตรา
สารได ้
2.2 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากที+มรีะยะเวลาการฝากเกนิ 
12 เดอืน  
2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี
 แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี
 ตรา
สารกึ+งหนี
ก ึ+งทนุ หรอืศกุกู ที+มลีกัษณะครบถว้นดงันี
 
      2.3.1  มลีักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที+ 1 : 
อตัราสว่นการลงทนุที+คํานวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา 
(single entity limit) 
      2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ+ากวา่ investment grade 
หรอืไมม่ ีcredit rating    
 (ขอ้นี
ไมใ่ชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & 
hold ที+ลงทนุใน B/E P/N เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากที+มี
อายุไมเ่กนิอายุกองทนุ หรอืรอบการลงทนุของกองทนุ หรอืมกีาร
ลงทนุใน derivatives เพื+อใหท้รัพยส์นิดงักลา่วมอีายสุอดคลอ้งกับ
อายุกองทนุ) 

ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กนิ 25% 
 

3 reverse repo ไมเ่กนิ 25% 
4 securities lending   ไมเ่กนิ 25% 
5 ตราสารดงันี
 (total SIP) 

5.1 ทรัพยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นที+ 1 : อตัราสว่นการลงทนุที+คํานวณ
ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กนิ 15% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
ตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit)  
5.2 ตราสารหนี
 ตราสารกึ+งหนี
ก ึ+งทนุ หรอืศกุกู (ถา้นโยบายเดมิม ี
SN หรอื Basel lII ก็ใสเ่พิ+มตรงนี
ดว้ย) ที+มอีนัดับความน่าเชื+อที+ตวั
ตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารที+ตํ+ากวา่ที+สามารถลงทนุได ้(non-
investment grade / unrated)  (หมายความรวมถงึ ในระบบ 
regulated market และไมอ่ยูใ่นระบบ regulated market และ ที+มี
ขอ้มลู public และ non-public) 

6 หน่วย CIS  ไมเ่กนิ 20% 
หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื+อการดําเนินงานของ MF ไม่มีขอ้กําหนด
เกี+ยวกบั product limit 

สว่นที7 4 : อตัราสว่นการลงทนุที7คํานวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที7ลงทนุ (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  
 1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนึ+ง 1.1  กรณีที+เป็นการลงทนุของ MF (ที+มใิช่

กองทนุรวมวายภุักษ์) 
 
 

ทกุ MF รวมกนัภายใตก้ารจัดการของ บลจ. ราย
เดยีวกนัตอ้งมจํีานวนหุน้ของบรษัิทรวมกนั < 
25% ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทั 
งหมดของ
บรษัิทนั
น  

 
2 ตราสารหนี
 ตราสารกึ+งหนี
ก ึ+งทนุ ตราสาร Basel III 

ของผูอ้อกรายใดรายหนึ+ง  
(ไมร่วมถงึตราสารหนี
ภาครัฐไทย หรอืตราสารหนี
ภาครัฐตา่งประเทศ) 

2.1  ไม่ เกิน  1 ใน 3 ของมูลค่าหนี
ส ินทาง
การเงิน  (financial liability) ของผู อ้อก
ตราสารรายนั
น ตามที+เปิดเผยไวใ้นงบ
การเงนิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชลี่าสุด 
โดยไม่ใหนั้บรวมมูลคา่หนี
สนิดังกลา่วของ
เจา้หนี
ที+มีความเกี+ยวขอ้งกับผูอ้อก เช่น 
เงนิกูย้มืจากกจิการที+เกี+ยวขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทั 
งนี
 ในกรณีที+ผูอ้อกตราสารไม่มีหนี
สนิ
ทางการเงนิตามที+เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ใหใ้ช ้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี
ของผู ้
ออกรายนั
นเป็นรายครั
ง  เวน้แตใ่นกรณีที+ผู ้
ออกตราสารไดม้ีการยื+นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

  2.2  ในกรณีที+กองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นี

โดยเป็นตราสารที+ออกใหมแ่ละม ีcredit 
rating อยูใ่นระดับตํ+ากวา่ investment 
grade หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. 
ลงทนุเพื+อกองทนุภายใต ้การจัดการของ 
บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไมเ่กนิ 1 ใน 3 
ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสาร
ดงักลา่วเป็นรายครั
ง เวน้แตก่รณีที+ผูอ้อก
ตราสารไดม้กีารยื+นแบบ filing ในลกัษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) 
ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้ับกรณีเป็นตรา
สารที+ออกโดยบคุคลดงันี
  
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธรุกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื+อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเชื+อที+อยูอ่าศยั 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  
6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื+อการสง่ออกและนําเขา้แห่ง
ประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที+
ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11 . สถาบั นการเงิน ต่ างป ระเท ศที+ มี
ลกัษณะทํานองเดยีวกบับคุคลตาม 1.–9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ+ง -  ไม่ เกิน  1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS 
ทั 
 งห ม ด ข อ ง  MF ห รือ   ก อ งทุ น  CIS 
ตา่งประเทศ ที+ออกหน่วยนั
น 

-  อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทนุ ดงันี
 
(1)  การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที+
มีลักษณะครบถว้น ดังนี
 โดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากสาํนักงาน  
(1.1)  มขีนาดเล็ก 
(1.2)  จัดตั 
งขึ
นใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

4 
 

หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึ+ง 
 

ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั 
งหมด
ของกองทนุ infra ที+ออกหน่วยนั
น  เวน้แตเ่ป็น
หน่วย infra ของกองทนุที+มลีักษณะครบถว้นดงันี
 
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน 
(1)  มขีนาดเล็ก  
(2)  จัดตั 
งขึ
นใหมโ่ดยมอีายไุม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

 5 
 

หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึ+ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property 
ทั 
งหมดของกองทนุ property  
ที+ออกหน่วยนั
น เวน้แตเ่ป็นหน่วย property ของ
กองทุนที+มลีักษณะครบถว้นดังนี
 โดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากสาํนักงาน 
(1)  มขีนาดเล็ก  
(2)  จัดตั 
งขึ
นใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

ทั 
งนี
 การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรอื ที+แกไ้ขเพิ+มเตมิ 

ส่วนที7 5 : การดําเนนิการเมื7อทรพัยส์นิที7ลงทุนขาดคุณสมบตัหิรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทนุ 

1.     ในกรณีที+กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที+กําหนดแต่ต่อมาทรัพย์ส ินที+ลงทุนมีคุณสมบัติที+
เปลี+ยนแปลงไปจนเป็นเหตใุหข้าดคณุสมบัตใินการเป็นทรัพยส์นิที+กองทนุสามารถลงทนุไดอ้กีตอ่ไป บรษัิทจัดการตอ้ง
ดําเนนิการดงัตอ่ไปนี
 

(1.1) จัดทํารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกี+ยวกับชื+อ จํานวน อัตราสว่นการลงทนุและวนัที+ทรัพยส์นิขาดคณุสมบัต ิและ
จัดสง่รายงานตอ่สาํนักงาน รวมทั 
งจัดสง่ตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถัดจากวันที+เกดิกรณีดังกลา่ว ตลอดจน
จัดเก็บสาํเนารายงานไวท้ี+บรษัิทจัดการ 

(1.2) จําหน่ายทรัพยส์นิที+ขาดคณุสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยคํานงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสําคัญ แตต่อ้งไม่เกนิ
กวา่ระยะเวลาดงันี
 เวน้แตเ่ป็นกรณีตามสว่นที+ 5 ขอ้ 4 

(ก) 30 วันนับแต่วันที+ทรัพย์สนินั
นขาดคุณสมบัต ิกรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ หรือกองทุนสํารองเลี
ยงชพีอื+นที+มี
นโยบาย การลงทนุในลกัษณะเดยีวกบักองทนุรวมตลาดเงนิ 

(ข)  90 วนันับแตว่นัที+ทรัพยส์นินั
นขาดคณุสมบตั ิกรณีเป็นกองทนุรวมอื+นนอกเหนอืจากกองทนุตาม (ก) 

(1.3) เมื+อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที+ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที+ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี+ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที+กําหนดแลว้ บริษัทจัดการตอ้งจัดทํารายงานขอ้มูลเกี+ยวกับชื+อ จํานวน 
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที+ไดจํ้าหน่ายทรัพย์สินนั
นออกไปหรือวันที+ทรัพย์ส ินมีการ
เปลี+ยนแปลงคณุสมบัต ิแลว้แตก่รณี และใหจั้ดสง่รายงานตอ่สาํนักงาน รวมทั 
งจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในวันทํา
การถัดจากวนัที+เกดิกรณีดงักลา่ว 



หนังสอืชี
ชวนสว่นขอ้มลูโครงการ                                   กองทนุเปิด แอล เอช หุน้ปันผล พลัส 

-18- 

2. ในกรณีที+ทรัพย์สนิในขณะที+กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที+กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการตดิต่อกัน โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิ+ม บรษัิทจัดการตอ้ง
ดําเนนิการดงัตอ่ไปนี
 

(2.1) จัดทํารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกี+ยวกับประเภท จํานวน อตัราสว่นการลงทนุ และวันที+การลงทนุไมเ่ป็นไปตาม
อัตราสว่นการลงทนุ และจัดสง่รายงานตอ่สํานักงาน รวมทั 
งจัดสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวัน
ครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บสาํเนารายงานไวท้ี+บรษัิทจัดการ 

(2.2) ไม่ลงทนุเพิ+มเตมิในทรัพยส์นิที+เกนิอัตราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุ
ที+กําหนด 

(2.3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที+กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสําคัญ 
แตต่อ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงันี
 

(ก) 30 วันนับแตว่ันสิ
นรอบระยะเวลาบัญช ีในกรณีที+ไม่เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุที+คํานวณตามประเภททรัพยส์นิ 
สาํหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตัmวแลกเงนิหรอืตัmวสญัญาใชเ้งนิ สว่นที+ 3 ในขอ้ 1  

(ข) 90 วนันับแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว สาํหรับกรณีอื+นใดนอกเหนอืจากกรณีตาม (2.3) (ก) หรอื  

(ค) เวน้แตก่รณีเป็นกองทนุรวมตลาดเงนิ หรอืกองทนุสํารองเลี
ยงชพีที+มนีโยบายการลงทนุในลักษณะเดยีวกับกองทนุ
รวมตลาดเงนิ บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการแกไ้ขภายใน 30 วนันับแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

(2.4) เมื+อบรษัิทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุที+กําหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงาน
ขอ้มูลเกี+ยวกับชื+อ จํานวน อัตราสว่นการลงทุนในทรัพยส์นิดังกล่าว รวมถงึวันที+สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่น
การลงทนุ แลว้แตก่รณี และจัดสง่รายงานตอ่สํานักงาน รวมทั 
งจัดสง่ตอ่ผูด้แูลผลประโยชนภ์ายในวันทําการถัดจากวนัที+
มกีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุนั
น 

(2.5) ในกรณีที+กองทุนมีหุน้ของบรษัิทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที+คํานวณตามความมีสว่นไดเ้สยีใน
กจิการที+ลงทุน (concentration limit) ตามที+กําหนดในอัตราสว่นการลงทุนนี
 นอกจากการปฏบิัตติามวรรคหนึ+ง (2.1) 
(2.2) (2.3) และ (2.4) แลว้ บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการดงันี
ดว้ย 

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จํานวนที+เกนิอตัราสว่นการลงทนุ เวน้แตก่รณีจําเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่น
ผันจากสาํนักงาน 

(ข) ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรือลดการมอํีานาจควบคมุ หรอืยื+นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื
อ ในกรณีที+ทรัพยส์นิเป็น
หุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน และการไดม้าซึ+งหุน้ของบรษัิทดงักลา่วเป็นผลใหก้องทนุไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทนั
น
จนถงึหรอืขา้มจดุที+ตอ้งทําคําเสนอซื
อ 

3.  ในกรณีที+เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมหรอืหน่วยของกองทุนตา่งประเทศที+มอีัตราสว่นการลงทนุที+
คํานวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที+ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑเ์กี+ยวกับอัตราสว่นการ
ลงทุนดังกล่าว แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนนั
นเป็นเวลา 5 วันทําการตดิต่อกัน โดยมไิดเ้กดิ
จากการลงทนุเพิ+ม ใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการดงัตอ่ไปนี
 

(3.1)   จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี+ยวกับประเภท จํานวน อัตราสว่นการลงทุน และวันที+การลงทุนไม่เป็นไป
ตามอัตราสว่นการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันครบ
ระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บสาํเนารายงานไวท้ี+บรษัิทจัดการ 

(3.2)   แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วภายในโอกาสแรกโดยคํานงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสาํคัญ 
แตต่อ้งไมเ่กนิระยะเวลา 180 วนันับแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

(3.3)   เมื+อบรษัิทจัดการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที+กําหนดแลว้ ใหจั้ดทํารายงานขอ้มูลเกี+ยวกับชื+อ 
จํานวน อัตราสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่ว รวมถงึวนัที+สามารถแกไ้ขได ้และจัดสง่รายงานตอ่สาํนักงานและผูด้แูล
ผลประโยชน ์ภายในวนัทําการถัดจากวนัที+มกีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุนั
น 

(3.4)   ในกรณีที+เป็นกองทนุรวมฟีดเดอรซ์ึ+งบรษัิทจัดการไม่สามารถดําเนนิการตาม (3.2) หา้มมใิหบ้รษัิทจัดการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนั
นเพิ+มเตมิจนกวา่จะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุตามที+หลกัเกณฑกํ์าหนด 

4. ในกรณีที+กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนที+กําหนดแต่ต่อมามกีรณีดังต่อไปนี
 จนเป็นเหตุใหไ้ม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 และ 3 แลว้แตก่รณี โดยอนุโลม  

(4.1) กรณีที+กองทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลักทรัพยต์ามสดัสว่นที+มอียูเ่ดมินั
น 

(4.2) กรณีที+กองทนุไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค 

ในกรณีที+มเีหตสุดุวสิยัหรอืเหตจํุาเป็นอื+นใดทําใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถดําเนนิการแกไ้ขเพื+อใหก้ารลงทนุเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี+กําหนด และบรษัิทจัดการมคีวามเห็นวา่การดําเนนิการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชนต์อ่ผูล้งทนุบรษัิทจัดการ
สามารถใชด้ลุยพนิจิดําเนนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคํานงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสาํคัญ และ
ตอ้งส่งรายงานเกี+ยวกับการดําเนินการของบรษัิทจัดการในเรื+องดังกล่าวต่อสานักงาน ผูถ้ือหน่วยลงทุนและผูดู้แล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวม กอ่นครบระยะเวลาที+ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักลา่ว 
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ทั 
งนี
 ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวธิีการเผยแพร่บน
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการแทนได ้

สว่นที7 6 : การดําเนนิการเมื7อการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน  

1. ในกรณีที+กองทุนมีสัดสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิท
จัดการตอ้งดําเนนิการดงัตอ่ไปนี
 

(1) จัดทํารายงานเกี+ยวกับการลงทุนที+ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พรอ้มทั 
งเหตผุลที+ทําใหม้กีารลงทนุไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทนุ และจัดสง่รายงานตอ่สาํนักงานรวมทั 
งจัดสง่ตอ่ผูด้แูลผลประโยชน ์ภายในวนัทําการถัดจากวนัที+
ไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจัดเก็บสาํเนารายงานไวท้ี+บรษัิทจัดการ 

(2) ดําเนินการแกไ้ขใหส้ัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี+ยนแปลง
ประเภทของกองทนุ ทั 
งนี
 ตามหลกัเกณฑท์ี+กําหนดในขอ้ 2.  

2. ในกรณีที+การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิท
จัดการจะดําเนินการแกไ้ขสดัสว่นการลงทนุของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วันนับแตว่ันที+
สดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ใหเ้ปลี+ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว 

ในการเปลี+ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึ+ง บรษัิทจัดการจะจัดใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหน่วยลง
ทุนเดมิในการที+จะออกจากกองทุนรวมก่อนที+การเปลี+ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้ังคับ โดยวธิกีาร
ดงักลา่วมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมทั 
งเมื+อไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุใหเ้ปลี+ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมแลว้ บรษัิทจัดการจะไม่เรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซื
อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทกุรายจนกวา่การเปลี+ยนแปลงดังกล่าวจะมผีลใชบ้ังคับ และในกรณีที+ครบกําหนด 90 วันนับแตว่ันที+สดัสว่นการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี+ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผีลใชบ้ังคับ บรษัิทจัดการจะไม่
เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนั
นเพิ+มเตมิ 

4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit) :  

4.1. การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ม ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ :  

- คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยที+เรยีกเก็บผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

4.3. รายละเอยีดเพิ+มเตมิ (การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) :  

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ย
ลงทนุ 

ชื7อยอ่ คําอธบิายเพิ7มเตมิ 

1. ชนดิจา่ยเงนิปันผล LHEQDPLUS-D 

เหมาะสาํหรับผูล้งทนุประเภทนติบิคุคล/สถาบนั เปิด
โอกาสใหผู้ล้งทนุรับรายไดส้มํ+าเสมอจากเงนิปันผล 
รวมถงึมสีทิธไิดรั้บสทิธพิเิศษทางภาษี หากปฏบิัติ
เป็นไปตามเกณฑ/์เงื+อนไขที+กรมสรรพากรกําหนด 

2. ชนดิสะสมมลูคา่  LHEQDPLUS-A 

เหมาะสาํหรับผูล้งทนุประเภทบคุคลธรรมดา เปิด
โอกาสให ้  ผูล้งทนุรับรายไดจ้ากสว่นตา่งจากการ
ลงทนุ (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจ์ากการ
ลงทนุ (Total return)  

ทั 
งนี
 ผูล้งทนุบคุคลธรรมดา และผูล้งทนุนติบิคุคล/สถาบนั สามารถลงทนุไดใ้นหน่วยลงทนุทกุชนดิตามเงื+อนไขที+
กองทนุกําหนด 

5. รายละเอยีดเพิ7มเตมิ :การเสนอขายหนว่ยลงทุนคร ั�งแรก : 

5.1 ชอ่งทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ั�งแรก 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื  

- วธิกีารอื+น ๆ เพื+อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

5.2 รายละเอยีดการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ั�งแรก 

บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนืจะเสนอขายหน่วยลงทนุครั
งแรกใหแ้กป่ระชาชนทั+วไปในราคา
ขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั
งแรกที+ระบไุวใ้นหนังสอืชี
ชวน ทั 
งนี
 หากมผีูจ้องซื
อหน่วยลงทุน
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ครบตามจํานวนเงนิทนุของโครงการกอ่นสิ
นสดุระยะเวลาเสนอขายครั
งแรก บรษัิทจัดการสามารถจะปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุ โดยปิดประกาศที+สาํนักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ 

5.2.1 วธิกีารขอรับหนังสอืชี
ชวน ใบคําสั+งซื
อหน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ  
ผูส้นใจลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุสามารถตดิตอ่ขอรับหนังสอืชี
ชวนสว่นสรุปขอ้มูลสําคญั และ/หรอืหนังสอื

ชี
ชวนสว่นขอ้มูลกองทุนรวม และ/หรือหนังสอืชี
ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน และใบคํา

สั+งซื
อหน่วยลงทนุ ไดท้ี+บรษัิทจัดการ ตามวัน เวลา ทําการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซื
อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี 

5.2.2 วนัและเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

ผูส้นใจตดิตอ่จองซื
อหน่วยลงทนุไดท้กุวันทําการในระหวา่งวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครั
งแรก ตามที+ระบุ

ในหนังสอืชี
ชวนสว่นสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนืแตล่ะราย โดยกรอก

ใบจองซื
อใหค้รบถว้นและแนบเอกสารหลกัฐานในการจองซื
อ พรอ้มชําระเงนิคา่จองซื
อหน่วยลงทนุ  โดยวนัเสนอ

ขายวนัสดุทา้ย บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธรัิบเงนิคา่จองซื
อเป็นเงนิโอนเทา่นั
นภายในเวลา 15:30 น. 

ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี+จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวันสิ
นสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน

ครั
งแรก ในกรณีที+สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ต็มตามจํานวนเงนิทุนโครงการที+กําหนดในรายละเอียด

โครงการกองทนุรวม 

5.2.3 วธิกีารสั+งซื
อหน่วยลงทนุ 

5.2.3.1 การกําหนดราคาขายหรอืราคาสั+งซื
อหน่วยลงทนุ 

ราคาขายหน่วยลงทนุ = 10 บาท  บวกดว้ย คา่ธรรมเนยีมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี   

5.2.3.2 วธิกีารเสนอขายหรอืสั+งซื
อหน่วยลงทนุ 

(1) ผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทนุแตล่ะรายสามารถสั+งซื
อหน่วยลงทนุไดท้ี+บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื 

ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้มี) หรอืตัวแทน (ถา้มี) ไดต้ามวันและเวลาที+ระบุไวใ้นหนังสอืชี
ชวน โดยจะตอ้งสั+งซื
อหน่วย

ลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ+ากวา่ 5,000 บาท (หา้พันบาท) ซึ+งเป็นมูลค่าที+รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแลว้ 

(ถา้ม)ี  

ในการสั+งซื
อโดยการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ ผูส้นใจสามารถ

สั+งซื
อหน่วยลงทุนในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครั
งแรกได ้โดยการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุมาจากกองทุนรวม

ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ ตามเงื+อนไขที+ระบใุนขอ้ 8. การสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุ 

(2) ผูส้ั+งซื
อจะตอ้งชําระเงนิค่าซื
อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั 
งจํานวนใหแ้ก่บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรับซื
อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้มี) หรือตัวแทน (ถา้ม)ี และกรอกรายละเอยีดต่าง ๆ ในใบคําขอเปิดบัญชี

กองทนุ และใบคําสั+งซื
อหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทุนที+มถี ิ+นฐานอยู่ในประเทศตา่ง ๆ จะตอ้งเป็นผูรั้บภาระในเรื+องของขอ้กําหนด กฎระเบยีบ 

และภาษีตา่ง ๆ ที+เกี+ยวเนื+องกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 

(4) สําหรับผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทุนที+ยังไม่เคยมีบัญชกีองทุน และ/หรอื บัญชผีูถ้อืหน่วยลงทุน กับบรษัิทจัดการ 

จะตอ้งเปิดบญัชกีองทนุ และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุกอ่น 

5.2.4   การรับชําระ และการเก็บรักษาเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทนุ 

(1) ผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทุนจะตอ้งชําระเงนิค่าซื
อครั
งเดยีวเต็มจํานวนที+สั+งซื
อ โดยชําระเป็น เงนิโอน เช็ค ดราฟต ์

หรอืวธิอีื+นใดที+บรษัิทจัดการยอมรับ โดยผูส้ั+งซื
อจะตอ้งลงวันที+ตามวันที+ที+สั+งซื
อและขดีคร่อมเฉพาะสั+งจ่ายในนาม 

“บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด เพื+อจองซื
อหน่วยลงทนุ” โดยระบุชื+อ ที+อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูส้ั+งซื
อ

ลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื+อความสะดวกในการตดิตอ่และเพื+อผลประโยชนข์องผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทนุ 
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กรณีสั+งซื
อดว้ยวธิอีื+นที+มใิชเ่งนิโอน ผูส้ั+งซื
อจะตอ้งลงวันที+ใหบ้รษัิทจัดการสามารถเรยีกเก็บเงนิไดก้อ่นระยะเวลา
การเสนอขายครั
งแรกจะสิ
นสดุลง ซึ+ง “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั เพื+อจองซื
อหน่วยลงทนุ” เป็นบญัชกีระแส
รายวนั มดีงัตอ่ไปนี
 

 
บญัชธีนาคาร สาขาธนาคาร เลขที7บญัช ี

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั(มหาชน)   สาํนักลมุพนิี เลขที+บัญช ี889-1-01361-5 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) สาขาอาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขที+บัญช ี227-3-01446-6 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาสวนพล ู       เลขที+บัญช ี064-1-06608-7 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขที+บัญช ี539-0-00105-5 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขที+บัญช ี200-3-03485-3 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขที+บัญช ี492-6-00046-6 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอาคารสาทร ซติี
 เลขที+บัญช ี004-1-10428-2 

ธนาคาร ยโูอบ ีจํากดั (มหาชน)   สาขา อาคารไทยวา เลขที+บัญช ี794-3-63067-8 

ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) สาขาสํานักสลีม เลขที+บัญช ี800-0-22888-4 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักสลีม เลขที+บัญช ี000-113-000-003-33 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี+ยนแปลงเพิ+มเตมิบัญชดีังกล่าว  โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิ+มเตมิโครงการ
โดยจะปิดประกาศ ณ ที+ทําการของบรษัิทจัดการและสถานที+ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรับซื
อคนืหน่วย
ลงทนุ 

ทั 
งนี
 ในวันทําการสดุทา้ยของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในครั
งแรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี+จะรับชําระ
เงนิคา่จองซื
อหน่วยลงทนุเป็นเงนิสด และ/หรอืเงนิโอนที+เทา่นั
น เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเป็นอยา่งอื+น ทั 
งนี
 
ขึ
นอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

(2)  หลังจากที+บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื (ถา้ม)ี ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรือตัวแทน (ถา้ม)ี 
ไดรั้บการสั+งซื
อหน่วยลงทุน พรอ้มทั 
งเงนิค่าซื
อหน่วยลงทุนจากผูส้ั+งซื
อแลว้ บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซื
อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี จะออกสาํเนาใบคําสั+งซื
อหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั+งซื
อไวเ้ป็น
หลกัฐาน 

(3) ในกรณีที+ผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทนุชาํระเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรอืดราฟต ์ซึ+งไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิได ้
ในวันที+สั+งซื
อ ไม่วา่ดว้ยเหตใุดก็ตาม บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทนุทําการสั+งซื
อหน่วยลงทนุในวันทํา
การที+สามารถเรยีกเก็บเงนิได ้

ในกรณีที+วันทําการที+สามารถเรยีกเก็บเงนิไดนั้
นเป็นวัน และ/หรอื เวลาที+ลว่งเลยจากชว่งระยะเวลาการเสนอขาย
ไปแลว้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี+จะระงับการซื
อหน่วยลงทนุของผูส้ั+งซื
อนั
น 

ในกรณีที+เช็ค หรอืดราฟตด์ังกลา่วถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ั+งซื
อ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี+จะ
ระงับการขายหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ั+งซื
อนั
น 

(4) ในการชําระเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทนุ ผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทนุจะตอ้งชําระคา่หน่วยลงทนุดว้ยเงนิจนเต็มจํานวน จะ
หักลบหนี
กับบรษัิทจัดการไม่ได ้เวน้แต่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ+งเพื+อซื
อหน่วย
ลงทนุของกองทุนรวมนี
ที+บรษัิทจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบดําเนนิการ บรษัิทจัดการอาจจะดําเนนิการใหม้กีารหักลบ
กลบหนี
กนัก็ได ้

(5) ผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทนุที+ไดทํ้าการสั+งซื
อหน่วยลงทนุ และไดช้ําระเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแลว้จะ
เพกิถอนการสั+งซื
อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคนืเงนิค่าซื
อหน่วยลงทุนไม่ได ้ยกเวน้บรษัิทจัดการจะอนุญาตให ้
เพกิถอนได ้

(6) บรษัิทจัดการจะนําเงนิที+ไดรั้บจากการสั+งซื
อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไวใ้นบัญชเีงนิฝากที+บรษัิทจัดการเปิดไว ้
เพื+อการนี
 ซึ+งดอกผล (ถา้ม)ี ในชว่งดงักลา่วทั 
งหมดจะนําเขา้เป็นผลประโยชนข์องกองทนุ 

5.2.5 การจัดสรรหน่วยลงทนุ 

(1) บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั+งซื
อหน่วยลงทนุตามที+สั+งซื
อและไดช้ําระเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทนุ
เต็มตามจํานวนแลว้ ในกรณีที+จํานวนเงนิที+ระบใุนคําสั+งซื
อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงนิที+บรษัิทจัดการไดรั้บ
ชาํระ บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจํานวนเงนิที+ไดรั้บชาํระเป็นเกณฑ ์



หนังสอืชี
ชวนสว่นขอ้มลูโครงการ                                   กองทนุเปิด แอล เอช หุน้ปันผล พลัส 

-22- 

ยกเวน้ในกรณีที+การสั+งซื
อหน่วยลงทุนนั
นมผีลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทนุเกนิกวา่จํานวนหน่วยลงทนุของ
โครงการตามที+ไดรั้บอนุมัตจิากสํานักงาน บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั+งซื
อโดยใชห้ลักการ “จอง
ซื
อกอ่นไดก้อ่น” ตาม 

วันที+ไดรั้บการสั+งซื
อและเงนิค่าซื
อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวน ในกรณีที+มกีารสั+งซื
อในวันเดยีวกันและมีหน่วย
ลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรรตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทุนที+สั+งซื
อใหแ้กผู่ซ้ ื
อหน่วย
ลงทนุ 

ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการหยุดเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุในกรณีที+มผีูส้ั+งซื
อหน่วยลงทนุเกนิ
กว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที+ไดรั้บอนุมัตจิากสํานักงานในวันทําการถัดจากวันที+มีผูส้ั+งซื
อหน่วย
ลงทนุเกนิจํานวนหน่วยลงทนุของโครงการ แมว้า่จะยังไม่ส ิ
นสดุระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบรษัิทจัดการจะปิด
ประกาศแจง้ไว ้ณ ที+ทําการของบรษัิทจัดการ 

(2) ในกรณีที+บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่เป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของผู ้
ถอืหน่วยลงทุนหรือชื+อเสยีงหรือความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี+จะ
จัดสรรหรอืไม่จัดสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทั 
งหมดก็ได ้โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั+งซื
อหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหนา้ 

(3)  บรษัิทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าหนึ+งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทนุที+จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมด เวน้แตบ่คุคลที+ไดรั้บการจัดสรรเป็น  

(ก) กองทนุดงัตอ่ไปนี
 

1. กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  

2. กองทนุประกนัสงัคม   

3. กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

4. กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาต ิ 

5. กองทนุสาํรองเลี
ยงชพี   

6. กองทนุรวมเพื+อผูล้งทนุทั+วไป 

7. กองทนุอื+นใดที+สาํนักงานพจิารณาวา่มลีักษณะทํานองเดยีวกบักองทนุตาม 1. ถงึ 6. 

8. กองทนุตา่งประเทศที+มลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นติบิคุคลที+จัดตั 
งขึ
นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตาม (ก) ซึ+งไม่อยูภ่ายใตบ้งัคับตอ้งเสยีภาษีเงนิ
ไดน้ติบิคุคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย มลูนธิ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค) บุคคลซึ+งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื+อผูล้งทุนทั+วไปที+เสนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ 
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนที+
มิไดม้ีสัญชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื+อ (omnibus account) ใน
ตา่งประเทศ 

(ง) บุคคลอื+นที+ไดรั้บการผ่อนผันจากสํานักงานเมื+อมเีหตุจําเป็นและสมควร  ใหถ้อืว่าบุคคลที+มคีวามสัมพันธก์ัน
ดงัตอ่ไปนี
เป็นกลุม่บคุคลเดยีวกนั 

(ก) คูส่มรสและบตุรที+ยังไม่บรรลนุติภิาวะ 

(ข) นติบิคุคล และผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้สว่นของนติบิคุคลนั
นซึ+งถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นในนติบิคุคลดังกล่าวไม่
ว่าทางตรงหรือทางออ้มเกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของจํานวนหุน้ที+จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมดหรือความเป็นหุน้ส่วน
ทั 
งหมด   

(ค) กองทนุสว่นบคุคลของบคุคลตาม (ก) หรอื (ข) ที+ไมใ่ชก่องทนุสาํรองเลี
ยงชพี 

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึ
น หลังจากที+นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้นัทกึขอ้มลูการซื
อหน่วยลงทนุ
ของผูส้ั+งซื
อในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นั
น โดยนายทะเบยีนจะออกและจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน / ใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากับภาษีใหแ้กผู่ส้ั+งซื
อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วันทําการ
นับแตว่นัทําการถัดจากวนัสิ
นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครั
งแรก 

5.2.6 การคนืเงนิคา่ซื�อหนว่ยลงทุน 

บริษัทจัดการจะคืนเงนิค่าซื
อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทุน ในกรณีต่าง ๆ ภายใตเ้งื+อนไขที+กําหนด
ดงัตอ่ไปนี
 

(1) กรณีที+การสั+งซื
อหน่วยลงทนุในการเสนอขายนั
นไม่ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ ไม่วา่ทั 
งหมดหรอืบางสว่น
นอกเหนอืจากกรณีตาม (2) ขา้งลา่ง 
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บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ซ้ ื
อหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสั+งจ่าย
เฉพาะในนามของผูจ้องซื
อหน่วยลงทนุและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดังกลา่วเขา้บญัชเีงนิฝาก
ของผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทนุตามเลขที+บัญชทีี+ระบไุวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุ หรอืดําเนนิการโดยวธิกีารอื+นใดขึ
นอยู่
กับดลุยพนิิจของบรษัิทจัดการ ภายใน 1 เดอืนนับตั 
งแต่วันทําการถัดจากวันสิ
นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทนุครั
งแรกตามสดัสว่นของเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทนุ อนึ+ง สําหรับดอกเบี
ยหรอืผลประโยชนใ์ด ๆ ที+เกดิขึ
นจากเงนิ
ที+ไดรั้บจากการสั+งซื
อหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการจะนํารวมเขา้เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

(2) กรณีที+บรษัิทจัดการตอ้งยุตโิครงการหลงัจากสิ
นสดุระยะเวลาการเสนอขายครั
งแรกเนื+องจาก 

(ก) ไมส่ามารถจําหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ล้งทนุไดถ้งึ 35 ราย  
(ข)   ในกรณีที+เป็นกองทุนรวมเพื+อผูล้งทุนทั+วไป  มกีารจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี+ยวกับ
ขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กี+ยวกับขอ้จํากัดการถอื
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหนา้ที+ของบรษัิทจัดการ ทําใหไ้ม่สามารถจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุน
รวมได ้
(ค) หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครั
งแรก มูลคา่หน่วยลงทนุที+จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมด เมื+อคํานวณ
ตามมูลค่าที+ตราไวข้องหน่วยลงทุนตํ+ากว่ามูลค่าขั 
นตํ+าที+จะลงทุนในหลักทรัพยไ์ดต้ามวัตถุประสงคข์องกองทุน 
หรือไม่สามารถลงทุนเพื+อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที+เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี+ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ 
โดยบรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่จองซื
อหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั+งซื
อหน่วยลงทนุตามที+ระบไุวใ้นหนังสอืชี
ชวน 

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ซ้ ื
อหน่วยลงทนุโดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสั+งจ่าย
เฉพาะในนามของผูจ้องซื
อหน่วยลงทนุและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดังกลา่วเขา้บญัชเีงนิฝาก
ของผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทนุตามเลขที+บัญชทีี+ระบไุวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุ หรอืดําเนนิการโดยวธิกีารอื+นใดขึ
นอยู่
กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ ภายใน 1 เดอืนนับตั 
งแต่วันทําการถัดจากวันสิ
นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั
งแรกตามสัดสว่นของเงนิค่าซื
อหน่วยลงทุน และหากบรษัิทจัดการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์
ภายในกําหนดเวลาดังกลา่วไดอ้นัเนื+องจากความผดิพลาดของบรษัิทจัดการเอง บรษัิทจัดการจะชาํระดอกเบี
ยใน
อัตราไม่ตํ+ากวา่รอ้ยละ 7.50 ตอ่ปีนับแตว่ันที+ครบกําหนดเวลานั
นจนถงึวันที+บรษัิทจัดการชําระเงนิจํานวนดังกลา่ว
ไดค้รบถว้น  ทั 
งนี
 เวน้แตส่าํนักงาน จะพจิารณาผอ่นผัน สั+งการเป็นอยา่งอื+น 

ในกรณีที+บรษัิทจัดการประสงคจ์ะยกเลกิการจัดตั 
งกองทุนรวมที+อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั
งแรก 

บรษัิทจัดการอาจยุตกิารขายหน่วยลงทุนได ้โดยบรษัิทจัดการจะรายงานใหส้ํานักงานทราบถงึการยุตกิารขาย

หน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที+ยุตกิารขายหน่วยลงทุนนั
น และใหก้ารอนุมัตใิหจั้ดตั 
งกองทุนรวม

สิ
นสดุลงในวันที+แจง้ใหส้ํานักงานทราบ และบรษัิทจัดการจะคนืเงนิค่าซื
อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที+

เกดิขึ
นจากเงนิที+ไดรั้บจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ตามสดัสว่นของเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน

นับแต่วันที+การอนุมัตใิหจั้ดตั 
งกองทุนรวมสิ
นสุดลง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงนิและ

ผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกลา่วไดอ้ันเนื+องจากความผดิของบรษัิทจัดการกองทุนรวมเอง บรษัิทจัดการ

จะชําระดอกเบี
ยในอัตราไม่ตํ+ากว่ารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที+ครบกําหนดเวลานั
นจนถงึวันที+ชําระเงนิค่าซื
อ

หน่วยลงทนุจนครบถว้น 

5.2.7 เง ื7อนไขการขายหนว่ยลงทนุ 

5.2.7.1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี+จะปฏเิสธ และ/หรือ ระงับการสั+งซื
อหน่วยลงทุนทั 
งหมดหรือบางส่วนใน

กรณีใดกรณีหนึ+งดงัตอ่ไปนี
 

(1) กรณีที+การสั+งซื
อหน่วยลงทนุนั
นมผีลทําใหจํ้านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกนิกวา่จํานวนหน่วยลงทนุของ
โครงการตามที+ไดรั้บอนุมัตจิากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือขอ้มูลที+บรษัิทจัดการ ไดรั้บจากผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไม่
ครบถว้น 

(3) กรณีที+มผีูส้ั+งซื
อหน่วยลงทุนจนอาจทําใหก้ารจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บคุคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกันใด
เกนิกวา่หนึ+งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที+จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมดเวน้แตบ่คุคลที+ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุน
เป็น  

(ก) กองทนุดงัตอ่ไปนี
 

1. กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  
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2. กองทนุประกนัสงัคม   

3. กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

4. กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาต ิ 

5. กองทนุสาํรองเลี
ยงชพี   

6. กองทนุรวมเพื+อผูล้งทนุทั+วไป 

7. กองทนุอื+นใดที+สาํนักงานพจิารณาวา่มลีักษณะทํานองเดยีวกบักองทนุตาม 1. ถงึ 6. 

8. กองทนุตา่งประเทศที+มลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นติบิคุคลที+จัดตั 
งขึ
นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตาม (ก) ซึ+งไม่อยูภ่ายใตบ้งัคับตอ้งเสยีภาษีเงนิ

ไดน้ติบิคุคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย มลูนธิ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค) บุคคลซึ+งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื+อผูล้งทุนทั+วไปที+เสนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ 

Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู ล้งทุน 

ที+มิไดม้ีสัญชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื+อ (omnibus account)  

ในตา่งประเทศ 

(ง) บคุคลอื+นที+ไดรั้บการผ่อนผันจากสํานักงานเมื+อมเีหตจํุาเป็นและสมควร 

(4) กรณีบรษัิทจัดการเกดิขอ้สงสยัวา่การซื
อหน่วยลงทนุของผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เชน่ อาจเป็นการ

ฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(5)  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี+จะปฏเิสธการสั+งซื
อหน่วยลงทนุในบางกรณีตามที+บรษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ 

ในกรณีที+บรษัิทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีที+การสั+งซื
อหน่วยลงทุน

อาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรือก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นตน้ ทั 
งนี
เพื+อเป็นการรักษา

ผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และชื+อเสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษัิท

จัดการเป็นหลกั 

5.2.7.2 เมื+อสิ
นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแลว้ หากปรากฏเหตุใดเหตหุนึ+งดังต่อไปนี
 
ใหก้ารอนุมัตใิหจั้ดตั 
งและจัดการกองทนุรวมของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิ
นสดุลง เวน้แตจ่ะมเีหตุ
อนัสมควรและไดรั้บการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที+ขายไดม้ีจํานวนไม่มากพอที+จะทําใหเ้หมาะสมกับค่าใชจ้่ายในการบรหิารจัดการ
ลงทนุตอ่ไป 

(2) ลกัษณะการขายหน่วยลงทนุ จํานวนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืลกัษณะของผูล้งทนุ ไมไ่ดเ้ป็นไปตามโครงการที+
ไดรั้บอนุมัตจิากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื+อการอนุมัตจัิดตั 
งและจัดการกองทุนรวมสิ
นสดุลง ใหบ้รษัิทจัดการดําเนินการคนืเงนิค่าจองซื
อหน่วยลงทุน
ใหแ้กผู่จ้องซื
ออยา่งเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที+กําหนดไวใ้นขอ้ 5.2.6 “การคนืเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทนุ” 

5.2.7.3 บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีี+จะปฏบิัตติามนโยบาย รายละเอยีด 
และ วธิกีารเงื+อนไขตา่ง ๆ ที+กําหนดในโครงการนี
แลว้ 

ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิ+มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวม หรอืวธิกีารจัดการกองทุนรวม
เกี+ยวกับการเปลี+ยนแปลงวนั เวลาทําการขายหรอืรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ และวธิปีฏบิัตทิี+เกี+ยวขอ้ง โดยถอืวา่ไดรั้บ
ความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทั 
งนี
 จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กอ่น 

5.2.8 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี

ผูส้ั+งซื
อจะตอ้งเปิดบัญชกีองทุนกับบรษัิทจัดการไว ้เพื+อประโยชน์ในการตดิต่อทํารายการซื
อหรือขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการ โดยผูส้ั+งซื
อจะตอ้งกรอกรายละเอยีดและ
ขอ้ความต่าง ๆ ในคําขอเปิดบัญชกีองทนุอย่างถูกตอ้งและตามความจรงิ พรอ้มทั 
งแนบเอกสารประกอบการเปิด
บัญช ี(บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื+น ๆ และ/หรือเปลี+ยนแปลงเอกสาร
หลกัฐานในการขอเปิดบญัช ีตามที+เห็นสมควร) ดงันี
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กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขา้ราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงาน
รัฐวสิาหกจิ พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

ในกรณีที+ใชส้าํเนาบัตรประจําตวัขา้ราชการ หรอืสําเนาบตัรประจําตัวพนักงานรัฐวสิาหกจิ ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีน
บา้นพรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งเป็นเอกสารหลกัฐานเพิ+มเตมิดว้ย 

ในกรณีที+เป็นผูเ้ยาวท์ี+ยังไม่ไดบ้รรลนุิตภิาวะ ใหใ้ชเ้อกสารหลักฐานเป็นสําเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ยาว ์พรอ้มทั 
ง
เอกสารหลกัฐานที+กลา่วมาในวรรคหนึ+งและวรรคที+สองขา้งตน้ของบดิาหรอืมารดาของผูเ้ยาว ์

(2) สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื+อและเลขที+บัญช ี(ในกรณีที+มคีวามประสงค์
จะรับเงนิคนืในสว่นที+ไม่ไดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอน
เขา้บญัช)ี พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(3) สาํเนาเอกสารแสดงตนอื+นใดที+บรษัิทจัดการเห็นสมควร  

กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาตติา่งดา้ว 

(1) สาํเนาใบตา่งดา้วหรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

(2) สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื+อและเลขที+บัญช ี(ในกรณีที+มคีวามประสงค์
จะรับเงนิคนืในสว่นที+ไม่ไดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอน
เขา้บญัช)ี พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(3) สาํเนาเอกสารแสดงตนอื+นใดที+บรษัิทจัดการเห็นสมควร  

กรณีคณะบุคคล 

(1) สาํเนาหนังสอืจัดตั 
งคณะบคุคล 

(2) หนังสอืแสดงความยนิยอมของคณะบคุคลทกุทา่นที+แตง่ตั 
งผูม้อํีานาจดําเนนิการแทน 

(3) สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของคณะบคุคลทกุทา่น 

(4) สาํเนาบตัรประจําตัวผูเ้สยีภาษีในนามคณะบคุคล (ในกรณีที+มคีวามประสงคใ์หห้ักภาษี ณ ที+จา่ย) 

(5) สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื+อและเลขที+บัญช ี(ในกรณีที+มคีวามประสงค์
จะรับเงนิคนืในสว่นที+ไม่ไดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอน
เขา้บญัช)ี 

ทั 
งนี
 เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) และ (5) ตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล
นั
น พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้มี) ส่วนเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยคณะบุคคล 
แตล่ะราย 

กรณีนติบิุคคลที7จดทะเบยีนในประเทศไทย 

(1) สาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนจากกระทรวงพาณชิย ์ 

(2) สาํเนาหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคับของบรษัิท  

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูม้ีอํานาจลงนามตามเงื+อนไขของบริษัท ตามแบบบุคคล
ธรรมดา 

(4) สาํเนารายงานมตทิี+ประชมุคณะกรรมการบรษัิทที+อนุญาตใหเ้ปิดบญัชซีื
อขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมได ้

(5) หนังสอืมอบอํานาจ 

(6) หลกัฐานของผูรั้บมอบอํานาจ ตามแบบบคุคลธรรมดา 

(7) สาํเนาบญัชรีายชื+อผูถ้อืหุน้ (บอจ.5) 

(8) สาํเนาบตัรประจําตัวผูเ้สยีภาษี 

(9) สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื+อและเลขที+บัญช ี(ในกรณีที+มคีวามประสงค์
จะรับเงนิคนืในสว่นที+ไม่ไดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอน
เขา้บญัช)ี 

ทั 
งนี
 เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้อํีานาจลงนาม
แทนนติบิคุคลนั
น พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผู ้
มอํีานาจลงนามแทนนติบิคุคลแตล่ะราย 
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กรณีนติบิุคคลที7จดทะเบยีนในตา่งประเทศ 

(1) สาํเนาหนังสอืสาํคญัการจัดตั 
งบรษัิท 

(2) หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ 

(3) ขอ้บงัคับ 

(4) สาํเนารายงานมตทิี+ประชมุคณะกรรมการบรษัิทที+อนุญาตใหเ้ปิดบญัชซีื
อขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมได ้

(5) หนังสอืรับรอง 

(6) ตวัอยา่งลายมอืชื+อผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคลและเงื+อนไขในการลงนาม  

(7) สาํเนาใบตา่งดา้วหรอืหนังสอืเดนิทาง (แลว้แตก่รณี) ของผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล 

(8) หนังสอืมอบอํานาจ (ในกรณีที+ผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อํีานาจลงนามที+ระบใุน
หนังสอืรับรองนติบิคุคล) 

(9) สาํเนาบญัชรีายชื+อผูถ้อืหุน้  

(10) สาํเนาบตัรประจําตัวผูเ้สยีภาษี (ถา้ม)ี 

(11) สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื+อและเลขที+บัญช ี(ในกรณีที+มคีวามประสงค์
จะรับเงนิคนืในสว่นที+ไม่ไดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอน
เขา้บญัช)ี 

(12) เอกสารอื+นใดที+กําหนดโดยบรษัิทจัดการ   
ทั 
งนี
 เอกสารตามขอ้ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) และ (12) ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
โดยมีผูม้อํีานาจลงนามแทนนิตบิุคคลนั
น พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (7) ตอ้งลงนาม
รับรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคลแตล่ะราย 

หมายเหต ุ: เอกสารสาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื+อและเลขที+บญัช ี(ในกรณีที+

มคีวามประสงคจ์ะรับเงนิคนืในสว่นที+ไม่ไดรั้บการจัดสรร หรือการรับเงนิปันผล หรือการรับเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทนุ โดยการโอนเขา้บญัช)ี  

หากเป็นบัญชีธนาคารที+เปิดในเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑล (สํานักหักบัญชีกรุงเทพ)   บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการคนืเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสั+งจ่ายเฉพาะใน

นามของผูถ้อืหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน หรือนําเงนิดังกล่าวเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้ือ

หน่วยลงทนุตามเลขที+บัญชทีี+ระบไุวใ้นคําขอเปิดบญัชกีองทนุ หรอืดําเนนิการโดยวธิกีารอื+นใดขึ
นอยูก่ับดลุยพนิจิ

ของบรษัิทจัดการ 

หากเป็นบัญชธีนาคารที+เปิดในเขตต่างจังหวัด  ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถใชเ้ป็นบัญชรัีบเงนิค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน/ผลประโยชน์อื+น ๆ ได ้10 ธนาคารเท่านั
น ไดแ้ก่ ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด(มหาชน), ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน), ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) , 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน), ธนาคาร 
ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย (จํากัด) มหาชน ธนาคารเกียรตินาคิน (จํากัด) มหาชน 
นอกเหนือจาก 10 ธนาคารที+กล่าวมาขา้งตน้นี
 บรษัิทจัดการจะดําเนินการคนืเงนิค่าซื
อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสั+งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้อืหน่วยลงทุนและสง่โดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีน หรอืนําเงนิดังกลา่วเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเลขที+บัญชทีี+ระบไุวใ้นคําขอเปิดบัญชี
กองทนุ หรอืดําเนนิการโดยวธิกีารอื+นใดขึ
นอยู่กับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นผูรั้บภาระ
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เขา้บัญชขีองผูถ้ือหน่วยลงทุนตามอัตราที+ธนาคาร
พาณชิยกํ์าหนด โดยตดัจา่ยจากจํานวนเงนิที+จะโอนเขา้บญัชนัี
น ๆ  

หากมกีารเปลี+ยนแปลงหรอืเพิ+มเตมิธนาคารหรอืวธิทีี+ชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบ 
โดยจะตดิประกาศแจง้ใหท้ราบ ณ ที+ทําการของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ 
รวมทั 
งเผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขโครงการ 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ั�งแรก : 

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ั�งแรก : 

-  บรษัิทจัดการ 

-  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื 

-  วธิกีารอื+น ๆ เพื+อเป็นการอํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 
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6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ั�งแรก : 

6.2.1  วธิกีารขอรบัหนงัสอืชี�ชวน ใบคําส ั7งซื�อหนว่ยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชกีองทนุ  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถตดิต่อขอรับหนังสอืชี
ชวนสว่นสรุปขอ้มูลสําคัญ หนังสอืชี
ชวน
สว่นขอ้มูลโครงการ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน ใบคําสั+งซื
อหน่วยลงทุน ไดท้ี+บรษัิทจัดการ ตามวัน เวลา ทําการ
ตามปกตขิองบรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี  

สําหรับผูล้งทุนที+ยังไม่เคยมบีัญชกีองทนุ จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่าง ๆ ใน
คําขอเปิดบญัชกีองทนุพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชกีองทนุ 

6.2.2  วนัและเวลาทําการเสนอขายหนว่ยลงทุน 

บรษัิทจัดการจะกําหนดวันเริ+มรับคําสั+งซื
อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั 
งแต่วันจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิ
เป็นกองทุนรวมโดยบรษัิทจัดการจะประกาศวันที+เป็นวันทําการซื
อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหนา้ โดยปิด
ประกาศ ณ สาํนักงานของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื และบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซื
อคนืหน่วยลงทนุจะรับคําสั+งซื
อหน่วยลงทุนทุกวันทําการซื
อหน่วย
ลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุน ตั 
งแต่เวลาเริ+มทําการของบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซื
อคนืหน่วย
ลงทนุ (ถา้ม)ี จนถงึเวลา 15.30 น. ณ บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื โดยผูส้นใจกรอกใบคํา
สั+งซื
อใหค้รบถว้นและแนบเอกสารหลักฐานในการซื
อหน่วยลงทนุ พรอ้มชาํระเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทนุ รวมถงึชดุเปิด
บญัชกีองทนุ (กรณีที+ยังไมเ่คยเปิดบญัชกีองทนุ)   

การสง่คําสั+งซื
อหน่วยลงทนุภายหลังเวลา 15.30 น. ใหถ้อืวา่เป็นการสั+งซื
อหน่วยลงทุนในวันทําการที+กําหนดให ้
เป็นวนัทําการซื
อถัดไป 

ทั 
งนี
 บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิที+จะปรับปรุงเปลี+ยนแปลงวัน เวลา และวธิีการ การรับคําสั+งซื
อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ตามที+บรษัิทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื
อคืน (ถา้มี) ทั 
งนี
 เป็นไปเพื+อความเหมาะสม หรือเพื+อ
ประโยชนแ์กก่องทนุรวม 

ในกรณีที+วันดังกลา่วตรงกับวันหยุดทําการ และ/หรอืวนัที+สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื+น
ใดที+มีอํานาจตามกฎหมายที+เกี+ยวขอ้งมีคําสั+งใหเ้ป็นวันหยุดทําการซื
อขาย แมอ้าจเป็นวันที+บริษัทจัดการ
กําหนดใหเ้ป็นวันรับคําสั+งซื
อหน่วยลงทุนก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลื+อนวันรับคําสั+งซื
อหน่วยลงทุนเป็นวันทําการ
ถัดไป 

6.2.3  วธิกีารซื�อและชําระเงนิคา่ซื�อหนว่ยลงทุน  

6.2.3.1   วธิกีารซื
อหน่วยลงทนุผา่นบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื 

(1) ผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทนุแตล่ะรายสามารถสั+งซื
อหน่วยลงทนุไดท้ี+บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื 
ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี ไดต้ามวนัและเวลาระบไุวใ้นหนังสอืชี
ชวน โดยจะตอ้งสั+งซื
อหน่วยลงทนุ
เป็นมลูคา่ไมตํ่+ากวา่ที+ระบไุวใ้นหนังสอืชี
ชวน ซึ+งเป็นมลูคา่ที+รวมคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุแลว้ (ถา้ม)ี  

(2) ผูส้ั+งซื
อจะตอ้งชําระเงนิค่าซื
อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั 
งจํานวนใหแ้ก่บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการ
ขายหรือรับซื
อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรือตัวแทน (ถา้มี) และกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบคําขอเปิดบัญชี

กองทนุ และใบคําสั+งซื
อหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) สําหรับผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทุนที+ยังไม่เคยมีบัญชกีองทุน และ/หรอื บัญชผีูถ้อืหน่วยลงทุน กับบรษัิทจัดการ 
จะตอ้งเปิดบญัชกีองทนุ และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุกอ่น 

(4) ผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทนุสามารถชําระเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทนุ โดยชําระเป็น เงนิโอน เช็ค ดราฟต ์หรอืวธิอีื+นใดที+
บรษัิทจัดการยอมรับ โดยผูส้ั+งซื
อจะตอ้งลงวันที+ตามวันที+ที+สั+งซื
อและขดีคร่อมเฉพาะสั+งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด ์
แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด เพื+อจองซื
อหน่วยลงทนุ” โดยระบชุื+อ ที+อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูส้ั+งซื
อลงบนดา้นหลัง
ของเช็คเพื+อความสะดวกในการตดิต่อและเพื+อผลประโยชน์ของผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทุน เป็นบัญชกีระแสรายวัน มี
ดงัตอ่ไปนี
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บญัชธีนาคาร สาขาธนาคาร เลขที7บญัช ี

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั(มหาชน)   สาํนักลมุพนิี เลขที+บัญช ี889-1-01361-5 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) สาขาอาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขที+บัญช ี227-3-01446-6 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาสวนพล ู       เลขที+บัญช ี064-1-06608-7 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขที+บัญช ี539-0-00105-5 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขที+บัญช ี200-3-03485-3 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขที+บัญช ี492-6-00046-6 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอาคารสาทร ซติี
 เลขที+บัญช ี004-1-10428-2 

ธนาคาร ยโูอบ ีจํากดั (มหาชน)   สาขา อาคารไทยวา เลขที+บัญช ี794-3-63067-8 

ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) สาขาสํานักสลีม เลขที+บัญช ี800-0-22888-4 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักสลีม เลขที+บัญช ี000-113-000-003-33 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี+ยนแปลงเพิ+มเตมิบัญชดีังกล่าว  โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิ+มเตมิโครงการ
โดยจะปิดประกาศ ณ ที+ทําการของบรษัิทจัดการและสถานที+ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรับซื
อคนืหน่วย
ลงทนุ 

(5)   หลังจากที+บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื
อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี ไดรั้บ
การสั+งซื
อหน่วยลงทุน พรอ้มทั 
งเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทุนจากผูส้ั+งซื
อแลว้ บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซื
อคนื (ถา้ม)ี ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี จะออกสําเนาใบคําสั+งซื
อหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั+งซื
อไวเ้ป็น
หลกัฐาน 

(6) ในกรณีที+ผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทนุชาํระเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรอืดราฟต ์ซึ+งไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิได ้
ในวันที+สั+งซื
อ ไม่วา่ดว้ยเหตใุดก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี+จะระงับการขายหน่วยลงทนุใหก้ับผูส้ั+งทําการ
ซื
อนั
น 

(7) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุของผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
ภายใน 7 วนัทําการ นับแตว่นัถัดจากวนัคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ 

ทั 
งนี
 สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทุนจะเกดิขึ
นต่อเมื+อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้ันทกึรายการ
สั+งซื
อหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

(8) ในการชําระเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทนุ ผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทนุจะตอ้งชําระคา่หน่วยลงทนุดว้ยเงนิจนเต็มจํานวน จะ
หักลบหนี
กับบรษัิทจัดการไม่ได ้เวน้แต่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ+งเพื+อซื
อหน่วย
ลงทนุของกองทุนรวมนี
ที+บรษัิทจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบดําเนนิการ บรษัิทจัดการอาจจะดําเนนิการใหม้กีารหักลบ
กลบหนี
กนัก็ได ้

(9) ผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทนุที+ไดทํ้าการสั+งซื
อหน่วยลงทนุ และไดช้ําระเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแลว้จะ
เพกิถอนการสั+งซื
อหน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคนืเงนิค่าซื
อหน่วยลงทุนไม่ได ้ยกเวน้บรษัิทจัดการจะอนุญาตให ้
เพกิถอนได ้

(10) การเพิ+มจํานวนหน่วยลงทุนที+ขายไดแ้ลว้ จะกระทําในวันทําการถัดจากวันที+คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
จํานวนนั
น 

(11) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี+จะปฏเิสธการสั+งซื
อหน่วยลงทนุ ในกรณีที+บรษัิทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่
การสั+งซื
อดังกลา่ว มผีลกระทบตอ่การลงทุนของกองทุน หรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืต่อชื+อเสยีง หรอืตอ่ความ
รับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั+งซื
อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

6.2.3.2 การรับคําสั+งซื
อหน่วยลงทนุโดยผ่านระบบโทรศัพท ์(บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื+อเปิดใหบ้รกิารและ
เมื+อไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที+ทําการของบรษัิทจัดการ
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื 

เมื+อบริษัทจัดการเปิดใหใ้ชบ้ริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีรายละเอยีดหลักเกณฑ์ เงื+อนไข ขั 
นตอน
วธิกีารใชบ้รกิาร และกําหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบและปฏบิัตติาม โดยปิดประกาศ ณ ที+
ทําการของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเริ+มใหบ้รกิาร โดย
จะปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.3.3   การรับคําสั+งซื
อหน่วยลงทุนโดยผ่านสื+ออเิล็กทรอนิกส ์(Internet) (บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื+อ
เปิดใหบ้รกิารและเมื+อไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที+ทําการ
ของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื) 
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เมื+อบริษัทจัดการเปิดใหใ้ชบ้ริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีรายละเอยีดหลักเกณฑ์ เงื+อนไข ขั 
นตอน
วธิกีารใชบ้รกิาร และกําหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบและปฏบิัตติาม โดยปิดประกาศ ณ ที+
ทําการของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซื
อคนื ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเริ+มใหบ้รกิาร โดย
จะปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.3.4 การรับคําสั+งซื
อหน่วยลงทุนโดยวธิกีารอื+น ๆ เพื+ออํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
บรษัิทจัดการอาจเพิ+มเตมิวธิีการรับคําสั+งซื
อหน่วยลงทุนโดยวธิอีื+น ๆ เช่น วธิกีารรับคําสั+งซื
อหน่วยลงทุนผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทาง
อเิล็กทรอนกิส ์(Internet Banking) เครื+องฝากถอนเงนิอตัโนมัต ิ(Automatic Teller Machine) หรอืวธิกีารอื+นใด
อนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต โดยบรษัิทจัดการจะดําเนนิการตามเกณฑข์อง
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทั 
งนี
 บริษัทจัดการ
จะแจง้ถงึวธิกีารรับคําสั+งซื
อหน่วยลงทุนนั
น ๆ ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเริ+มใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.4  ราคาขายหน่วยลงทนุ 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสั+งซื
อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทนุที+คํานวณได ้ณ สิ
นวันทําการถัดจากวันทํา
การขายหน่วยลงทนุนั
น โดยเป็นราคาที+ไดรั้บการรับรองจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมในการ
ขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

6.2.5 เง ื7อนไขการขายหนว่ยลงทนุ 

6.2.5.1    บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี+จะปฏเิสธ และ/หรอื ระงับการสั+งซื
อหน่วยลงทนุทั 
งหมดหรอืบางสว่นใน
กรณีใดกรณีหนึ+งดงัตอ่ไปนี
 

(1) กรณีที+การสั+งซื
อหน่วยลงทุนนั
นมผีลทําใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทนุเกนิกวา่จํานวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามที+ไดรั้บอนุมัตจิากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือขอ้มูลที+บรษัิทจัดการ ไดรั้บจากผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไม่
ครบถว้น 

(3) กรณีบรษัิทจัดการเกดิขอ้สงสยัวา่การซื
อหน่วยลงทุนของผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เชน่ อาจเป็นการ
ฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(4) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี+จะปฏเิสธการสั+งซื
อหน่วยลงทนุในบางกรณีตามที+บรษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ 
ในกรณีที+บรษัิทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีที+การสั+งซื
อหน่วยลงทุน
อาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรือก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นตน้ ทั 
งนี
เพื+อเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และชื+อเสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษัิท
จัดการเป็นหลกั 

(5) บริษัทจัดการสงวนสทิธทิี+จะหยุดรับคําสั+งซื
อหน่วยลงทุนเป็นการชั+วคราวและ/หรือถาวรก็ได ้ในกรณีที+

บรษัิทพจิารณาเห็นวา่การหยุดรับคําสั+งซื
อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุต่อกองทุนและผูถ้อืหน่วย

ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที+สํานักงานของบริษัทจัดการและ

ผูส้นับสนุนการขายและรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ รวมทั 
งเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.5.2  บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีี+จะปฏบิัตติามนโยบาย รายละเอยีด 
และ วธิกีารเงื+อนไขตา่งๆ ที+กําหนดในโครงการนี
แลว้ 

ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิ+มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวธิกีารจัดการกองทุนรวม
เกี+ยวกับการเปลี+ยนแปลง และ/หรือ เพิ+มเตมิ วัน เวลา และวธิีการ การขายหรือรับซื
อคนืหน่วยลงทุน และวธิี
ปฏบิตัทิี+เกี+ยวขอ้ง โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ซึ+งการดําเนนิการดังกลา่วบรษัิทจัดการ
จะคํานงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 

6.3 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

(1) บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั+งซื
อหน่วยลงทนุตามที+สั+งซื
อและไดช้ําระเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทนุ
เต็มตามจํานวนแลว้ ในกรณีที+จํานวนเงนิที+ระบใุนคําสั+งซื
อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงนิที+บรษัิทจัดการไดรั้บ
ชาํระบรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจํานวนเงนิที+ไดรั้บชาํระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีที+การสั+งซื
อหน่วยลงทุนนั
นมผีลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทนุเกนิกวา่จํานวนหน่วยลงทนุของ
โครงการตามที+ไดรั้บอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ส้ั+งซื
อ
โดยใชห้ลักการ “จองซื
อกอ่นไดก้อ่น” ตามวนัที+ไดรั้บการสั+งซื
อและเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทนุเต็มตามจํานวน ในกรณี
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ที+มกีารสั+งซื
อในวันเดยีวกันและมหีน่วยลงทนุไม่เพยีงพอตอ่การจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรรตามสดัสว่นจํานวน
หน่วยลงทนุที+สั+งซื
อใหแ้กผู่ซ้ ื
อหน่วยลงทนุ 

(2) ในกรณีที+บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่เป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของผู ้
ถอืหน่วยลงทุนหรือชื+อเสยีงหรือความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี+จะ
จัดสรรหรอืไม่จัดสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทั 
งหมดก็ได ้โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั+งซื
อหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหนา้ 

(3) บรษัิทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าหนึ+งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทนุที+จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมด เวน้แตบ่คุคลที+ไดรั้บการจัดสรรเป็น 

(ก) กองทนุดงัตอ่ไปนี
 

1. กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  

2. กองทนุประกนัสงัคม   

3. กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

4. กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาต ิ 

5. กองทนุสาํรองเลี
ยงชพี   

6. กองทนุรวมเพื+อผูล้งทนุทั+วไป 

7. กองทนุอื+นใดที+สาํนักงานพจิารณาวา่มลีักษณะทํานองเดยีวกบักองทนุตาม 1. ถงึ 6. 

8. กองทนุตา่งประเทศที+มลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นติบิคุคลที+จัดตั 
งขึ
นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตาม (ก) ซึ+งไม่อยูภ่ายใตบ้งัคับตอ้งเสยีภาษีเงนิ
ไดน้ติบิคุคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย มลูนธิ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค) บุคคลซึ+งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื+อผูล้งทุนทั+วไปที+เสนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ 
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนที+
มิไดม้ีสัญชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื+อ (omnibus account) ใน
ตา่งประเทศ 

(ง) บคุคลอื+นที+ไดรั้บการผ่อนผันจากสํานักงานเมื+อมเีหตจํุาเป็นและสมควร  

ใหถ้อืวา่บคุคลที+มคีวามสมัพันธก์นัดงัตอ่ไปนี
เป็นกลุม่บคุคลเดยีวกนั 

(ก) คูส่มรสและบตุรที+ยังไมบ่รรลนุติภิาวะ 

(ข) นติบิุคคล และผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้สว่นของนติบิคุคลนั
นซึ+งถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นในนติบิคุคลดังกลา่วไม่
ว่าทางตรงหรือทางออ้มเกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของจํานวนหุน้ที+จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมดหรือความเป็นหุน้ส่วน
ทั 
งหมด   

(ค) กองทนุสว่นบคุคลของบคุคลตาม (ก) หรอื (ข)ที+ไมใ่ชก่องทนุสาํรองเลี
ยงชพี 

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึ
น หลังจากที+นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้ันทกึขอ้มูลการซื
อหน่วยลงทนุ
ของผูส้ั+งซื
อในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เทา่นั
น โดยนายทะเบยีนจะออกและจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูส้ั+งซื
อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วย
ลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ 

7 การรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ 

7.1 ชอ่งทางการรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื 

- วธิกีารอื+น ๆ เพื+อเป็นการอํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

7.2 รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุเพิ7มเตมิ 
          ไมม่ ี

7.3 วธิกีารรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ : 

- รับซื
อคนืหน่วยลงทนุแบบดุลยพนิจิของผูล้งทนุ 

7.4 รายละเอยีดวธิกีารรบัซื�อคนืหนว่ยลงทุนเพิ7มเตมิ 

กรณีรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุแบบดลุยพนิจิของผูล้งทุน 
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ชนดิจา่ยเงนิปันผล                        :  ม ี

ชนดิสะสมมลูคา่                          :  ม ี

1. การรับซื
อคนืหน่วยลงทนุโดยผา่นบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั+งขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ี+บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนืได ้
ทกุวนัที+ 25 ของทกุเดอืน ตั 
งแตเ่วลาเริ+มทําการถงึเวลา 15.30 น. หากวนัดังกลา่วตรงกบัวนัปิดทําการหรอืเป็นวัน
ทําการที+ไม่สามารถซื
อขายหน่วยลงทุนไดใ้หเ้ลื+อนเป็นวันทําการถัดไป หรือเวลาอื+นใดที+บริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนืจะกําหนดเวลาโดยจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ โดยใชร้าคารับซื
อคนืหน่วยลงทนุที+
คํานวณได ้ณ สิ
นวนัทําการซื
อขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการคํานวณราคารับซื
อคนืหน่วยลงทนุ ซึ+งเป็นราคาที+
ไดรั้บรองจากผูด้แูลผลประโยชน ์

ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี+จะเปลี+ยนแปลงวันและเวลาของวนัที+เปิดรับคําสั+งขายคนืหน่วยลงทนุ ตามที+ได ้
แจง้ไวใ้นหนังสือชี
ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทําการปิดประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ ณ 
สาํนักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื หรอืเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั+งขายคนืหน่วยลงทุน โดยสง่คําสั+งขายคนื และหลักฐานการขายคนื และกรอก
รายละเอยีดในใบคําสั+งขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนที+จะขาย
คนืหรอืจํานวนเงนิที+ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทุนซึ+งบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซื
อคนืที+รับคําสั+งขายคนืหน่วยลงทนุจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสั+งขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ทั 
งนี
 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั+งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได ้โดยผูถ้ือหน่วยตอ้งลงนามใน
แบบฟอรม์ขายคนืหน่วยลงทนุ พรอ้มทั 
งแนบเอกสารหลักฐานตามที+บรษัิทจัดการกําหนด และจะตอ้งปฏบิัตติาม
เงื+อนไขที+บรษัิทจัดการระบไุวใ้นคําขอใชบ้รกิารดังกลา่ว และผูถ้อืหน่วยลงทนุที+ใชบ้รกิารซื
อขายหน่วยลงทนุผ่าน
ทางโทรสาร จะตอ้งยอมรับและผูกพันตามเงื+อนไข และ/หรอื ที+จะแกไ้ขเพิ+มเตมิเปลี+ยนแปลงในอนาคต ซึ+งรวมถงึ
การยอมรับความเสี+ยงใด ๆ ที+อาจเกดิขึ
นอนัเนื+องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

(3) ในกรณีที+ผูถ้อืหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที+จะขายคนื หรือจํานวนเงนิที+ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการ
ไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทุนในใบคําสั+งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนหักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนที+ปรากฏอยู่ในรายการที+บันทกึ
โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงคท์ี+จะขายคนืหน่วยลงทุนทั 
งหมด
เทา่ที+ปรากฏอยูใ่นรายการที+บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนั
น 

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะทําการตรวจสอบรายการสั+งขายคนืหน่วยลงทุนกับทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน 
หากถูกตอ้งนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะเป็นผูย้กเลกิหน่วยลงทุนดังกล่าวพรอ้มกับออกหนังสอืรับรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับตั 
งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่า
หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ  

ทั 
งนี
 สทิธกิารขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึ
นตอ่เมื+อนายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดทํ้าการบันทกึ
รายการสั+งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

(5) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหม้กีารชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุภายใน 5 วันทําการ นับตั 
งแตว่ันถัดจาก
วนัคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ  

(6) ในกรณีที+ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดย้ื+นคําสั+งขายคนืหน่วยลงทนุตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อ
คนื และบรษัิทจัดการยังไม่สามารถรับซื
อคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้โดยอยูใ่นระหวา่งการดําเนนิการ
ของบรษัิทจัดการตามขอ้ “การไม่ขายหรือรับซื
อคนืหน่วยลงทุนตามคําสั+งซื
อหรือขายคนืหน่วยลงทุน”  ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนอาจขอยกเลกิคําสั+งขายคืนของผูถ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างวันทําการใดที+บริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื ที+ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดย้ื+นคําสั+งขายคนืหน่วยลงทนุ ทั 
งนี
 การยกเลกิคําสั+งขายคนื
หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื+อไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่นเทา่นั
น 

(7) การลดจํานวนหน่วยลงทนุที+รับซื
อคนืจะกระทําในวนัทําการถัดจากวนัทําการขายคนืหน่วยลงทนุจํานวนนั
น 

2. การรับซื
อคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท ์(บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื+อเปิดใหบ้รกิารและเมื+อ
ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที+ทําการของบรษัิทจัดการและ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื 

3. เมื+อบรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายละเอยีดหลักเกณฑ ์เงื+อนไข ขั 
นตอน
วธิกีารใชบ้รกิาร และกําหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบและปฏบิัตติาม โดยปิดประกาศ ณ ที+
ทําการของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซื
อคนื ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเริ+มใหบ้รกิาร โดย
จะปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
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4. การรับซื
อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื+ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) (บริษัทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื+อเปิด
ใหบ้รกิารและเมื+อไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที+ทําการของ
บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื) 

เมื+อบริษัทจัดการเปิดใหใ้ชบ้ริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีรายละเอยีดหลักเกณฑ์ เงื+อนไข ขั 
นตอน
วธิกีารใชบ้รกิาร และกําหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบและปฏบิัตติาม โดยปิดประกาศ ณ ที+
ทําการของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซื
อคนื ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเริ+มใหบ้รกิาร โดย
จะปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

5. การรับซื
อคนืหน่วยลงทุนโดยวธิกีารอื+น ๆ เพื+ออํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต บรษัิท
จัดการอาจเพิ+มเตมิวธิีการรับซื
อคนืหน่วยลงทุนโดยวธิอีื+น ๆ เพื+อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น วธิกีารรับซื
อคนืหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บรกิารธนาคารทาง
โทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอเิล็กทรอนิกส ์(Internet Banking) เครื+องฝากถอนเงิน
อตัโนมัต ิ(Automatic Teller Machine) หรอืวธิกีารอื+นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ
ในอนาคต โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการจะแจง้ถงึวธิกีารรับซื
อคนื
หน่วยลงทนุนั
น ๆ ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 15 วนักอ่นเริ+มใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

7.5 ระยะเวลาในการรบัซื�อคนื : 

  ตามที+ระบใุนขอ้ 7.4   

7.6 รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื�อคนื :  

  ตามที+ระบใุนขอ้ 7.4  

7.7  การขายคนืหนว่ยลงทุน : 

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไม่ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 

7.8 รายละเอยีดการขายคนืหนว่ยลงทุนเพิ7มเตมิ : 

  ไมม่ ี

7.9 รายละเอยีดเพิ7มเตมิ : 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิที+จะเปลี+ยนแปลงกําหนดการ ในการรับซื
อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ+มเตมิ 
วธิกีาร และการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทั 
งนี
 เป็นไป
เพื+อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยจะทําการติดประกาศที+สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื 

8  การสบัเปลี7ยนหนว่ยลงทุน 

8.1 ชอ่งทางการสบัเปลี7ยนหนว่ยลงทุน 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื  

- วธิกีารอื+น ๆ เพื+อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลี7ยนหนว่ยลงทนุเพิ7มเตมิ  

การสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุ หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุหนึ+ง (“กองทนุตน้ทาง”) เพื+อซื
อหน่วย
ลงทนุของกองทนุอกีกองทนุหนึ+ง (“กองทนุปลายทาง”) ตามเงื+อนไขที+ระบไุวใ้นโครงการจัดการ โดยบรษัิทจัดการ
จะดําเนนิการนําเงนิคา่ขายคนื ซึ+งไดห้ักคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เพื+อนําไปชําระคา่ซื
อหน่วย
ลงทนุของกองทนุปลายทาง 

การสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุกรณีการเสนอขายหน่วยลงทนุครั
งแรก ซึ+งมาจากการสั+งขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
อื+นภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการจะตอ้งเป็นไปตามเงื+อนไขในหัวขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครั
งแรก หรือ
หัวขอ้การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั
งแรก หรือหัวขอ้การสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื+นนั
น   
เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นอย่างอื+น 
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การสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั
งแรก บรษัิทจัดการอาจเปิดใหบ้รกิารสับเปลี+ยนหน่วยลงทุน 
โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีดลว่งหนา้กอ่นวันเปิดใหบ้รกิาร โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิท
จัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื และบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

ในกรณีที+วันดังกลา่วตรงกับวันหยุดทําการ และ/หรอืวนัที+สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื+น
ใดที+มีอํานาจตามกฎหมายที+เกี+ยวขอ้งมีคําสั+งใหเ้ป็นวันหยุดทําการซื
อขาย แมอ้าจเป็นวันที+บริษัทจัดการ
กําหนดใหเ้ป็นวนัทําการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลื+อนวนัทําการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุเป็นวัน
ทําการถัดไป 

ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี+จะเปลี+ยนแปลง และ/หรือ เพิ+มเตมิ วัน เวลา และวธิกีาร การสับเปลี+ยนหน่วย
ลงทุนดังกล่าว ตามที+บรษัิทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ 
สํานักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื รวมทั 
งเผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ 

กรณีที+เป็นการสับเปลี+ยนระหวา่งชนิดหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี+จะใชห้ลักเกณฑข์า้งตน้
ดว้ย เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื+น 

8.2.1.    วธิกีารสบัเปลี7ยนหนว่ยลงทุน 

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนตน้ทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที+ประสงคจ์ะสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี
 ไปยังกองทุนอื+นภายใตก้ารจัดการของบรษัิท

จัดการ สามารถสั+งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอยีดในคําสั+งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุใหค้รบถว้น โดยระบุ
ชื+อกองทุนตน้ทาง จํานวนเงนิหรือจํานวนหน่วยลงทุนที+ตอ้งการสับเปลี+ยนจากกองทุนตน้ทาง และชื+อกองทุน
ปลายทาง พรอ้มเอกสารประกอบการสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนที+บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้มี) และนําสง่ไดท้ี+บรษัิท
จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื
อคืน และบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื
อคืนจะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั+งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการจะดําเนนิการ
นําเงนิที+ไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางนี
 ไปชําระคา่ซื
อหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง ตาม
รายละเอยีดที+ระบไุวใ้นคําสั+งสับเปลี+ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื+นใดที+บรษัิทจัดการกําหนด เมื+อบรษัิทจัดการได ้
ทํารายการสบัเปลี+ยนแลว้ ผูส้ั+งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุไม่ได ้เวน้แต่
บรษัิทจัดการจะอนุญาตใหดํ้าเนนิการเป็นอยา่งอื+นได ้

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนปลายทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที+ประสงคจ์ะสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื+นภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ มายัง
กองทนุนี
 สามารถขอรับหนังสอืชี
ชวน คูม่อืผูล้งทนุ คําสั+งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุ หรอืเอกสารอื+นใดที+บรษัิทจัดการ
กําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ี+ที+ทําการของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื
อคนื ในวันและเวลาทําการ หรือ
ช่องทางอื+นที+บริษัทจัดการอาจแจง้เพิ+มเติมในอนาคต และสามารถสั+งสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนได ้โดยกรอก
รายละเอยีดในคําสั+งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื+นใดที+บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี+บรษัิท
จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื
อคนื เมื+อบรษัิทจัดการไดทํ้ารายการสับเปลี+ยนแลว้ ผูส้ั+งสับเปลี+ยนหน่วย
ลงทุน จะยกเลกิหรือเพิกถอนการสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็น
อยา่งอื+นได ้

(สําหรับผูส้ั+งสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนที+ยังไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุนรวม โดยกรอก
รายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชี

กองทนุรวมโดยปฏบิัตเิชน่เดยีวกับการเปิดบัญชกีองทนุรวมตามหัวขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั
งแรก 
เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นอย่างอื+น) 

8.2.2.  วนัและเวลาในการสบัเปลี7ยนหนว่ยลงทุน 

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนตน้ทาง 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี+ยนหน่วยลงทุน โดยส่งคําสั+งสับเปลี+ยนหน่วยลงทุน และนําส่งหลักฐานการ
สบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุซึ+งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.1 การรับซื
อคนืหน่วยลงทนุโดยผ่านบรษัิทจัดการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ 
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ในกรณีที+วันดังกลา่วตรงกับวันหยุดทําการ และ/หรอืวนัที+สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื+น
ใดที+มีอํานาจตามกฎหมายที+เกี+ยวขอ้งมีคําสั+งใหเ้ป็นวันหยุดทําการซื
อขาย แมอ้าจเป็นวันที+บริษัทจัดการ
กําหนดใหเ้ป็นทําการสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลื+อนวันทําการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุนเป็นวัน
ทําการถัดไป 

ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี+จะเปลี+ยนแปลง และ/หรือ เพิ+มเตมิ วัน เวลา และวธิกีาร การสับเปลี+ยนหน่วย
ลงทนุดงักลา่ว ตามที+บรษัิทจัดการเห็นสมควรโดยคํานงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ และจะแจง้ให ้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับ
ซื
อคนื รวมทั 
งเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนปลายทาง 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสับเปลี+ยนหน่วยลงทนุไดซ้ึ+งเป็นไปตามรายละเอยีดตามเงื+อนไขวันและเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทนุ  

ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี+จะเปลี+ยนแปลงวันและเวลาทําการสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนดังกลา่ว ตามที+บรษัิท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบลว่งหนา้ โดยประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื 

8.2.3   ราคาสบัเปลี7ยนหนว่ยลงทนุ 

ในการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุ มูลคา่หน่วยลงทนุที+ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการคํานวณเมื+อสิ
นวันทําการสบัเปลี+ยนหน่วย
ลงทนุ โดยจะกําหนดราคาขายและรับซื
อคนืกรณีสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุ ดงันี
 

กรณีกองทุนนี�เป็นกองทุนตน้ทาง 

การกําหนดราคารับซื
อคนืเพื+อสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนออก จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที+คํานวณไดเ้มื+อสิ
นวันทําการ
สบัเปลี+ยนหน่วยลงทุนมผีล หักดว้ยค่าธรรมเนียมการสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนออก (ถา้ม)ี หรอืคา่ธรรมเนียมอื+นใดที+
เกี+ยวขอ้ง (ถา้ม)ี 

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนปลายทาง 

การกําหนดราคาหน่วยลงทุนเพื+อสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนเขา้ จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที+คํานวณไดเ้มื+อสิ
นวันทําการ
สับเปลี+ยนหน่วยลงทุนมีผลก่อนวันที+กองทุนไดรั้บชําระค่าซื
อหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง บวกดว้ย
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุเขา้ (ถา้ม)ี หรอืคา่ธรรมเนยีมอื+นใดที+เกี+ยวขอ้ง (ถา้ม)ี 

หากมกีารเปลี+ยนแปลงใด ๆ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยปิดประกาศที+สํานักงานของบรษัิท
จัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื 

ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี+ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ  แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื
อคนื
หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ตามอตัราที+บรษัิทจัดการกําหนด 

เง ื7อนไขในการสบัเปลี7ยนหนว่ยลงทุน 

1. กรณีที+กองทนุนี
เป็นกองทนุตน้ทางและผูถ้อืหน่วยลงทนุสั+งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุโดยมจํีานวนหน่วยลงทนุหรอื
มูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลที+ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือการสั+งสับเปลี+ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลทําใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลค่าตํ+ากว่ามูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืขั 
นตํ+า 
(ถา้ม)ี บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ี+จะสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนทั 
งหมดตามจํานวนที+ปรากฏใน
สมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยังกองทนุปลายทาง 

ทั 
งนี
 หากบรษัิทจัดการจะเปลี+ยนแปลงมูลคา่หรอืจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั 
นตํ+าดังกลา่ว บรษัิทจัดการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดังกล่าวกอ่นวันเปลี+ยนแปลง ที+ที+ทําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและ ณ 
สถานที+ตดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื ที+ใชใ้นการรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี+จะปฏเิสธการทํารายการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเก็บคา่ใชจ้่าย
หรอืคา่ธรรมเนยีมที+เกี+ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุไดต้ามอตัราและวธิกีารที+บรษัิทจัดการกําหนด 

เง ื7อนไขอื7น ๆ  

1. บรษัิทจัดการอาจเปลี+ยนแปลงหรอืปรับปรุง เพิ+มเตมิวธิกีารสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุ เพื+อเพิ+มความสะดวกใหแ้กผู่ ้
ถอืหน่วยลงทนุ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงื+อนไข และวธิกีารที+บรษัิทจัดการกําหนด ซึ+งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
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ที+สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ ทั 
งนี
บรษัิทจัดการจะตดิประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดังกลา่ว กอ่นวันเปลี+ยนแปลง ที+ที+ทําการทกุแห่งของบรษัิทจัดการและ ณ สถานที+ตดิต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื รวมทั 
งเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิที+จะปรับปรุงเปลี+ยนแปลงระยะเวลาทําการสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนเพื+อความ
เหมาะสม หรอืเพื+อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุโดยรวม โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีด
การใหบ้ริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี+ยนแปลง ที+ที+ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที+ตดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนืที+ใชใ้นการรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ 

3. บรษัิทจัดการจะไม่สบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุหากเกดิกรณีตามขอ้ “การเลื+อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วย
ลงทุนคืนแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื
อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั+งซื
อหรือคําสั+งขายคืนหน่วย
ลงทนุ” และ “การหยุดรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ” หรอืกรณีอื+นใดที+บรษัิทจัดการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรับซื
อคนื
หน่วยลงทุนไวใ้น รายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีที+บรษัิทจัดการพจิารณาเห็นวา่คําสั+งสบัเปลี+ยนใดจะมี
ผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทําใหเ้กดิความเสี+ยงทางกฎหมาย หรือความเสี+ยงต่อ
ชื+อเสยีงของบรษัิทจัดการหรอืกองทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี+จะไม่ดําเนินการสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนนั
น ๆ 
โดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ั+งสบัเปลี+ยนกอ่นการดําเนนิการ 

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี+จะหยุดรับคําสั+งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุเป็นการชั+วคราวและ/หรอืถาวรก็ได ้ในกรณีที+บรษัิท
พิจารณาเห็นว่าการหยุดรับคําสั+งสับเปลี+ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุน โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยปิดประกาศที+สํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขาย
และรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ รวมทั 
งเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
9 

9 การชําระคา่รบัซื�อคนื สบัเปลี7ยนหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื7นแทนเงนิ 

กรณีบรษัิทจัดการไม่สามารถชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ และจะชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอื+นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั 
นตอนการดําเนินการต่อไป โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
สํานักงานก่อน และไม่ถอืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขั 
นตอนที+กําหนดดังกล่าวตอ้งสามารถปฏบิัตไิดจ้รงิ และ
เป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบรษัิทจัดการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทราบ
ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั 

10 การเลื7อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทุนคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทจัดการอาจเลื+อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุที+ไดม้คํีาสั+งขายคนืหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี
  

(1) บรษัิทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย 
โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล หรอืมเีหตทุี+ทําใหก้องทนุรวมไม่ไดรั้บชําระเงนิ
จากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิที+ลงทนุไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึ+งเหตดุังกลา่วอยู่นอกเหนือการควบคมุของบรษัิท
จัดการ 

(2) มคํีาสั+งขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้แตใ่นชว่งระยะเวลาที+บรษัิทจัดการยังไม่ไดช้ําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน
ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการพบวา่ราคารับซื
อคนืหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยัง
ไม่ไดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื
อคนืหน่วยลงทนุที+
ไมถู่กตอ้งนั
นตา่งจากราคารับซื
อคนืหน่วยลงทนุที+ถกูตอ้งตั 
งแตห่นึ+งสตางคข์ึ
นไปและคดิเป็นอัตราตั 
งแตร่อ้ยละ 0.5 
ของราคารับซื
อคนืหน่วยลงทนุที+ถกูตอ้ง 

(3) มคํีาสั+งขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาที+บรษัิทจัดการพบว่าราคารับซื
อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซื
อคนืหน่วยลงทุนที+ไม่ถูกตอ้งนั
นต่างจากราคารับซื
อคนืหน่วยลงทุนที+ถูกตอ้งตั 
งแต่หนึ+งสตางคข์ึ
นไป และคดิ
เป็นอตัราตั 
งแตร่อ้ยละ 0.5 ของราคารับซื
อคนืหน่วยลงทนุที+ถูกตอ้ง 

การเลื+อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษัิทจัดการอาจ
เลื+อนไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทําการนับตั 
งแตว่นัทําการถัดจากวนัที+มคํีาสั+งขายคนืหน่วยลงทนุนั
น เวน้แตไ่ดรั้บการผ่อนผัน
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั 
งนี
 การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบรษัิทจัดการจะดําเนนิการ
ดงัตอ่ไปนี
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- แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที+มคํีาสั+งขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื+อนกําหนดการชําระคา่ขายคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื+นและผูล้งทุนทั+วไปใหท้ราบเรื+องดังกล่าวดว้ยวธิกีารใด ๆ  
โดยพลนั 

- แจง้การเลื+อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื+องดังกล่าว พรอ้มทั 
งแสดง
เหตุผลและหลักฐานการไดรั้บความเห็นชอบหรือการรับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและ
รายงานการชดเชยราคาจากผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลัน โดยบรษัิท
จัดการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนดํ์าเนนิการดงักลา่วแทนก็ได ้

- ในระหว่างที+บรษัิทจัดการเลื+อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนั
น หากถงึวันทําการซื
อขายหน่วย
ลงทุนวันอื+น และมีผูถ้ ือหน่วยลงทุนสั+งขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษัิทจัดการจะตอ้งรับซื
อคนืหน่วยลงทุนนั
น 
ทั 
งนี
 บริษัทจัดการจะตอ้งชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที+ยังคา้งอยู่ใหเ้สร็จสิ
นก่อน  
แลว้จงึชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุที+สั+งขายคนืหน่วยลงทนุในวนันั
นๆ ตอ่ไป 

11 การไมข่ายไมร่บัซื�อคนืไมส่บัเปลี7ยนหนว่ยลงทนุตามส ั7ง 

11.1   บรษัิทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื
อคนื หรือไม่รับสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนตามคําสั+งซื
อ คําสั+งขายคนื หรือ
คําสั+งสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนที+ไดรั้บไวแ้ลว้ หรืออาจหยุดรับคําสั+งซื
อ คําสั+งขายคนื หรือคําสั+งสับเปลี+ยนหน่วย
ลงทนุได ้ในกรณีที+ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี
 

(1) ตลาดหลกัทรัพยห์รอืศนูยซ์ื
อขายหลักทรัพยไ์ม่สามารถเปิดทําการซื
อขายไดต้ามปกต ิ

(2) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื+อโดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดังตอ่ไปนี
 โดยความเห็นชอบ
ของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ก) มเีหตจํุาเป็นทําใหไ้มส่ามารถจําหน่ายจา่ย โอนหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 

(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค) มเีหตจํุาเป็นอื+นใดเพื+อคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื
อคนื หรอืไม่รับสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุตามคําสั+งซื
อ คําสั+งขายคนื หรอืคําสั+ง
สบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุที+ไดรั้บมาแลว้ หรอืจะหยุดรับคําสั+งซื
อ คําสั+งขายคนื หรอืคําสั+งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุตาม 
(ก)(ข) หรอื (ค) ไดไ้มเ่กนิ 1 วนัทําการ เวน้แตไ่ดรั้บผอ่นผันจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีที+กองทุนรวมมกีารลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในต่างประเทศตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. 
วา่ดว้ยการลงทุนในหรือมไีวซ้ ึ+งหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในต่างประเทศเพื+อเป็นทรัพยส์นิของกองทุน และการ
กําหนดอัตราสว่นการลงทุน เมื+อมเีหตุการณ์ดังต่อไปนี
เกดิขึ
นและก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าว
อยา่งมนัียสาํคญั 

(ก) ตลาดซื
อขายหลักทรัพยด์ังกลา่วไม่สามารถเปิดทําการซื
อขายไดต้ามปกต ิทั 
งนี
 เฉพาะกรณีที+กองทุนรวม
ไดล้งทนุในหลักทรัพยท์ี+ซื
อขายในตลาดซื
อขายหลักทรัพยแ์ตล่ะแห่งเกนิกวา่รอ้ยละสบิของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุรวม 

(ข) มเีหตุการณ์ที+ทําใหไ้ม่สามารถแลกเปลี+ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิ
ออกจากประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิ

(ค) มเีหตุที+ทําใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิที+ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิ 
ซึ+งเหตดุงักลา่วอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสั+งซื
อหน่วยลงทนุที+รับไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับคําสั+งซื
อหน่วยลงทุน 
แกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เนื+องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงัตอ่ไปนี
 

(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนั
น ๆ มสีว่นเกี+ยวขอ้งกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี
 

1. การกระทําที+เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี+ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื 

3. การกระทําที+เป็นการปฏบิตัติามคําสั+งเกี+ยวกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิ โดยบคุคลผูม้อํีานาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการไม่สามารถดําเนินการรูจั้กลูกคา้ และตรวจสอบเพื+อทราบขอ้เท็จจรงิเกี+ยวกับลูกคา้ไดใ้น
สาระสาํคญั 
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(5)  อยู่ในระหวา่งดําเนินการเปลี+ยนใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายอื+นเขา้บรหิารจัดการกองทุนรวมภายใตก้าร
จัดการของตนอันเนื+องมาจากการที+บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ
เงนิกองทนุไดต้ามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการดํารงเงนิกองทนุของผู ้
ประกอบธุรกจิการจัดการกองทนุรวม การจัดการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซื
อขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้
หลักทรัพยแ์ละการจัดจําหน่ายหลักทรัพยท์ี+เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจั้ดการเงนิทนุสัญญาซื
อขายลว่งหนา้ 
ซึ+งใหก้ระทําไดไ้มเ่กนิ 3 วนัทําการ 

11.2. เมื+อปรากฎเหตุ ตามขอ้ 11.1 และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รับซื
อคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่รับ
สบัเปลี+ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั+งซื
อ คําสั+งขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคําสั+งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุน บรษัิท
จัดการจะปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี
 

(1) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุที+มคํีาสั+งซื
อ คําสั+งขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืคําสั+งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ ให ้
ทราบถงึการไม่ขาย ไม่รับซื
อคนืหน่วยลงทนุ หรอืไมรั่บสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุโดยพลัน และหากเป็นเหตตุามขอ้ 
11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื+นและผูล้งทุนทั+วไปใหท้ราบถงึการหยุดรับคํา
สั+งซื
อ หรอืคําสั+งขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืคําสั+งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั 

(2)  รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื
อคนื หรือไม่รับสับเปลี+ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั+งซื
อ คําสั+งขายคนื 
หรอืคําสั+งสบัเปลยีน่หน่วยลงทนุพรอ้มทั 
งแสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนนิการของกองทนุรวมเปิดนั
นให ้
สาํนักงานทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีที+บรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื
อคนื หรือไม่รับสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคํา

สั+งซื
อ คําสั+งขายคนื หรอืคําสั+งสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกนิ 1 วันทําการ ให ้

บรษัิทจัดการกองทนุรวมดําเนนิการดงันี
 กอ่นการเปิดรับคําสั+งซื
อ คําสั+งขายคนื หรอืคําสั+งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุ 

(ก) รายงานการเปิดรับคําสั+งซื
อ คําสั+งขายคนื หรอืคําสั+งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของ

กองทุนเปิด ณ วันทําการสดุทา้ยก่อนวันรายงานนั
นใหส้ํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั+งซื
อ 

คําสั+งขายคนื หรอืคําสั+งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุ  

(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที+มคํีาสั+งซื
อ คําสั+งขายคนื หรอืคําสั+งสับเปลี+ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการ
เปิดขาย รับซื
อคนื หรอืรับสับเปลี+ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอื+นและผูล้งทนุทั+วไป
ใหท้ราบถงึการเปิดรับคําสั+งซื
อ คําสั+งขายคนื หรอืคําสั+งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั  

ในกรณีที+บรษัิทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื
อคนื หรือไม่รับสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนตามคําสั+งซื
อ คําสั+งขายคนื หรือ
คําสั+งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุนที+ไดรั้บมาแลว้ หรอืหยุดรับคําสั+งซื
อ คําสั+งขายคนื หรอืคําสั+งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุน 
บรษัิทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื
อคนื
หน่วยลงทนุก็ได ้

11.3.   บรษัิทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั+งซื
อหรือคําสั+งสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนที+ไดรั้บมาแลว้
หรอืหยดุรับคําสั+งซื
อ 

หรือคําสั+งสับเปลี+ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที+บรษัิทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคาขายหน่วยลงทนุที+ไม่ถูกตอ้งนั
นตา่งจากราคาขายหน่วยลงทนุที+ถูกตอ้งตั 
งแตห่นึ+งสตางคข์ึ
นไป และคดิเป็น
อัตราตั 
งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที+ถูกตอ้ง ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วย
ลงทุนหรอืหยุดรับคําสั+งซื
อหรือคําสั+งสับเปลี+ยนหน่วยลงทุน ณ ที+ทําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและสถานที+
ตดิตอ่ทกุแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนืที+ใชใ้นการซื
อขายหรอืสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุ และแจง้ใหผู้ท้ ี+
ไดม้คํีาสั+งซื
อหรอืคําสั+งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 

12 การหยดุขายหรอืรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ 

เพื+อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืในกรณีที+มคีวามจําเป็นเพื+อรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและ
การเงนิของประเทศ หรือเพื+อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศใหบ้รษัิทจัดการหยุดรับคําสั+งซื
อ คําสั+งขายคนื หรอืคําสั+งสับเปลี+ยนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดไดเ้ป็น
การชั+วคราวตามระยะเวลาที+เห็นสมควร แตร่วมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วันทําการตดิต่อกัน เวน้แต่จะไดรั้บความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรับคําสั+งซื
อ คําสั+งขายคนื หรอืคําสั+งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุ
ออกไปได ้
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13 เง ื7อนไขและขอ้จํากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ 

13.1    ขอ้จํากดัการโอนหนว่ยลงทนุ  

บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจํานําหน่วยลงทนุ 
ในกรณี ดงันี
 

(1)  การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที+การถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กี+ยวกับขอ้จํากัดการถอื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ที+
ของบรษัิทจัดการ 

(2)  การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที+เสนอขายตอ่ผูล้งทนุที+มใิชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทนุ
จะทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทนุสงู ตามที+กําหนดในโครงการ
จัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(3)  การโอนหรอืการจํานําหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมเพื+อการเลี
ยงชพีหรอืกองทนุรวมหุน้ระยะยาว 

13.2. วธิกีารโอนหนว่ยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุที+ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งดําเนนิการดงัตอ่ไปนี
 

(1) กรอกแบบคําขอโอนหน่วยลงทุนตามที+บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด พรอ้มทั 
งลง
ลายมอืชื+อผูโ้อนและผูรั้บโอน และยื+นคําขอโอนหน่วยลงทนุดงักลา่วพรอ้มเอกสารที+กําหนดแกน่ายทะเบยีนหน่วย
ลงทนุ ในกรณีที+ผูรั้บโอนยังไมม่บีัญชกีองทนุกบับรษัิทจัดการ ผูรั้บโอนจะตอ้งดําเนนิการขอเปิดบัญชกีองทนุตาม
วธิกีารที+กําหนดไวใ้นโครงการกอ่น แลว้ผูโ้อนจงึทําการโอนหน่วยลงทนุใหผู้รั้บโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที+ระบไุวใ้นขอ้ 15.3 เรื+อง “คา่ธรรมเนียมที+เรยีกเก็บ
จากผูส้ั+งซื
อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” 

(3) หลังจากที+ไดรั้บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสร็จรับเงนิ และใบกํากบัภาษี พรอ้มสาํเนาคําขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่โ้อนไวเ้ป็นหลักฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะบันทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทนุและออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหผู้โ้อน 
และผูรั้บโอนหน่วยลงทนุ ภายใน 15 วันนับแตว่ันที+นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดรั้บคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง
สมบูรณ์ ทั 
งนี
 ผูรั้บโอนหน่วยลงทุนจะมีสทิธใินฐานะผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ 13 เรื+อง “สทิธิ
หนา้ที+และความรับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทนุ” ไดต้อ่เมื+อนายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้ันทกึชื+อผูรั้บโอนหน่วย
ลงทนุในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้  

14 การจา่ยเงนิปนัผล 

14.1. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล :  

ชื7อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHEQDPLUS-D จา่ย กองทนุจะพจิารณาจา่ยเงนิปันผลไมเ่กนิปีละ 12 ครั
ง 

2. LHEQDPLUS-A ไมจ่า่ย  

14.2. หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล :  

กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครั
ง โดยพจิารณาจากผลการดําเนินงานสิ
นสดุตามชว่งเวลาที+
บรษัิทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม และ/หรอืกําไรสทุธใินงวดบญัชขีองกองทนุแลว้แตก่รณี โดยการจ่ายเงนิ
ปันผลดงักลา่วจะไมทํ่าใหก้องทนุรวมมผีลขาดทนุสะสมเพิ+มขึ
นในงวดที+มกีารจา่ยเงนิปันผลนั
น  

ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการจะถอืปฏบิัตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที+สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และ
ตามที+บรษัิทจัดการเห็นสมควร  

14.3. กําหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ :  

ในกรณีที+บรษัิทจัดการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะประกาศการจา่ยเงนิปัน
ผล วันปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพื+อจา่ยเงนิปันผล และอัตราปันผลของหน่วยลงทนุโดยไมช่กัชา้ ทั 
งนี
 บรษัิท
จัดการจะปฏบิตัดิงันี
 

1. ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัอยา่งนอ้ยหนึ+งฉบับ หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพจิารณาผอ่นผัน
หรอืสั+งใหป้ฏบิัตเิป็นอยา่งอื+น 
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2. ปิดประกาศไวใ้นที+เปิดเผย ณ ที+ทําการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้ปีระกาศดงักลา่วไว ้ณ สถานที+
ตดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนืที+ใชใ้นการซื
อขายหน่วยลงทนุ 

3. สง่หนังสอืแจง้ใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ผูถ้อืหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพักการโอน
หน่วยลงทนุเพื+อจ่ายเงนิปันผล และผูถ้อืหน่วยลงทนุที+ถอืหน่วยลงทนุชนดิไมร่ะบชุื+อผูถ้อืเมื+อไดรั้บการรอ้งขอ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี+อาจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ ดว้ยวธิกีารที+ตา่งกนัสําหรับหน่วยลงทนุที+ขาย
ในชว่งเวลาที+ตา่งกนัได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอ่นดําเนนิการจา่ยเงนิปันผลในแตล่ะครั
ง 
และจะถอืปฏบิตัเิพิ+มเตมิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที+สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรียกรอ้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงนิปันผลจํานวนดังกล่าวไปใชเ้พื+อการอื+นใด นอกจากเพื+อ
ประโยชนข์องหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดนั
น  

ขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปันผล 

(1) บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในสว่นที+เกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุน 
เวน้แตเ่ป็นกรณีที+ไดรั้บยกเวน้ ทั 
งนี
 ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี+ยวกับขอ้จํากัด
การถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที+ของบรษัิทจัดการ 

(2) บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชแีละแยกเงนิที+ไม่อาจจ่ายเป็นเงนิปันผลออกจากบัญชแีละทรัพยส์นิ
ของกองทนุรวม และไม่นําเงนิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพยส์นิของกองทนุรวม และจะสง่เงนิดังกลา่ว
ใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดนิ 

15 คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยที7เรยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ ั7งซื�อหรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

15.1. คา่ธรรมเนยีมรวม (เพดานคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยที+ประมาณการไดท้ี+เรยีกเก็บจากกองทนุรวมทั 
งหมด) :  

รายการคา่ธรรมเนยีม (ตาม 15.2)  

ชื7อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHEQDPLUS-D ประมาณการค่าใชจ้่ายที+เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทั 
งหมด ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 6.00 ต่อปี 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. LHEQDPLUS-A ประมาณการค่าใชจ้่ายที+เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทั 
งหมด ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 6.00 ต่อปี 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

รายละเอยีดเพิ+มเตมิ :  

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยที+เรยีกเก็บจากกองทนุรวมทั 
งหมด ไม่เกนิรอ้ยละ 6.00 ตอ่ปี ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุรวม 

15.2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยที+เรยีกเก็บจากกองทนุรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี :  

ชื7อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHEQDPLUS-D ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที+คํานวณไดเ้ป็นรายวนั 

2. LHEQDPLUS-A ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที+คํานวณไดเ้ป็นรายวนั 

รายละเอยีดเพิ+มเตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที+คํานวณไดเ้ป็นรายวนั 

ทั 
งนี
 คา่ธรรมเนียมการจัดการดังกล่าว รวมถงึค่าใชจ้่ายในการชําระเบี
ยประกันชวีติและสขุภาพ ซึ+งประมาณการ
อตัราสว่นคา่เบี
ยประกนัตอ่คา่ธรรมเนียมการจัดการเบื
องตน้ ประมาณรอ้ยละ 97.33 ของคา่ธรรมเนียมการจัดการที+
เก็บจรงิ ทั 
งนี
 อัตราสว่นดังกลา่วคํานวณจากการประมาณการจํานวนผูถ้อืหน่วยลงทุน มูลคา่เงนิลงทนุ ระยะเวลา
การถอืครองหน่วยลงทุน และ ค่าเบี
ยประกันจ่าย ทําใหอ้ัตราสว่นดังกล่าวอาจเปลี+ยนแปลงได ้ตามจํานวนผูถ้อื
หน่วยลงทนุและค่าเบี
ยประกันที+จ่ายจรงิในอนาคต โดยเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงื+อนไขในหนังสอืชี
ชวนสว่น
โครงการ 
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มูลคา่ทรัพยส์นิที+ใชใ้นการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน  หมายถึง  มูลค่าท รัพ ย์สินทั 
งสิ
นหั กด ว้ยมูลค่าหนี
 ส ินทั 
งสิ
นยกเวน้ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ  คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ณ วนัที+คํานวณ 

15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

ชื7อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHEQDPLUS-D 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.10 ตอ่ปี ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที+คํานวณไดเ้ป็นรายวนั 

2. LHEQDPLUS-A ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.10 ตอ่ปี ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที+คํานวณไดเ้ป็นรายวนั 

 

รายละเอยีดเพิ+มเตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.10 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที+คํานวณไดเ้ป็นรายวนั 

มูลคา่ทรัพยส์นิที+ใชใ้นการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน  หมายถึง  มูลค่าท รัพ ย์สินทั 
งสิ
นหั กด ว้ยมูลค่าหนี
 ส ินทั 
งสิ
นยกเวน้ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ  คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ณ วนัที+คํานวณ 

 

15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :  

ชื7อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHEQDPLUS-D ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.50 ตอ่ปี 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที+คํานวณไดเ้ป็นรายวนั 

2. LHEQDPLUS-A 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.50 ตอ่ปี 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที+คํานวณไดเ้ป็นรายวนั 

รายละเอยีดเพิ+มเตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.50 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที+คํานวณไดเ้ป็นรายวนั 

มูลคา่ทรัพยส์นิที+ใชใ้นการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน  หมายถึง  มูลค่าท รัพ ย์สินทั 
งสิ
นหั กด ว้ยมูลค่าหนี
 ส ินทั 
งสิ
นยกเวน้ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ  คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ณ วนัที+คํานวณ 

15.2.4. คา่ธรรมเนยีมที+ปรกึษาการลงทนุ :  

ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิ+มเตมิ :  

15.2.5. คา่ธรรมเนยีมการจัดจําหน่าย :  

ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิ+มเตมิ :  

15.2.6. คา่ธรรมเนยีมอื+น ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื+นๆ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.90 ตอ่ปี ของมูลคา่ทรัพยส์นิของกองทนุที+คํานวณไดเ้ป็น
รายวนั  

รายละเอยีดเพิ+มเตมิ :  

อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.90 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุที+คํานวณไดเ้ป็นรายวนั  

(1) ค่าใชจ้่ายเพื+อวัตถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุน อาทเิช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื+อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใชจ้่ายในดา้นการตลาด การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ตลอดจนการจัดสัมมนาการ
แนะนํากองทนุ เป็นตน้ ตามที+จา่ยจรงิ แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

(2) ค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมที+เกี+ยวขอ้งในการจัดตั 
งกองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจัดตั 
งกองทุนและจด
ทะเบยีนกองทรัพยส์นิของกองทนุกบัสํานักงาน คา่ที+ปรกึษาทนายความ ในชว่งจัดตั 
งกองทนุ เป็นตน้  
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(3) ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารที+เกี+ยวขอ้งกับการบริหารจัดการและการดําเนินงานของกองทุนเป็น
ภาษาตา่งประเทศ  

(4) คา่ใชจ้่ายที+เกี+ยวเนื+องกับการจัดทําบัญชแีละรายงานของกองทนุ เชน่ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในการสอบ
บญัช ีคา่ใชจ้า่ยที+เกดิจากการลงบญัชกีองทนุ หรอืการจัดทารายงานที+เกี+ยวขอ้ง  

(5) ค่าใชจ้่ายที+เกี+ยวเนื+องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิของกองทุน เช่น ค่านายหนา้ซื
อขาย
หลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการโอนหลักทรัพย์ ค่าใชจ้่ายในการจัดทา
เอกสารที+เกี+ยวขอ้งกับหลักทรัพย ์ค่าใชจ้่ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลักทรัพย ์เชน่ ใบหุน้กู ้ค่าใชจ้่ายในการ
โอนและรับโอนหลักทรัพย ์และค่าใชจ้่ายอื+น ๆ ที+เกดิจากการซื
อขายหลักทรัพย ์คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง 
ๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบันการเงนิที+เกี+ยวขอ้งกับการบรหิารกองทนุ และหรอืคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายอื+นใด
ที+ทาใหก้องทนุสามารถลงทนุในหลักทรัพยแ์ละหรอืทรัพยส์นินั
นได ้ 

(6) คา่ที+ปรกึษากฎหมาย  

(7) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใชบ้รกิารกองทุน หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงนิ/
ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้งกับกองทุน และค่าใชจ้่ายในการ
จัดเตรยีมและจัดสง่เอกสารดงักลา่วใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอื+นๆที+เกี+ยวเนื+องกบักองทนุ  

(8) ค่าใชจ้่ายในการจัดทํา ผลติ และนําส่งเอกสารและรายงานตามที+กฎหมายกําหนด เช่น หนังสอื ชี
ชวน 
รายงานทกุรอบปีบญัช ีรายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกี+ยวกบัขอ้มูลการจัดการกองทนุรวม เพื+อนาสง่
แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผูถ้ ือหน่วยลงทุน และหรือผูดู้แลผลประโยชน์ ผูส้อบบัญช ีและ
ผูเ้กี+ยวขอ้งอื+น ๆ ของกองทนุ  

(9) ค่าใชจ้่ายในการประกาศมูลค่าทรัพยส์นิตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสอืพมิพ์รายวันหรือ
สิ+งพมิพอ์ื+นใด  

(10) คา่ใชจ้่าย คา่ธรรมเนียม และ/หรอื คา่ไปรษณียากร คา่ภาษีอากร ที+เกดิขึ
นหรอืเกี+ยวเนื+องกับการลงทนุหรอื
มไีวใ้นทรัพยส์นิหรอืหลักทรัพย ์เชน่ การจัดหาใหไ้ดม้า รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน ์
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที+เกี+ยวขอ้งกับการป้องกันความเสี+ยงเกี+ยวขอ้งกับการลงทุนในหลักทรัพย์ และ
คา่ใชจ้่ายหรอืคา่ธรรมเนียมอื+น ๆ ตามที+จ่ายจรงิ รวมถงึคา่ใชจ้่ายและคา่ธรรมเนียมอื+นใดเพื+อใหก้องทุนสามารถ
ลงทนุในหลกัทรัพยต์ามที+กําหนดไวใ้นโครงการได ้เป็นตน้  

(11) ค่าใชจ้่ายในการดําเนินคด ี(ถา้ม)ี อาทเิชน่ ค่าใชจ้่ายที+เกดิขึ
นจากการตดิตามทวงถาม หรอืการดําเนินคด ี
เพื+อการรับชําระหนี
ใดๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใชจ้่ายในการดําเนินคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ที+ฟ้องรอ้งให ้
บรษัิทจัดการปฏบิัตหินา้ที+หรือเรียกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการเพื+อประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนหรือเมื+อไดรั้บคําสั+งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
คา่ใชจ้า่ยดา้นกฎหมายในการดําเนนิคดทีางศาลเพื+อรักษาสทิธขิองกองทนุ เป็นตน้  

(12) ค่าจัดเตรยีมรายงานต่างๆ สําหรับผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใชจ้่ายต่างๆที+เกดิขึ
นจากการปฏบิัตติาม
กฎหมายหรือประกาศของสํานักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือหน่วยงานที+มีอํานาจตาม
กฎหมาย  

(13) ค่าใชจ้่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสอืบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลง
ประกาศในหนังสอืพมิพ์รายวัน ที+นอกเหนือจากการประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิเชน่ ประกาศการแกไ้ขเพิ+มเตมิ
โครงการ การปิดสมดุทะเบยีนเพื+อจา่ยเงนิปันผล เป็นตน้ และ/หรอื ขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(14) คา่ใชจ้่ายเกี+ยวเนื+องจากการเปลี+ยนแปลงแกไ้ขโครงการ เชน่ การจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อื
หน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการประกาศการแกไ้ขในหนังสอืพมิพ ์เป็นตน้  

(15) คา่เอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชกีองทนุ  

(16) ค่าใชจ้่ายในการรับชําระเงินค่าซื
อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น 
คา่ธรรมเนยีมธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร เป็นตน้  

(17) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใขจ้่ายที+เกี+ยวขอ้งกับการทํารายการลงทุน และ/หรือค่าใชจ้่ายอื+นๆ เช่น 
คา่ธรรมเนยีมธนาคารตา่งๆ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่ไปรษณียากรสาํหรับหนังสอืโตต้อบกบัผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบยีนกับผูม้ีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั 
งค่าใชจ้่าย และ/หรอื ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที+
เกี+ยวเนื+องกับการจัดหา ไดม้า รับมอบ/สง่มอบดแูลรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ+งสนิทรัพยห์รอืหลักทรัพยต์่างๆ 
ของกองทนุที+นอกเหนอืไปจากที+ระบไุวใ้นขอ้ 15.2.2 "คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี" เป็นตน้  

(18) คา่ใชจ้า่ยที+เกดิจากการผดินัดชําระราคา (failed trade)  

(19) คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในการชาํระบญัช ีและเลกิกองทนุ 

(20) คา่ใชจ้่ายที+เกี+ยวขอ้งกบัการใชห้รอือา้งองิดัชนีหลักทรัพย ์เครื+องหมายการคา้ และ/หรอื เครื+องหมายบรกิาร
ของตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรอื ของผูคํ้านวณและประกาศดชัน ี(Index Provider) 
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(21) ค่าฤชา คา่ธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที+เกี+ยวขอ้งกับการจ่ายเงนิปันผล และ/หรอืคา่ใชจ้่ายอื+นๆ  
ที+เกี+ยวเนื+องกบักองทนุ 

หมายเหต ุ 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่างๆที+เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามขอ้ 15.1 - 15.2 รวมภาษีมูลค่าเพิ+ม ภาษีธุรกจิ
เฉพาะ หรอืภาษีอื+นใด และภาษีดงักลา่วจะถอืเป็นภาระของกองทนุรวม  

ทั 
งนี
 ในกรณีที+อัตราภาษีมูลคา่เพิ+ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื+นใดมกีารเปลี+ยนแปลง บรษัิทจัดการสงวนสทิธิ
ในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั 
งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกับการเปลี+ยนแปลงดังกล่าว 
และใหถ้อืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

15.3. คา่ธรรมเนยีมที+เรยีกเก็บจากผูส้ั+งซื
อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 

ชื7อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHEQDPLUS-D 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50  

ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

2. LHEQDPLUS-A 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50  

ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิ+มเตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมลูคา่หน่วยลงทนุที+ใชคํ้านวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่
ละรายไม่เท่ากันขึ
นอยู่กับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลคา่การทํารายการ ประเภทการทํา
รายการ ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้  

15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ม ี 

ชื7อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHEQDPLUS-D 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50  

ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

2. LHEQDPLUS-A 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50  

ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิ+มเตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมลูคา่หน่วยลงทนุที+ใชคํ้านวณราคารับซื
อคนืหน่วยลงทนุ 

ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซื
อคนืหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแตล่ะกลุม่หรอื
แตล่ะรายไม่เทา่กันขึ
นอยู่กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการทํารายการ ประเภทการ
ทํารายการ ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) :ม ี 

ชื7อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHEQDPLUS-D ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนเขา้ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ของ
มลูคา่หน่วยลงทนุ 

2. LHEQDPLUS-A ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนเขา้ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ของ
มลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิ+มเตมิ :  

อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ    
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บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี+ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ แต่จะมกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื
อคนื
หน่วยลงทนุตามอตัราที+บรษัิทจัดการกําหนด 

ทั 
งนี
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแตล่ะกลุม่หรอื
แตล่ะรายไม่เทา่กันขึ
นอยู่กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการทํารายการ ประเภทการ
ทํารายการ ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

 

15.3.3.2 คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ม ี 

ชื7อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHEQDPLUS-D 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุออก ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50  

ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

2. LHEQDPLUS-A 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุออก ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50  

ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิ+มเตมิ :  

อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ    

บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี+ยนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี+ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ แต่จะมกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื
อคนื
หน่วยลงทนุตามอตัราที+บรษัิทจัดการกําหนด 

ทั 
งนี
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแตล่ะกลุม่หรอื
แตล่ะรายไม่เทา่กันขึ
นอยู่กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการทํารายการ ประเภทการ
ทํารายการ ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

15.3.4. คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี 

ตามที+นายทะเบยีนเรยีกเก็บ  

รายละเอยีดเพิ+มเตมิ :  

ตามอตัราที+นายทะเบยีนกําหนด  

15.3.5. คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี 

ตามที+นายทะเบยีนเรยีกเก็บ  

รายละเอยีดเพิ+มเตมิ :  

ตามอตัราที+นายทะเบยีนกําหนด  

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองที+กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิ+มเตมิ :  

15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอื+น ๆ : ม ี 

รายละเอยีดเพิ7มเตมิ :  

(1)  คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามอัตราที+ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิกําหนด โดย
บรษัิทจัดการจะหักจากจํานวนคา่ขายคนืหน่วยลงทนุนั
นๆ 

(2)  ค่าธรรมเนียมการหักเงนิจากบัญชขีองผูซ้ื
อหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอัตราที+ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบัน
การเงนิกําหนด โดยตดัจา่ยจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(3)  บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยอื+น ๆ ที+ผูถ้อืหน่วยลงทนุขอใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการ
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกตซิึ+งเป็นกรณีที+บรษัิทจัดการดําเนินการใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทุกราย ตามที+จ่ายจรงิ เชน่ ค่าใชจ้่ายในการจดแจง้จํานํากับนายทะเบยีน ค่าแกไ้ขเปลี+ยนแปลงขอ้มูลใน
ทะเบยีน เป็นตน้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วทราบ 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในขอ้ 15.3 ขา้งตน้นี
 เป็นอัตราที+รวมภาษีมูลค่าเพิ+ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื+นใด
ทํานองเดยีวกนั 
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15.4. วธิกีารคํานวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนยีม :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั 
งหมดเป็นอัตราที+รวมภาษีมูลค่าเพิ+ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื+นใดในทํานอง
เดยีวกนั คา่ใชจ้า่ยในรูปคา่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุจะคํานวณทกุวนัและจะเรยีกเก็บจากกองทนุเป็นรายเดอืน  ทั 
งนี
การตัดจ่ายคา่ธรรมเนียมดังกลา่วอาจ
ปรับเปลี+ยนไดต้ามความเหมาะสมโดยถอืประโยชนข์องกองทนุเป็นสาํคญั 

ค่าใชจ้่ายขอ้15.2.6 (1 – 21) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที+จ่ายจรงิ และในทางบัญชจีะพิจารณาตัดจ่ายทั 
ง
จํานวนหรอืทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมเฉลี+ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที+จะไดรั้บประโยชน์จาก
คา่ใชจ้า่ยนั
นหรอืตามระยะเวลาที+เหมาะสม  

ทั 
งนี
การตัดจ่ายค่าใชจ้่ายดังกล่าวขา้งตน้จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีี+กําหนดโดยสมาคมนักบัญชแีละ
ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ+ง หากมกีารเปลี+ยนแปลงเกี+ยวกับภาษีมูลค่าเพิ+ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ 
หรอืภาษีอื+นใดในทํานองเดยีวกัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี+จะเปลี+ยนแปลงการรับรูภ้าษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดย
ถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

15.5. การเปลี7ยนแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยที+เรยีกเก็บจากกองทนุ และ/หรอืคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่ายที+เรยีกเก็บจากผูซ้ื
อหรอืผู ้
ถือหน่วยลงทุน อาจมีการเปลี+ยนแปลงได ้โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขเพิ+มเตมิโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะ
ดําเนนิการดงัตอ่ไปนี
 

(1)    ในกรณีที+บรษัิทจัดการไดดํ้าเนนิการลด และ/หรอืเพิ+มคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยตามที+ดร้ะบไุวใ้นโครงการ 
บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลเรื+องดังกลา่วดว้ยวธิกีารที+เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันที+มกีารลด และ/
หรือเพิ+มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  หรือทาง
หนังสอืพมิพ ์หรอืจัดใหม้ขีอ้มูลเรื+องดังกลา่วไว ้ ณ สถานที+ในการซื
อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษัิทจัดการ 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เป็นตน้ 

(2)    บรษัิทจัดการสามารถเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิ+มขึ
นจากมูลค่าขั 
นสงูของค่าธรรมเนียมหรือ
คา่ใชจ้า่ยเดมิตามที+ระบไุวล้า่สดุในโครงการได ้ 

(2.1) กรณีเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ+มขึ
นจากมลูคา่ขั 
นสงูของ คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิตามที+
ระบไุวล้า่สดุในโครงการ ไมเ่กนิอัตรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิตามที+ระบไุวล้า่สดุในโครงการ
นั
น บรษัิทจัดการจะเปิดเผยเปิดเผยขอ้มูลเรื+องดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วันกอ่น
การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ+มขึ
น ตามวธิกีารดงัตอ่ไปนี
 

(ก) ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัตดิตอ่กนั 

(ข) จัดใหม้ขีอ้มูลเรื+องดงักลา่วไว ้ณ สถานที+ในการซื
อขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

(2.2) กรณีเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ+มขึ
นจากมลูคา่ขั 
นสงูของ คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิตามที+
ระบุไวล้่าสุดในโครงการ เกินกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดมิตามที+ระบุไวล้่าสุดใน
โครงการนั
น บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายที+เพิ+มขึ
นดังกลา่วได ้ตอ่เมื+อบรษัิทจัดการไดรั้บ
มตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที+จําหน่ายไดแ้ลว้
ทั 
งหมด  

(3)  แจง้การเปลี+ยนแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่ายตามขอ้ (1) และขอ้ (2) ขา้งตน้ ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแตว่นัเปลี+ยนแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว  

กรณีที+สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที+
เกี+ยวขอ้งมกีารเปลี+ยนแปลงหลกัเกณฑใ์นการตัดคา่ธรรมเนียม หรอืคา่ใชจ้่ายของกองทนุรวมตามที+ระบเุป็นอย่าง
อื+นในอนาคต บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี+จะเปลี+ยนแปลงวธิกีารตัดคา่ธรรมเนยีม หรอืคา่ใชจ้า่ยตามหลกัเกณฑท์ี+
บงัคบัใชใ้หม ่โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

15.6. หมายเหต ุ:  
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16 วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วย
ลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีที7มูลคา่หนว่ยลงทนุไมถู่กตอ้ง 

16.1. วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วย
ลงทนุราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ : ในประเทศ 

16.2. เง ื7อนไขพเิศษ :   

1. บรษัิทจัดการจะคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารที+สํานักงานประกาศ
กําหนด  

(1.1) มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

(1.2) มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผล 

(1.3) มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูคา่ 

กองทนุมกีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุตามชนดิ ดังนั
น มูลคา่หน่วยลงทนุแตล่ะชนดิอาจมมีูลคา่ไม่เทา่กัน มูลคา่
ทรัพยส์นิสทุธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทนุรวมกันจะเท่ากับมูลคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวม ซึ+งผลประโยชน์ที+เกดิ
จากการลงทุนจะถอืเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันสว่นตามสัดสว่นมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนดิ 

วธิกีารคํานวณมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําใหก้ารปันส่วนมูลค่าทรัพย์สนิสุทธจิะตอ้งมีการแบ่งการคํานวณมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธติามแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

การคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนนั
น จะคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธโิดยรวมของกองทุน และปันสว่น
ใหก้ับหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ โดยการเฉลี+ยตามสดัสว่นของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองวันกอ่นหนา้ของหน่วยลงทุน
แตล่ะชนดิ กรณีวนัแรกของการคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธจิะเฉลี+ยโดยใชมู้ลคา่หน่วยลงทนุที+ขายไดท้ั 
งหมดของ
แตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

หลงัจากนั
น ปรับปรุงรายการที+เกี+ยวขอ้งเฉพาะกบัหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ (ไดแ้ก ่รายการขายหน่วยลงทนุ รายการ
รับซื
อคนืหน่วยลงทนุ รายการรับซื
อคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิและรายการเงนิปันผลจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแต่
ละชนดิ เป็นตน้) และคํานวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธหิลงัหักคา่ธรรมเนยีมและมลูคา่หน่วยลงทนุของแตล่ะชนดิหน่วย
ลงทนุ 

ทั 
งนี
 มูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที+คํานวณ จะตอ้งมมีูลค่าไม่ตํ+ากวา่ศูนย ์การปันสว่นรายได ้
และคา่ใชจ้า่ยใหเ้ป็นไปตามแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

ตวัอยา่งการคํานวณมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

วนัที+ 1 มมีูลคา่ทรัพยส์นิสทุธทิี+จําหน่ายไดท้ั 
งหมดในชว่ง IPO 20,000 บาท มูลค่าที+ตราไวต้อ่หน่วย = 10 บาท 
(1. ชนดิจ่ายเงนิปันผล 10,000 บาท และ 2. ชนดิสะสมมูลคา่ 10,000 บาท) และสมมุตมิผีลประโยชน์ในวันแรก 
2,400 บาท และมยีอดซื
อหน่วยลงทนุชนดิจ่ายปันผล 5,000 บาท  

 กองทนุรวม 
ชนดิจา่ยปัน

ผล 
ชนดิสะสม

มลูคา่ 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิี+จําหน่ายไดห้ลงัหักคา่ธรรมเนยีมการขาย  

(ถา้ม)ี (บาท) 

20,000.00 10,000.00 10,000.00 

ผลประโยชน์ที+เกดิขึ
นในวนัแรก  
2,400 บาท 

วธิคีดิการปันสว่นมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

-ชนดิจ่ายปันผล = 2,400x10,000/20,000=1,200 

-ชนดิสะสมมูลคา่= 2,400x10,000/20,000=1,200  

2,400.00 1,200.00 1,200.00 

รายการคา่ใชจ้่ายที+เกี+ยวขอ้งกับหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ 22,400.00 11,200.00 11,200.00 

รายการคา่ใชจ้่ายของกองทนุรวมตอ่วนั (/365) 

- คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+vat) = 0.802% 

- คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+vat) = 0.107% 

 

(0.50) 

(0.06) 

 

(0.25) 

(0.03) 

 

(0.25) 

(0.03) 
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(คดิอตัราเทา่กนัทั 
ง 3 ชนดิหน่วยลงทนุ) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 22,399.44 11,199.72 11,199.72 

จํานวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 2,000.0000 1,000.0000 1,000.0000 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 11.1997 11.1997 11.1997 

 

วนัที+ 2 ทําการเพิ+ม-ลดหน่วยจากการซื
อหน่วยลงทนุและขายคนืหน่วยลงทนุของวนัทําการกอ่นหนา้ (จากรายการซื
อหน่วย
ลงทนุชนดิที+จา่ยเงนิปันผล 5,000 บาท) ในวนันี
มยีอดซื
อหน่วยลงทนุชนดิสะสมมูลคา่ 10,000 บาท  

 กองทนุรวม ชนดิจา่ยปัน
ผล 

ชนดิสะสม
มลูคา่ 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุของวนักอ่นหนา้ (บาท) 22,399.44 11,199.72 11,199.72 

ปรับปรุงมลูคา่เพิ+ม-ลดหน่วยลงทนุของวนัทําการกอ่นหนา้ 

ขายหน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผล (+5,000 บาท) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ 

5,000.00 

27,399.44 

 

5,000.00 

 

16,199.72 

 

 

 

11,199.72 

ผลประโยชน์ที+เกดิขึ
นในวนัที+ 2  จํานวนเงนิ 5,000 บาท 

วธิคีดิการปันสว่นมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

- ชนดิจา่ยปันผล = 4,281 x 16,199.72 /27,399.44 = 2,531.27 

- ชนดิสะสมมลูคา่ = 4,281 x 11,199.72 / 27,399.44 = 
1,749.99 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ 

4,281.26 

 

 

 

 

31,680.70 

2,531.27 

 

 

 

 

18,730.99 

1,749.99 

 

 

 

 

12,949.71 

รายการคา่ใชจ้่ายของกองทนุรวมตอ่วนั  
( /365) 

-คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+vat) = 0.802% 

-คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+vat) 

= 0.107% (คดิอตัราเทา่กนัทั 
ง 3 ชนดิหน่วยลงทนุ) 

 

(0.69) 

(0.09) 

 

(0.41) 

(0.05) 

 

(0.28) 

(0.04) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 31,679.92 18,730.53 12,949.39 

จํานวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 

- หน่วยลงทนุเพิ+มขึ
นจากการขายหน่วยลงทนุชนดิจา่ยปันผล = 
5,000 / 11.1998 = 446.4365 หน่วย 

 

2,446.4405 

 

1,446.4365 

 

1,000.0000 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 12.9494 12.9494 12.9493 

วนัที+ 3 ทําการเพิ+ม-ลดหน่วยจากการซื
อหน่วยลงทนุและขายคนืหน่วยลงทนุของวนัทําการกอ่นหนา้ (จากรายการซื
อ
หน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูคา่ 10,000 บาท) ในวนันี
มกีารจา่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุชนดิจา่ยเงนิปันผล 
1,000 บาท  

 กองทนุรวม ชนดิจา่ยปัน
ผล 

ชนดิสะสม
มลูคา่ 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุของวนักอ่นหนา้ (บาท) 31,679.92 18,730.53 12,949.39 

ปรับปรุงมลูคา่เพิ+ม-ลดหน่วยลงทนุของวนัทําการกอ่นหนา้และ
รายการจา่ยเงนิปันผล 

1) ซื
อหน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูคา่ (+10,000 บาท) 

2) จา่ยเงนิปันผล (-1,000 บาท) 

มลูคา่ทรัพยส์นิหลงัปรับปรุงมลูคา่เพิ+ม-ลดหน่วยลงทนุและรายการ

 

 

10,000.00 

(1,000.00) 

 

 

 

 

(1,000.00) 

 

 

 

10,000.00 
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จา่ยเงนิปันผล 40,679.92 17,730.53 22,949.39 

ผลประโยชน์ที+เกดิขึ
นในวนัที+ 3 จํานวน 5,424.18 บาท 

วธิคีดิการปันสว่นมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

-ชนดิจ่ายปันผล = 5,424.18 x 17,730.53/44,998.38 = 
2,364.16 

-ชนดิสะสมมูลคา่ = 5,424.18 x 22,949.39/44,998.38 = 
3,060.92 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 

5,424.18 

 

 

 

 

46,104.10 

2,364.16 

 

 

 

 

20,094.69 

3,060.92 

 

 

 

 

26,009.41 

รายการคา่ใชจ้่ายของกองทนุรวมตอ่วนั (/ 365) 

-คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+vat) = 0.802% 

-คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+vat) = 0.107% 

(คดิอตัราเทา่กนัทั 
ง 3 ชนดิหน่วยลงทนุ) 

 

(1.01) 

(0.14) 

 

(0.44) 

(0.06) 

 

(0.57) 

(0.08) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 46,102.95 20,094.19 26,008.76 

จํานวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 

-หน่วยลงทนุเพิ+มขึ
นจากการขายหน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูคา่ = 
10,000 / 12.9494 = 772.2425 หน่วย 

 

3,218.6770 

 

1,446.4405 

 

1,772.2365 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 14.3235 13.8921 14.6756 

 

(2) บรษัิทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื
อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี
 เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรอื สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลี+ยนแปลงเป็นอยา่งอื+น  

(2.1) คํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิ
นวนัทําการ 

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื
อคนืหน่วยลงทุนทุกสิ
นวันทําการซื
อขายหน่วยลงทุน 
ทั 
งนี
 ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื
อคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการกองทุน
รวมใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของสิ
นวันทําการซื
อขายหน่วยลงทุนนั
นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทนุและราคารับซื
อคนืหน่วยลงทนุ 

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี
 

(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื
อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายในวันทําการซื
อขาย
หน่วยลงทนุลา่สดุ 

(ข) วนัทําการซื
อขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายในวนัทําการถัดไป 

(ค) วนัทําการสดุทา้ยของแตล่ะเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวันทําการถัดไป   

ทั 
งนี
 เฉพาะในกรณีที+กองทนุรวมกําหนดวนัทําการซื
อขายหน่วยลงทนุแตล่ะครั
งหา่งกนัยาวกวา่หนึ+งเดอืน 

(ง) วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพื+อการจ่ายเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศภายในวนัทําการถัดไป  

ความใน (ก) มใิหนํ้ามาใชบ้งัคับกับกองทนุรวมเปิดที+ซื
อขายหน่วยลงทนุทกุวนัทําการ และกองทนุ
รวมเพื+อผูล้งทนุประเภทสถาบัน 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื
อคนืหน่วยลงทุนของวันทําการซื
อขายหน่วยลงทุน
ลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายในวนัทําการถัดไป 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทนุที+จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมดเมื+อ
สิ
นวนัทําการที+คํานวณนั
น  

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื
อคนืหน่วยลงทนุ ที+ประกาศ
ขา้งตน้ ตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

(2.5) ประกาศทางเว็บไซตเ์พื+อใหผู้ล้งทนุทราบขอ้มูลดังกลา่วภายในเวลาที+ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์
จากขอ้มูลในการตัดสนิใจลงทนุได ้และปิดประกาศไวใ้นที+เปิดเผย ณ ที+ทําการทกุแห่งของบรษัิท
จัดการ และจัดใหม้ปีระกาศดังกลา่วไว ้ณ สถานที+ตดิตอ่ทกุแห่งของผูส้นับสนุนการขายและรับซื
อ
คนืหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี+จะประกาศในชอ่งทางอื+นที+เหมาะสม โดยถอืว่า
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ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
ในกรณีที+การประกาศขา้งตน้ หากไดก้ระทําผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทนุที+จัดขึ
นโดย
สมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื+นที+สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุภายในสองวนัทําการถัดไปก็ได ้

(2.6) ในกรณีที+มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ มลูคา่หน่วยลงทนุ จํานวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และ
ราคารับซื
อคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไมถ่กูตอ้ง บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารที+สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3) การใชต้ัวเลขทศนยิมของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซื
อคนืหน่วยลงทนุ 
หรอืจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดงัตอ่ไปนี
 

(3.1) คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนยิม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัด
เศษทศนยิมตามหลกัสากล 

(3.2) คํานวณมูลคา่หน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตาม
หลักสากล สําหรับมูลคา่หน่วยลงทนุเพื+อใชใ้นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนยิม
ตําแหน่งที+ 4 ขึ
น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื+อใชใ้นการคํานวณราคารับซื
อคืนหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนยิมตําแหน่งที+ 5 ทิ
ง 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที+คํานวณไดใ้น (3.2) เป็นตัวเลขโดยมทีศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด
ทศนยิมตําแหน่งที+ 5 ทิ
ง และประกาศราคาขายและราคารับซื
อคนืหน่วยลงทนุตามที+คํานวณไดใ้น 
(3.2) 

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตาม
หลักสากล แต่จะใชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลขโดยมทีศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที+  
5 ทิ
ง 

ในกรณีที+มผีลประโยชน์เกดิขึ
นจากการคํานวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษัิทจัดการจะนําผลประโยชน์นั
น 
รวมเขา้เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

(4)     ในกรณีดงัตอ่ไปนี
 ใหบ้รษัิทจัดการไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 16.1 (2) 

(4.1) เมื+อบรษัิทจัดการกองทนุรวมไม่ขายหรอืรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ หรอืหยุดรับคําสั+งซื
อหรอืคําสั+งขาย
คนืหน่วยลงทนุ โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว 

(4.2)  เมื+อมเีหตทุี+บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตั 
งแตว่นัที+ปรากฏเหตุ
ดงักลา่ว 

16.3. แหลง่ขอ้มูลการเปิดเผยมูลคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมูลคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื
อคนืหน่วย

ลงทุนทางเว็บไซต์ (website) ของบริษัทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรือช่องทางอื+นที+บริษัท

จัดการเห็นวา่เหมาะสม 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีที7มูลคา่หนว่ยลงทนุไมถู่กตอ้ง 

1. ในกรณีที+ราคาหน่วยลงทนุที+ไม่ถูกตอ้งแตกตา่งจากราคาหน่วยลงทนุที+ถูกตอ้งนอ้ยกวา่หนึ+งสตางค ์หรอืตา่ง
จากราคาหน่วยลงทุนที+ถูกตอ้งตั 
งแต่หนึ+งสตางคข์ึ
นไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที+ถูกตอ้ง 
บรษัิทจัดการจะจัดทําและสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายในเจ็ดวันทําการนับแต่
วันที+พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจัดใหม้ีสําเนารายงานดังกล่าวไว ้ณ ที+ทําการของบริษัทจัดการ 
เพื+อใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  สามารถตรวจสอบได ้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างนอ้ย 
ดงัตอ่ไปนี
 

(ก) ราคาหน่วยลงทนุที+ไมถ่กูตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทนุที+ถกูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุี+ทําใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(ง) มาตรการป้องกันเพื+อมใิหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง ทั 
งนี
 เวน้แตใ่นกรณีที+ราคาหน่วยลงทนุที+ไม่ถกูตอ้งมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที+ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั
งสุดทา้ยของตลาด
หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ื
อขายหลกัทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง 
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2. ในกรณีที+ราคาหน่วยลงทุนที+ไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนที+ถูกตอ้งตั 
งแต่หนึ+งสตางคข์ึ
นไป และคดิ

เป็นอัตราตั 
งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที+ถูกตอ้ง บรษัิทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลัง
นับตั 
งแตว่ันที+พบราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง และดําเนนิการดังตอ่ไปนี
เฉพาะวนัที+ราคาหน่วยลงทนุตา่งจากราคา
หน่วยลงทุนที+ถูกตอ้งตั 
งแต่หนึ+งสตางคข์ึ
นไป และคดิเป็นอัตราส่วนตั 
งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที+
ถกูตอ้ง 

(1) จัดทํารายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิ
นภายในวันทําการ
ถัดจากวันที+ บรษัิทจัดการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  และสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายใน
วันทําการถัดจากวันที+คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ
น  เพื+อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงาน
ดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที+บรษัิทจัดการสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ทั 
งนี
 รายงานดังกล่าวจะมี
รายการอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี
   

(ก) ราคาหน่วยลงทนุที+ไมถ่กูตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทนุที+ถกูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุี+ทําใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(ง) การดําเนนิการของบรษัิทจัดการเมื+อพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

ทั 
งนี
 บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที+ทําการของบริษัทจัดการ เพื+อใหส้ํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุที+ไมถู่กตอ้ง ใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุที+ถูกตอ้งภายในวันที+ผูด้แูลผลประโยชน์รับรอง
ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ดําเนนิการโดยวธิกีารใดๆ เพื+อใหผู้ล้งทนุสามารถรับทราบชื+อกองทนุรวมที+มกีารแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุตาม 
(2) และวัน เดอืน ปีที+มกีารแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนตาม (2) ภายในสามวันทําการนับแต่วันที+ผูดู้แลผลประโยชน์
รับรองขอ้มลูในรายงานตาม (1)   

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จ  และดําเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพื+อใหผู้ซ้ ื
อหน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ
ในชว่งระยะเวลาที+ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตามขอ้ (2) และการชดเชยราคา ภายในหา้
วนัทําการนับแตว่นัที+ผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มูลในรายงานดงักลา่ว 

(5) จัดทํามาตรการป้องกันเพื+อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  และส่งรายงานดังกล่าว พรอ้มทั 
งสําเนา
รายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาที+จัดทําตาม (1) ใหส้ํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในเจ็ดวันทําการนับแตว่นัที+ผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานดังกลา่ว  เวน้แต่
ในกรณีที+ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที+ไม่อาจควบคุมได ้ บรษัิทจัดการจะไม่ส่ง
รายงานมาตรการป้องกันใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่สําเนาเอกสารที+ผูด้แูลผลประโยชน์รับรองวา่
การที+ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที+ไม่อาจควบคมุไดแ้ทน 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัติามหลักเกณฑด์งัตอ่ไปนี
 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที+ไม่ถูกตอ้งตํ+ากว่าราคาหน่วยลงทุนที+ถูกตอ้ง (understate)ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิัติ
ดงันี
 

(ก) กรณีที+เป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการลดจํานวนหน่วยลงทนุของผูซ้ื
อหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ+งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที+ไมถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุที+ถกูตอ้ง 

หากปรากฏวา่ผูซ้ ื
อหน่วยลงทนุไม่มหีน่วยลงทนุเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยู่นอ้ยกวา่จํานวนหน่วยลงทนุที+
จะตอ้งลด  ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาที+ขาดอยู่ หรอื
ลดจํานวนหน่วยลงทุนที+เหลอือยู่นั 
นและจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที+ขาดอยู ่
แลว้แต่กรณี  เพื+อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนรวมเปิด  เวน้แต่การที+ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที+ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครั
งสุดทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ื
อขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุงักลา่ว 

(ข) กรณีที+เป็นการรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมเพิ+มจํานวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วย
ลงทนุเป็นจํานวนซึ+งมมีูลคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทุนที+ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที+ถูกตอ้ง หรอื
จา่ยเงนิของกองทนุรวมเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา  เพื+อชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ  แต่
หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่  ใหบ้รษัิทจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจํานวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื+อชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุที+ไมถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุที+ถกูตอ้ง (overstate) ใหบ้รษัิทปฏบิตัดิงันี
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(ก) กรณีที+เป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมเพิ+มจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื
อหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนซึ+งมมีลูคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที+ไม่ถกูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุที+ถูกตอ้ง หรอืจา่ยเงนิ
ของกองทนุรวมเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื+อชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ื
อหน่วยลงทนุ 

(ข) กรณีที+เป็นการรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมลดจํานวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วย
ลงทนุเป็นจํานวนซึ+งมมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที+ไมถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุที+ถูกตอ้ง 

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนที+จะตอ้งลด ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาที+ขาด
อยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทนุที+เหลอือยูนั่ 
นและจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาที+ขาด
อยู่ แลว้แตก่รณี  เพื+อชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุรวมเปิด  เวน้แตก่ารที+ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมสีาเหตมุาจาก
ปัจจัยภายนอกที+ไม่อาจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดครั
งสดุทา้ยของตลาดหลกัทรัพยห์รอืศนูย์
ซื
อขายหลกัทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุงักลา่ว 

ในกรณีที+บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้กผู่ซ้ ื
อหน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุรายใด
มมีูลค่าไม่ถงึหนึ+งรอ้ยบาท บรษัิทอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที+มกีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุ  แตถ่า้บคุคลดังกลา่วไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ใหบ้รษัิทชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายในหา้วัน
ทําการนับแตว่นัที+ผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเพื+อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1)(ข) หรอืผูซ้ื
อหน่วยลงทุน
ตาม (2)(ก)  บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจจ่ายเงนิของบรษัิทเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้

(3)   บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ที+เกดิขึ
นจากมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เชน่ คา่ใชจ้่ายในการ
ประกาศ การแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนังสอืพมิพ ์คา่ออกเชค็ คา่ใชจ้่ายในการจัดสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้กผู่ ้
ซื
อหน่วยลงทนุและผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีที+มูลคา่หน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งดังกลา่ว  มสีาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที+ไมอ่าจควบคมุได ้

17. ชื7อผูเ้กี7ยวขอ้ง 

17.1. ชื7อบรษิทัจดัการ 

ชื+อ : บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 

17.2. ชื7อผูด้แูลผลประโยชน ์

ชื+อ : ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 

17.3. ชื7อผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) 

ไมม่ ี

17.4. ชื7อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) 

ชื+อ :  

สทิธ ิหนา้ที+ และความรับผดิชอบ :  

17.5. ที7ปรกึษา 

17.5.1. ชื+อที+ปรกึษาการลงทนุ 

ชื+อ :  

17.5.2. ชื+อที+ปรกึษากองทนุ 

ชื+อ :  

17.6. ผูส้อบบญัช ี

ชื+อ : นายอนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ชื+อ : นางขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล 

ชื+อ : นาย สาธติ เกยีรตกิงัวาฬไกล 

ชื+อ : นาย ประสทิธิ�พร เกษามา 
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รายละเอยีดเพิ+มเตมิ (ผูส้อบบัญช)ี :  
17.7. การแตง่ต ั�งคณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจําปีของกองทนุรวม 

18.1. วนัที+ส ิ
นสดุรอบบญัช ี: ประมาณ 1 ปี นับตั 
งแตว่นัจดทะเบยีนกองทนุ 

18.2. วนัที+ส ิ
นสดุรอบบญัชคีรั 
งแรก : ประมาณ 1 ปี นับตั 
งแตว่นัจดทะเบยีนกองทนุ 

18.3. รายละเอยีดเพิ+มเตมิ 

19. การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีาร
จดัการ 

19.1  การดําเนนิการและการบรหิารจดัการกองทนุ โดยบรษิทัจดัการ 

ในการดําเนินการและบรหิารจัดการใดๆ ของกองทุนนั
น บรษัิทจัดการจะดําเนินการใหเ้ป็นไปตามที+ระบุไวใ้น
โครงการจัดการกองทุนและหนังสอืชี
ชวน เวน้แต่กรณีที+คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน สมาคม และ/หรือ
หน่วยงานอื+นใดที+มอํีานาจตามกฎหมาย เชน่ กระทรวงการคลัง เป็นตน้ ไดแ้กไ้ขเปลี+ยนแปลง เพิ+มเตมิ ประกาศ 
กําหนด สั+งการ เห็นชอบ และ/หรอืผ่อนผันเป็นอย่างอื+น บรษัิทจัดการจะดําเนินการใหเ้ป็นไปตามนั
น โดยถอืว่า
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

19.2 การแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

(1)  ในกรณีที+กองทนุรวมใดมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุนอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิห ้
เป็นไปตามหลักเกณฑเ์กี+ยวกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุที+กําหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน หรอืที+กําหนดไวใ้นมาตรา 129 
หรอืตามที+กําหนดในประกาศนี
 การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิ+มเตมิดงัตอ่ไปนี
ดว้ย 

1.   ในกรณีที+เป็นการขอมตทิี+มผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนดิไดรั้บผลกระทบตอ่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุไมเ่ทา่กนั ใหไ้ดรั้บมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุที+ถอืหน่วยลงทนุชนดิที+ไดรั้บผลกระทบเกนิกวา่รอ้ยละ 50 
ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ 

2.   ในกรณีที+เป็นการขอมตทิี+มผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ใหไ้ดรั้บมตผิูถ้อื
หน่วยลงทนุที+ถอืหน่วยลงทนุชนดิที+ไดรั้บผลกระทบเกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ 

3.   ในกรณีที+เป็นการขอมตทิี+มผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึ+ง ใหไ้ดรั้บมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิที+
ไดรั้บผลกระทบเกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุชนดินั
น 

(2)  การแกไ้ขเพิ+มเตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ หากมไิดก้ระทําตามมตโิดยเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ซึ+งคดิตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกันเกนิกึ+งหนึ+งของจํานวนหน่วยลงทนุที+จําหน่ายได ้
แลว้ทั 
งหมดของโครงการ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น 

การแกไ้ขเพิ+มเตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิรอ้ยละหา้
สบิหา้ของจํานวนหน่วยลงทนุที+จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมดของโครงการ บรษัิทจัดการจะสง่เอกสารหลกัฐานเกี+ยวกับ
การขอมตแิละการนับมตไิปยังผูด้แูลผลประโยชน ์เพื+อใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรองผลการนับมตนัิ
น 

ทั 
งนี
 ในการแกไ้ขเพิ+มเตมิโครงการ  หากไม่สามารถดําเนนิการตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้
เนื+องจากขอ้จํากัดในการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑเ์กี+ยวกับขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหนา้ที+ของบรษัิทจัดการ  บรษัิทจัดการอาจ
ดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางที+สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

(3)  ในกรณีที+การแกไ้ขเพิ+มเตมิโครงการหรือวธิกีารจัดการกองทุน ไดก้ระทําโดยมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้ือ
หน่วยลงทุน ซึ+งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึ+งหนึ+งของจํานวนหน่วยลงทุนที+จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมด
ของโครงการ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ํานักงาน ทราบภายใน 15 วันนับแตว่ันที+มมีตใิหแ้กไ้ข ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการ
จะแจง้การแกไ้ขเพิ+มเตมิโครงการหรอืวธิกีารจัดการกองทุนไปยังผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย และจะประกาศทาง
หนังสอืพมิพ์รายวันอย่างนอ้ย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที+ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน หรอืวันที+ไดม้ี
มตใิหแ้กไ้ข แลว้แตก่รณี 
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ในการขอมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนในเรื+องใดๆ  บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดยีวกันนั
นในสว่นที+เกนิกว่าหนึ+งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที+จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมดรวมในจํานวนเสยีงใน
การขอมตคิรั 
งนั
น 

(4)  ในการแกไ้ขเพิ+มเตมิโครงการจัดการหรอืวธิกีารจัดการที+มลีักษณะเป็นการใหป้ระโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
หรอืเพื+อเป็นไปตามกฏหมายและหลักเกณฑท์ี+คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
บรษัิทจัดการจะยื+นคําขอเป็นหนังสอืพรอ้มทั 
งรายละเอยีดโครงการที+มกีารแกไ้ขเพิ+มเตมิแลว้ และคํารับรองของ
ผูด้แูลผลประโยชน์ เพื+อขอความเห็นชอบการแกไ้ขเพิ+มเตมิโครงการจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื+อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรั้บคําขอและเอกสารหลักฐานที+ครบถว้นถูกตอ้งตามที+กําหนดแลว้ ใหถ้อืว่า
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบใหแ้กไ้ขเพิ+มเตมิโครงการได ้

(5)  บรษัิทจัดการอาจดําเนนิการเพิ+มเงนิทนุของโครงการจัดการกองทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนแลว้ ทั 
งนี
 การเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนที+เพิ+มขึ
นของเงนิทุนโครงการไดต้่อเมื+อไดม้กีารจด
ทะเบยีนเปลี+ยนแปลงเงนิทนุโครงการตอ่สาํนักงานแลว้ 

(6)  การแกไ้ขเพิ+มเตมิโครงการเพื+อเปลี+ยนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และการแกไ้ขเพิ+มเตมิโครงการเพื+อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจาก
โครงการ จะถอืวา่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ขเพิ+มเตมิโรงการเมื+อบรษัิทจัดการได ้
ปิดประกาศการลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายไวท้ี+สํานักงานของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อ
คนืหน่วยลงทนุ 

(7) บรษัิทจัดการอาจดําเนนิการควบรวมกองทนุที+อยูภ่ายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ ตอ่เมื+อไดรั้บมตขิองผู ้
ถอืหน่วยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมที+จะควบรวมกองทนุ และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน และปฏบิัติ
ตามหลกัเกณฑ ์เงื+อนไข และวธิกีารควบรวมกองทนุดงัตอ่ไปนี
 

(7.1)  กองทุนรวมตั 
งแต่สองกองทุนรวมขึ
นไปจะดําเนินการเพื+อควบรวมกองทุนไดต้่อเมื+อไดรั้บมตขิองผูถ้ือ
หน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑท์ี+ระบไุวใ้นโครงการ ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี
 

(7.1.1) ไดรั้บมตเิกนิกึ+งหนึ+งของจํานวนหน่วยลงทนุที+จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมดของโครงการจัดการกองทนุรวมแต่
ละกองทนุรวมที+จะควบรวมกองทนุดงักลา่ว 

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  บรษัิทจัดการจะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันนั
นใน
สว่นที+เกนิกวา่หนึ+งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที+จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมดรวมในจํานวนเสยีงในการขอมตคิรั 
งนั
น 
ทั 
งนี
 ตามหลกัเกณฑ ์เงื+อนไข และวธิกีารที+สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

(7.1.2) ในกรณีที+มผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทนุรวมแต่ละกองทนุรวมที+จะควบรวมกองทุนออกเสยีงนอ้ยกวา่กึ+ง
หนึ+งของจํานวนหน่วยลงทนุที+จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมดของโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืออกเสยีงตั 
งแตก่ึ+งหนึ+ง
ขึ
นไปของจํานวนหน่วยลงทนุที+จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมดของโครงการจัดการกองทนุรวมแตไ่ม่ไดม้ตโิดยเสยีงขา้ง
มากดา้นใดดา้นหนึ+งเกนิกวา่กึ+งหนึ+งของจํานวนหน่วยลงทุนที+จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมด หากบรษัิทจัดการประสงค์
จะควบรวมกองทนุตอ่ไป ใหดํ้าเนนิการขอมตคิรั 
งใหม่ภายใน สบิสี+วันนับแตว่ันประชมุครั
งแรกหรอืวนัที+กําหนดให ้
เป็นวันสดุทา้ยของการรับหนังสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุในการขอมตคิรั 
งแรก และไดรั้บมตใินครั
งหลังนี
เกนิ
กึ+งหนึ+งของจํานวนหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึ+งออกเสยีงลงมตขิองแตล่ะกองทนุรวมที+จะควบรวมกองทนุ 

ในกรณีที+บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการตาม (7.1.2) ใหบ้รษัิทจัดการแจง้ผลการนับมตคิรั 
งแรกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ 
ทราบดว้ย 

การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ+ง ใหบ้รษัิทจัดการกําหนดรายละเอยีดของโครงการจัดการกองทนุรวม
ใหม่ หรือแกไ้ขเพิ+มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวมที+รับโอน (ถา้มี) พรอ้มทั 
งขอมตผิูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื+อเลกิ
กองทนุรวมเดมิหรอืกองทนุรวมที+โอนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย 
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ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิดหรอืกองทุนปิดกับกองทุนเปิด  
หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทนุรวมที+รับโอนเป็นกองทนุเปิดใหบ้รษัิทจัดการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน
เพื+อแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุปิดเป็นโครงการจัดการกองทนุเปิดดว้ย และหากไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑใ์น (7.1.1) ของวรรคหนึ+ง ใหถ้อืว่าไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแกไ้ข
โครงการจัดการกองทนุปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแลว้ ทั 
งนี
โดยไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิัตติามประกาศ
สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการกําหนดวธิปีฏบิัตใินการขอความเห็นชอบ
เพื+อแกไ้ขประเภทของโครงการจัดการกองทนุรวม 

(7.2) ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการสง่หนังสอืนัดประชมุลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่สบิสี+วันกอ่นวัน
ประชมุ หรอืสง่หนังสอืขอมตลิว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่สามสบิวันกอ่นวันที+กําหนดใหเ้ป็นวันสดุทา้ยของการรับหนังสอื
แจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  โดยเปิดเผยขอ้มูลที+ผูถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเกี+ยวกับการควบรวมกองทุนไวใ้น
หนังสอืนัดประชมุ หรอืหนังสอืขอมตดิงักลา่ว 

(7.3) ในชว่งระยะเวลานับแตว่ันสง่หนังสอืนัดประชมุหรอืหนังสอืขอมตเิพื+อควบรวมกองทนุถงึวันที+มกีารควบรวม
กองทุน  บรษัิทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั+งซื
อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที+จะควบรวมกองทุนที+
ไดรั้บไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรับคําสั+งซื
อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วได ้โดยการปิดประกาศเรื+องดงักลา่วไว ้
ณ ที+ทําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้ีการประกาศเรื+องดังกล่าวไว ้ณ สถานที+ตดิต่อทุกแห่งของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื 

ในชว่งระยะเวลาตามวรรคหนึ+ง ใหบ้รษัิทจัดการจัดทํารายงานแสดงสถานะ การลงทนุของวันทําการสดุทา้ยของ
แตล่ะสปัดาหข์องกองทุนรวมที+จะควบรวมกองทนุ และจัดใหม้รีายงานดังกลา่วไว ้ณ ที+ทําการและสถานที+ตดิต่อ
ทกุแหง่ดงักลา่วเพื+อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด ้และจัดสาํเนาใหเ้มื+อผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ 

(7.4) เมื+อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีมตใิหม้ีการควบรวมกองทุนแลว้ ใหบ้รษัิทจัดการยื+นคําขอรับ ความเห็นชอบต่อ
สาํนักงาน  พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานประกอบคําขอรับความเห็นชอบ 

(7.5) บริษัทจัดการบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแกไ้ขเพิ+มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวม (ถา้มี) 
ตลอดจนสทิธแิละกําหนดเวลาในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดมิหรอืกองทนุรวมที+โอนตาม
วธิกีารดงัตอ่ไปนี
ภายในสบิหา้วนันับแตว่นัที+ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน 

(7.5.1) แจง้ใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที+จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือพรอ้มสรุป
สาระสาํคญัของโครงการจัดการกองทนุรวมใหม่หรอืกองทนุรวมที+รับโอนวนัที+จะควบรวมกองทนุ วันเริ+มทําการซื
อ
ขายหน่วยลงทนุโดยระบวุนั เดอืน ปี อยา่งชดัแจง้ และสถานที+ตดิตอ่เพื+อสอบถามหรอืรับขอ้มูลเพิ+มเตมิ 

(7.5.2) ประกาศในหนังสอืพิมพ์รายวันที+มีจําหน่ายแพร่หลายในทอ้งถิ+นอย่างนอ้ยสองฉบับเป็นเวลาสองวัน
ตดิตอ่กนั 

ในกรณีที+เป็นการควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกับกองทุนเปิด การแจง้และ
ประกาศตามวรรคหนึ+ง ใหบ้รษัิทจัดการแจง้และประกาศการไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุตามขอ้ 7.1 วรรคสี+ดว้ย 

(7.6) เมื+อบรษัิทจัดการไดม้หีนังสอืแจง้และประกาศการควบรวมกองทุนตามขอ้ (7.5) แลว้ ใหบ้รษัิทจัดการ
ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวมเดมิหรอืกองทนุรวมที+โอนในการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เดมิหรอืกองทนุรวมที+โอนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รอืกองทนุรวมที+รับโอน แลว้แตก่รณี 

สําหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดมิหรอืกองทนุรวมที+โอนที+คัดคา้นหรอืที+ไม่ไดอ้อกเสยีงในการควบรวม
กองทนุ  บรษัิทจัดการจะจัดใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วในการที+จะออกจากกองทนุรวม
กอ่นที+การควบรวมกองทุนแลว้เสร็จ โดยคํานึงถงึมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขาย และราคารับ
ซื
อคนืในเวลาก่อนหนา้การควบรวมกองทุน และแจง้ขอ้มูลเกี+ยวกับการควบรวมกองทุนดังกล่าวใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุทราบ และสําหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดมิหรอืกองทนุรวมที+โอน ไม่แสดงเจตนาภายในเวลาที+
กําหนดใหส้ทิธ ิบรษัิทจัดการจะขอสงวนสทิธดํิาเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทนุใหมห่รอืกองทนุที+รับโอน 

(7.7) บริษัทจัดการตอ้งจัดทําหนังสอืชี
ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญและส่วนขอ้มูลโครงการที+เป็นปัจจุบันของ
กองทนุรวมใหม่หรอืกองทนุรวมที+รับโอน  โดยระบวุันที+มกีารควบรวมกองทนุ รวมทั 
งประวัตคิวามเป็นมาโดยสรุป
ของกองทนุรวมใหมห่รอืกองทนุรวมที+รับโอนไวด้ว้ย และใหบ้รษัิทจัดการจัดสง่หนังสอืชี
ชวนดงักลา่วใหส้าํนักงาน
ไมน่อ้ยกวา่หนึ+งวนัทําการกอ่นการเริ+มจัดสง่หรอืแจกจา่ยหนังสอืชี
ชวนสว่นสรุปขอ้มูลสําคญัใหป้ระชาชน 
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หลักเกณฑ์และวธิีการในการขอมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกล่าว ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้กําหนดในขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรัษัทจัดการกองทุนรวม ทั 
งนี
 การขอมตเิพื+อแกไ้ขเพิ+มเตมิ
โครงการเป็นไปตามที+กําหนดไวใ้นมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535    

20. ขอ้กําหนดอื7นๆ 

20.1  กรณีบุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หนึ7งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทนุที7จําหนา่ยไดแ้ลว้ท ั�งหม 

ในกรณีที+บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุน  บรษัิทจัดการจะไม่
นับคะแนนเสยีงที+เกนิกวา่หนึ+งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที+จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมดของกองทนุรวม เวน้แตก่าร
เกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุตามขอ้ 5.2.7.1 (3)(ค)  

โดยบรษัิทจัดการจะดําเนินการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันนั
นใหม้จํีานวน
ไม่เกนิหนึ+งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที+จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมดของกองทุนรวมนั
นภายในสองเดอืนนับแต่
วันที+ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลกิกองทุนรวมนั
นทันที เวน้แต่ เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

20.2 การแกไ้ข เปลี7ยนแปลง เพิ7มเตมิโครงการจดัการกองทนุหรอืวธิกีารจดัการ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เปลี+ยนแปลง เพิ+มเตมิโครงการจัดการกองทนุ หรอืวธิกีารจัดการตามที+
เห็นสมควรในกรณีที+สว่นราชการตา่งๆ เชน่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลงั 
และ/หรอื หน่วยงานอื+นใดที+มอํีานาจตามกฎหมาย ไดม้กีารปรับเปลี+ยน แกไ้ข เพิ+ม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั+งการ 
ผอ่นผันในเรื+องตา่งๆ ที+เกี+ยวเนื+องกับหลกัเกณฑ ์เงื+อนไข วธิกีารจัดตั 
งจัดการ และ/หรอืวธิกีารบรหิารจัดการ
กองทนุไม่วา่จะเป็นเรื+องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้กําหนด ระเบยีบปฏบิตั ิเงื+อนไข หรอื รายละเอยีดตา่งๆ ทั 
งนี

โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุราย  ทั 
งนี
การแกไ้ขเปลี+ยนแปลงเพิ+มเตมิดงักลา่ว จะตอ้ง
เป็นไปตามที+สํานักงานประกาศกําหนด เห็นชอบ ผอ่นผัน สั+งการ ใหส้ามารถกระทําได ้ 

20.3 การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนื7องจากการที7กองทนุใชบ้รกิารบุคคลอื7น (Soft commission) 

บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื+อกองทุนจากบุคคลที+เป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื+องมาจากการใชบ้รกิาร
ของบคุคลดงักลา่วในการจัดการกองทนุได ้โดยมหีลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี
 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที+รับไวนั้
นตอ้งเป็นทรัพย์สนิที+มีมูลค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกี+ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ 

(2) ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมที+แสดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบุคคลนั
นบ่อยครั
งเกนิความจําเป็นเพื+อให ้
กองทนุไดรั้บประโยชนจ์ากบคุคลดงักลา่ว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ+งใหแ้กก่องทนุรวมที+อยู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิท
ตอ้งกระทําดว้ยความเป็นธรรมและคํานงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรัพยท์ี+อาจมไีวไ้ดข้องกองทนุรวมนั
นดว้ย 

20.4  การกูย้มืเงนิหรอืการทําธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซื�อคนื 

บริษัทจัดการอาจกูย้ืมเงนิหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื
อคืนในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์เงื+อนไข และวธิกีารที+คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

20.5 การบรกิารซื�อขายหนว่ยลงทนุดว้ยวธิอี ื7นๆ เพิ7มเตมิ 

(1) บรษัิทจัดการอาจเปิดใหบ้รกิารซื
อขายหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารซื
อขายแบบอื+นๆ เพิ+มเตมิ ตามหลกัเกณฑแ์ละ
เงื+อนไขที+บรษัิทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศให ้
ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเริ+มใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศไวท้ี+สํานักงานของบรษัิทจัดการ และ
สาํนักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ 

(2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี+จะเปลี+ยนแปลงหรอืปรับปรุง เพิ+มเตมิ วธิกีารชําระเงนิค่าซื
อขายหน่วยลงทุน
โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยจะทําการตดิประกาศที+สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื  
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20.6  การทําความรู ้จกัตวัตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า 

(Client Due Diligence: CDD) 

บรษัิทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื
อคนืที+บรษัิทจัดการแต่งตั 
ง อาจพจิารณาขอขอ้มูล เอกสาร 
หลักฐาน เพิ+มเตมิจากผูส้นใจสั+งซื
อหน่วยลงทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืบุคคลที+เกี+ยวขอ้งกับผู ้
ลงทนุตามคําจํากัดความของกฎหมายหรอืตามที+หน่วยงานที+มอํีานาจกําหนด ทั 
งกอ่นและหรอืภายหลังการลงทนุ
ในกองทุนไปแลว้ ทั 
งนี
เพื+อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและ
ประเทศอื+นที+เกี+ยวขอ้ง หรือเพื+อใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏบิัต ิหรือการตคีวาม หรอืการสั+งการของหน่วยงานผูม้ี
อํานาจ ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื
อคนืมหีนา้ที+ตอ้งทําความรูจั้กตัวตนของลูกคา้ 
(Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้งทุน หรือผูถ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนมีหนา้ที+แจง้การเปลี+ยนแปลงขอ้มูลเกี+ยวกับการรูจั้กตัวตนของลูกคา้ (KYC) และการ
พิสจูน์ทราบลูกคา้ (CDD) ใหบ้รษัิทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื
อคนืทราบ โดยตามแนวทาง
ปฏบิัตขิองกฎหมายที+เกี+ยวขอ้งกับการฟอกเงนิดังกลา่ว บรษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื
จําเป็นตอ้งดําเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั 
งการเปิดบัญชเีพื+อใชบ้รกิารใหม่ การทําธุรกรรมของลูกคา้เดมิ 
และการทบทวนขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั 
งการดําเนินการอื+นๆ ตามที+หน่วยงานผูม้ีอํานาจ
กําหนดแนวทาง 

20.7  ขอ้มูลสทิธปิระโยชนก์ารประกนัชวีติและสขุภาพ 

สําหรับผูถ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช หุน้ปันผล พลัส (LHEQDPLUS) ของบรษัิทหลักทรัพย์จัดการ
กองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั จะไดรั้บความคุม้ครองประกันชวีติและสขุภาพของบรษัิท เอไอเอ จํากดั ตามที+
กรมธรรมกํ์าหนด ดงันี
  

1. คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธเิอาประกนั  

• เป็นบคุคลธรรมดา 

• เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุที+อยู่ในทะเบยีนรายชื+อผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยถอืครองหน่วยลงทนุที+มมีูลคา่การลงทนุ
รวมตั 
งแต่ 150,000 บาท ขึ
นไป หรอื จํานวนอื+นใดที+บรษัิทจัดการจะเปลี+ยนแปลงในอนาคต โดยบรษัิท
จัดการจะพจิารณามลูคา่เงนิลงทนุตามเลขที+บัตรประชาชนของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

• ตอ้งมอีายรุะหวา่ง 15-75 ปีบรบิรูณ์ (หรอืเป็นไปตามเงื+อนไขที+บรษัิทจัดการกําหนด) ในกรณีที+ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนมอีายุตั 
งแต ่65 ปีบรบิูรณ์ แต่ไม่เกนิ 75 ปีบรบิรูณ์จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์แถลงสขุภาพ และ/หรือ
ดําเนนิการตามวธิกีารอื+นใดตามเงื+อนไขที+บรษัิทประกนักําหนด 

• เป็นบุคคลที+บรษัิทประกันถอืว่ามสีขุภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยมสีทิธคิวามคุม้ครองจะมผีลเมื+อไดรั้บการ
อนุมัต ิการเอาประกนัจากบรษัิทประกนั 

ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี+ยนแปลงคุณสมบัต ิและเงื+อนไขของผูม้ีสทิธเิอาประกันตามความ
เหมาะสม โดยการดําเนินการดังกล่าวบรษัิทจัดการจะคํานึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ โดยถอืว่าไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศดังกล่าวที+บรษัิทจัดการและ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื
อคนืหน่วยลงทุนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน และจะเปิดเผยในเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ 

2. ความคุม้ครอง   

ในกรณีที+ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็นผูม้สีทิธเิอาประกัน ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดรั้บความคุม้ครองนับตั 
งแต่วันที+เริ+ม
ความคุม้ครอง หรอืนับตั 
งแตว่นัที+ไดรั้บการอนุมัตกิารเอาประกนัจากบรษัิทประกนั 

3. ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสิ
นสดุความคุม้ครอง ในกรณีใดกรณีหนึ+ง ดงัตอ่ไปนี
  

• เมื+อกรมธรรมส์ ิ
นสดุผลบงัคบั 

• เมื+อผูถ้อืหน่วยลงทนุพน้สภาพการเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุ 

• เมื+อผูถ้อืหน่วยลงทนุเสยีชวีติ 

• เมื+อผูถ้อืหน่วยลงทนุมอีายเุกนิกวา่อายสุงูสดุที+กําหนดไวข้า้งตน้ 

• เมื+อผูถ้อืหน่วยลงทนุมจํีานวนเงนิลงทนุไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ี+กําหนดในหนังสอืชี
ชวน 

• เมื+อผูถ้อืหน่วยลงทนุขาดคณุสมบตัขิอ้ใดขอ้หนึ+งของคณุสมบัตขิองผูม้สีทิธเิอาประกนัตามขอ้ 1.  

ทั 
งนี
 การสิ
นสดุความคุม้ครอง ใหเ้ป็นไปตามเงื+อนไขตามปีกรมธรรมห์รอืตามรอบระยะเวลาที+บรษัิทประกัน
กําหนด  

4. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที+มีสทิธเิอาประกันจะไดรั้บความคุม้ครองดา้นประกันชวีติและสุขภาพ โดยมีรายละเอยีด
เงื+อนไขและความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภัยกําหนด 
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5. ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคล อาทเิชน่ ชื+อ-นามสกลุ ที+อยู่ ขอ้มลูดา้นสขุภาพ ของ
ผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือขอ้มูลอื+นใดที+เป็นตามที+บรษัิทประกันกําหนด ทั 
งนี
 หากบรษัิทจัดการไม่ไดรั้บการ
เปิดเผยขอ้มูลใด ๆ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกันชวีติ
และสขุภาพดงักลา่ว 

สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนที+ไดรั้บตามกรมธรรมด์ังกล่าว บรษัิทจัดการไดจั้ดใหเ้พื+อความคุม้ครองผูถ้อื
หน่วยลงทุนและเพื+อเป็นประโยชน์ในดา้นการเสรมิสรา้งความมั+นคงของชวีติและสขุภาพ โดยบรษัิทจัดการเป็น
ผูรั้บภาระการชาํระเบี
ยประกนัที+ไดรั้บความคุม้ครองทั 
งหมด โดยรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนยีมการจัดการ 

ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการอาจพจิารณาสทิธปิระโยชน์ดา้นการประกันชวีติและสขุภาพทุก ๆ ปี หากบรษัิทจัดการเห็นว่า
สทิธปิระโยชน์ดา้นการประกันชวีติและสขุภาพจะไม่เกดิประโยชน์ตอ่ผูล้งทนุโดยรวม หรอืมผีลกระทบตอ่กองทุน
รวมในอนาคต บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี+ยนแปลง ปรับปรุง หรอืเพิ+มเตมิเงื+อนไขของสทิธปิระโยชน์
ความคุม้ครอง เงื+อนไขกรมธรรม ์บรษัิทประกัน หรอืเงื+อนไขใด ตามหลักเกณฑท์ี+กฎหมายกําหนด รวมถงึยกเลกิ
สทิธปิระโยชน์ความคุม้ครองชวีติและสขุภาพหรือยกเลกิกองทุน โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วย
ลงทนุแลว้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั และครอบคลมุระยะเวลา
การเปิดรับคําสั+งซื
อคนืหน่วยลงทนุอยา่งนอ้ย 1 ครั
ง และในการรับซื
อคนืในชว่งเวลาดงักลา่ว บรษัิทจัดการจะเปิด
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุโดยไม่คดิคา่ธรรมเนียมการรับซื
อคนืหน่วยลงทุน (Exit without 
fee) 

เงื+อนไขการเริ+มรับความคุม้ครอง 

• ในชว่งการเสนอขายครั
งแรก หากมผีูถ้อืหน่วยลงทนุที+มคีณุสมบัตไิดรั้บสทิธคิวามคุม้ครองตามกรมธรรม์
ไม่ถงึ 100 ราย บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิลื+อนรอบความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกันชวีติและสขุภาพ 
หรอืปฏเิสธการใหค้วามคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกันชวีติและสขุภาพ และหากภายหลังการเสนอขาย
ครั
งแรก มผีูถ้อืหน่วยลงทนุที+มคีณุสมบัตไิดรั้บสทิธคิวามคุม้ครองตามกรมธรรมเ์พิ+มขึ
นจนถงึ 100 ราย ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุดงักลา่วก็จะไดรั้บสทิธกิารคุม้ครองตามเงื+อนไขที+กําหนด 

• ในชว่งการเสนอขายครั
งแรก หากมผีูถ้อืหน่วยลงทนุที+มคีณุสมบัตไิดรั้บสทิธคิวามคุม้ครองตามกรมธรรม์
ครบ 100 ราย และตอ่มาภายหลงัการเสนอขายครั
งแรก มผีูถ้อืหน่วยลงทนุที+มคีณุสมบัตไิดรั้บสทิธคิวาม
คุม้ครองตามกรมธรรมล์ดลงตํ+ากวา่ 100 ราย ผูถ้อืหน่วยลงทนุเดมิยังคงไดรั้บสทิธคิุม้ครองตามเงื+อนไข
ที+กําหนด 

ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุที+ไดรั้บผลกระทบทราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 30 วัน โดยในชว่งเวลา
ดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลาการเปิดรับซื
อคนือย่างนอ้ย 1 ครั
ง และในการรับซื
อคนืในชว่งเวลาดังกล่าว บรษัิท
จัดการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนโดยไม่คดิค่าธรรมเนียมการรับซื
อคนืหน่วยลงทุน 
(exit without fee) 

วนัที+กรมธรรมม์ผีลบงัคับ หมายถงึ ตั 
งแตว่นัที+ 1 ของเดอืนถัดไปนับจากวันจดทะเบยีนกองทนุ (หรอืวนัที+ระบไุวใ้น
กรมธรรม)์ 
วันที+เริ+มความคุม้ครอง หมายถงึ วันที+กรมธรรม์มีผลบังคับหรือวันที+บรษัิทประกันอนุมัตใิหค้วามคุม้ครอง หรือ 
เปลี+ยนแปลงแผนความคุม้ครองใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
ระยะเวลาความคุม้ครอง หมามถงึ วันที+เริ+มความคุม้ครอง ถงึวันสิ
นสดุความคุม้ครอง ซึ+งจะไม่เกนิวันที+กรมธรรม์
ยังใหค้วามคุม้ครองอยู ่

เง ื7อนไขวนัเร ิ7มคุม้ครอง 

• กรณีผูถ้ ือหน่วยลงทุนทํารายการซื
อภายในวันที+ 25  ก่อนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั
น ๆ วันไดรั้บสทิธิ
คุม้ครอง คอื วนัที+ 1 ของเดอืนถัดจากเดอืนที+ลงทนุ  

• กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุทํารายการซื
อภายหลังวันที+ 25 ของเดอืนนั
น ๆ วนัไดรั้บสทิธคิุม้ครอง คอื วันที+ 1 ของ 
2 เดอืนถัดจากเดอืนที+ลงทนุ  

เงื+อนไขเพิ+มเตมิเกี+ยวกบัการแถลงสขุภาพ มกีรณีดงันี
 

• กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุที+มอีายไุมเ่กนิ 65 ปีบรบิรูณ์ ไมต่อ้งกรอกแบบฟอรม์แถลงสขุภาพ 

• กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไดรั้บสทิธคิวามคุม้ครองกอ่นอายุ 65 ปี และต่ออายุกรมธรรมจ์นถงึ 65 ปีบรบิรูณ์ 
จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์แถลงสขุภาพตั 
งแตอ่ายุ 65 ปีบรบิรูณ์  และจําเป็นตอ้งแถลงทุกปี เมื+อมกีารต่อ
อายกุรมธรรม ์และ/หรอืดําเนนิการตามวธิกีารอื+นใดตามเงื+อนไขที+บรษัิทประกนัภัย  

• กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนมอีายุตั 
งแต่ 65 ปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิ 75 ปีบรบิรูณ์ จะตอ้งกรอกแบบฟอร์มแถลง
สุขภาพทุกปี เมื+อมีการต่ออายุกรมธรรม์ และ/หรือดําเนินการตามวธิีการอื+นใดตามเงื+อนไขที+บริษัท
ประกนัภัย  

• กรณีผูถ้ ือหน่วยลงทุนเดมิมีการสั+งซื
อเพิ+มจากเดมิส่งผลใหม้ีมูลค่าการลงทุนเพิ+มขึ
นและมผีลใหแ้ผน
ความคุม้ครองสูงขึ
น จะตอ้งกรอกแบบฟอร์มแถลงสุขภาพ ณ รอบที+มีการเปลี+ยนแปลงแผนความ
คุม้ครอง และ/หรอืดําเนนิการตามวธิกีารอื+นใดตามเงื+อนไขที+บรษัิทประกนัภัย  



หนังสอืชี
ชวนสว่นขอ้มลูโครงการ                                   กองทนุเปิด แอล เอช หุน้ปันผล พลัส 
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ทั 
งนี
 สําหรับผูถ้อืหน่วยลงทุนที+ตอ้งกรอกแบบฟอรม์แถลงสขุภาพ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะทราบผลอนุมัตติาม
ระยะเวลาดงันี
 

• กรณีผูถ้ ือหน่วยลงทุนทํารายการซื
อภายในวันที+ 25 ก่อนเวลา 15.30 น. ของเดอืนนั
น ๆ บรษัิท
ประกนัจะอนุมัตภิายในวนัที+ 10 ของเดอืนถัดจากเดอืนที+ลงทนุ หรอืตามระยะเวลาที+ประกนัอนุมัต ิ

• กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุทํารายการซื
อภายหลงัวนัที+ 25 ของเดอืนนั
น ๆ บรษัิทประกนัจะอนุมัตภิาย
วนัที+ 10 ของ 2 เดอืนถัดจากเดอืนที+ลงทนุ หรอืตามระยะเวลาที+ประกนัอนุมัต ิ

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี+ยนแปลงหรอืปรับปรุงวันที+เริ+มความคุม้ครอง โดยถือว่าไดรั้บมตจิากผูถ้ือ
หน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศดังกล่าวที+บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื
หน่วยลงทนุล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน หรอืครอบคลมุระยะเวลาการเปิดรับคําสั+งซื
อคนืหน่วยลงทนุอย่างนอ้ย 1 
ครั
ง และจะเปิดเผยในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เวน้แตก่รณีที+เกดิจากปัจจัยที+ควบคมุไม่ได ้หรอืกรณีจําเป็นและ
สมควร บรษัิทจัดการจะแจง้การเปลี+ยนแปลงดงักลา่วโดยทันท ีซึ+งการดําเนนิการดงักลา่วบรษัิทจัดการจะคํานงึถงึ
ประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั 

20.8    ขอ้กําหนดเกี7ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษตีา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายที+เรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ+ง
ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใชว้ันที+ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให ้
สถาบันการเงนิที+ไม่ใช่สัญชาตอิเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานขอ้มูลเกี+ยวกับบัญชขีองบุคคลที+อยู่ในบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึ+งรวมถงึบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซ้ ึ+งมีถิ+นที+อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และ ผูซ้ ึ+งมีถิ+นที+อยู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมรกิา) ซึ+งเปิดหรอืมไีวก้ับ FFI นั
น นอกจากนี
ยังปรากฎดว้ยวา่ในปัจจุบันมรัีฐบาลในหลายประเทศกําลัง
ดําเนินการออกกฎหมายที+มขีอ้กําหนดและหลักเกณฑใ์นลักษณะที+คลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึ+งต่อไปจะรวมเรียก 
FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที+เกี+ยวขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ+งถูกกําหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยมหีนา้ที+ตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาตอิเมรกิันและบคุคลที+มลีักษณะตามหลักเกณฑท์ี+ FATCA กําหนด หนา้ที+ในการตรวจสอบขอ้มูลลกูคา้เพื+อ
หาความสัมพันธข์องลูกคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ที+ในการกําหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้ง
จัดทําเอกสารยนืยันตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพื+อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนั
นจะไดรั้บ
ผลกระทบที+สาํคญัในสองกรณี คอื 

(1) ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30 % ของเงนิที+กองทุนรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงนิจากการขาย
ทรัพย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ+งจะเริ+มตน้ตั 
งแต่วันที+ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทนุทางออ้มในทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึ+งอาจ
รวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกับสถาบันการเงนิอื+นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึ+งจะเริ+มตน้ตั 
งแตปี่ พ.ศ. 2560 
เป็นตน้ไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ที+เขา้ร่วมผูกพันตนตาม
ขอ้กําหนดของ FATCA (ซึ+งรวมถงึธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนการ
ขายและรับซื
อคนืหน่วยลงทุน) มีหนา้ที+ดําเนินการหักเงนิ ณ ที+จ่ายดังกล่าวก่อนชําระใหก้ับกองทุนรวมที+เป็น 
NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงนิทั 
งในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทั 
งผูด้แูลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ 
และผูส้นับสนุนการขายและรับซื
อคนืหน่วยลงทุน ที+เขา้ร่วมผูกพันตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอื
ระงับการทําธุรกรรมทางการเงนิหรือยุตคิวามสัมพันธท์างธุรกจิกับกองทุนรวมหรือบรษัิทจัดการ ซึ+งอาจทําให ้
กองทนุรวมไมส่ามารถดําเนนิการลงทนุตอ่ไปได ้และ/หรอืดําเนนิการลงทนุไดอ้ยา่งไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจ
ทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถทํารายการผา่นทางผูส้นับสนุนการขายและรับซื
อคนืหน่วยลงทนุไดอ้กีตอ่ไป  

เพื+อมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมไดรั้บผลกระทบในการดําเนนิงานรวมทั 
งเพื+อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู ้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขา้ผูกพันตนเพื+อปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศที+เกี+ยวขอ้ง  และเพื+อใหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมสามารถ
ปฏบิตัติามภาระผกูพันภายใตข้อ้กําหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายตา่งประเทศที+เกี+ยวขอ้งได ้บรษัิทจัดการและ
กองทุนรวม (ซึ+งรวมทั 
งผูท้ี+เกี+ยวขอ้งกับการปฏบิัตงิานของกองทุน เชน่ ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ 
และผูส้นับสนุนการขายและรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการดงันี
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(1) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที+เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที+กฎหมาย
ตา่งประเทศที+เกี+ยวขอ้งกําหนด) ใหคํ้ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสง่ขอ้มูล (เชน่ ชื+อ 
ที+อยู่ เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีของสหรัฐอเมรกิา จํานวนและมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอื จํานวนเงนิคา่ขายคนืหน่วย
ลงทุนหรือเงนิปันผลที+ไดรั้บ เป็นตน้)ที+มีอยู่ในบัญชทีั 
งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนนั
นกับบรษัิทจัดการ ใหก้ับ
หน่วยงานของรัฐทั 
งในและตา่งประเทศ ตามขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศที+เกี+ยวขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนนําสง่ขอ้มูล เอกสาร และ/หรือคํายนิยอม เพิ+มเตมิ เพื+อยนืยันหรือพิสูจน์ทราบ
ความเกี+ยวขอ้งกับประเทศสหรัฐอเมรกิา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกิันหรอืการใหข้อ้มูลตาม
หัวขอ้ที+กําหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเมื+อ
ขอ้มูลที+เคยใหไ้วม้กีารเปลี+ยนแปลง เป็นตน้ รวมถงึนําสง่หลักฐานเพื+อยนืยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมาย
ต่างประเทศที+เกี+ยวขอ้ง (ในกรณีที+เป็นลูกคา้สถาบันการเงนิ) ทั 
งนี
 เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของ
กฎหมายดงักลา่ว 

(3) ดําเนนิการอื+นใดเพื+อใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศที+เกี+ยวขอ้ง 

เพื+อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที+จะเกดิตอ่กองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทั 
งเพื+อใหก้องทนุหรอื
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพิ+มขึ
นหากมีการดําเนินการที+สอดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศที+
เกี+ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที+ผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที+
บรษัิทจัดการกําหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึ+งหรอืหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี
ตาม
ความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการดําเนนิการตามที+บรษัิทจัดการแจง้
นี
แลว้ และ/หรอืไดดํ้าเนนิการตามขอ้ตกลงที+ไดร้ะบไุวใ้นคําขอเปิดบัญช ี  

(1)  ไมรั่บคําสั+งซื
อ/ สบัเปลี+ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2)  ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และดําเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(3) ดําเนนิการหักเงนิ ณ ที+จา่ยจากรายไดเ้งนิลงทนุ เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที+ชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของผู ้

ถอืหน่วยลงทุนรายนั
นได ้เพื+อใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที+เกี+ยวขอ้ง ทั 
งนี
 

ตอ้งไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนนิการอื+นใดอันเป็นการป้องกันหรอืลดผลกระทบ หรอืทําใหก้องทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บ

ประโยชนเ์พิ+มขึ
น หากมกีารดําเนนิการที+สอดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศที+เกี+ยวขอ้งขา้งตน้ 

การดําเนินการดังกล่าวถอืเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ

กระทําเพื+อหลกีเลี+ยงมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที+ไม่สอดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และ

กฎหมายตา่งประเทศที+เกี+ยวขอ้งอันจะทําใหก้องทนุอาจตอ้งถูกหัก ณ ที+จ่าย หรอืถกูปิดบญัชธีนาคารตามที+กลา่ว

แลว้ขา้งตน้ ซึ+งในทางปฏบิัตบิรษัิทจัดการจะเลอืกดําเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุที+เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของ

ประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็นบคุคลตามที+กฎหมายตา่งประเทศที+เกี+ยวขอ้งกําหนด)เทา่นั
น  

ทั 
งนี
 ในกรณีที+กฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิ+มเตมิขอ้กําหนดเพื+อรองรับการดําเนนิการตามที+บรษัิทจัดการไดส้งวน

สทิธไิวข้า้งตน้ บรษัิทจัดการ(รวมถงึผูท้ี+เกี+ยวขอ้ง) จะดําเนนิการตามขอ้กําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย

อาจนําสง่ขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรอืดําเนินการอื+นใดที+ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นตอ้ง

รอ้งขอตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

20.9  ในกรณีที+กองทุนรวมต่างประเทศมีการคืนเงินค่าธรรมเนียมบางส่วน อันไดแ้ก่ การจัดการ และ/หรือ

คา่ธรรมเนียมอื+นใดในลักษณะทํานองเดยีวกันนี
 (ถา้ม)ี เพื+อเป็นคา่ตอบแทนใหก้องทนุ กองทนุจะนําเงนิดังกลา่ว

ไปลงทนุในกองทนุหลกั (Royalties and rebate) ตอ่ไป โดยถอืวา่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

21.   การดําเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถดํารงเงนิกองทุนไดท้ี7 ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที+ บรษัิทจัดการไม่สามารถดํารงเงนิกองทุนไดต้ามท ีประกาศกําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนินการเปลี+ยน

ใหบ้รษัิทจัดการรายอื+นเขา้จัดการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมตโิดย

เสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ+งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วย

ลงทุนที จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที+รูห้รือควรรูว้่าไม่สามารถดํารง
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เงนิกองทุนได ้ทั 
งนี
 หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหส้ํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลา

ออกไปไดโ้ดยการคัดเลอืกบรษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหม่จะคํานงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ 

และในกรณีท ีมคีา่ใชจ้่ายเกดิขึ
นจากการเปลี+ยนบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการรายเดมิจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่าย

ดังกล่าว หากบรษัิทจัดการไม่สามารถดําเนินการไดภ้ายในระยะเวลาท ีกําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนินการเลกิ

กองทนุรวมตอ่ไป 

22.    ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ที+ปฏบิัตติามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับ
บรษัิทจัดการกองทนุรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั+งที+
ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั 
งนี
 ในกรณีที+ขอ้กําหนดในโครงการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์น
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั+งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไดดํ้าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืคําสั+งนั
น ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดป้ฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะแตง่ตั 
งผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามที+ระบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม   
โดยผูดู้แลผลประโยชน์มอํีานาจลงนามในขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดการกองทุนรวม ทั 
งนี
 
การลงนามในขอ้ผูกพันของผูดู้แลผลประโยชน์ที+ไดรั้บการแต่งตั 
งโดยชอบ ใหถ้ือว่าผูกพันผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ทั 
งปวง 

การที+ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื
อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมนี
 ไม่ว่าในทอดใดๆ ใหถ้ือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที+จะผูกพันตามขอ้กําหนดใน
โครงการจัดการกองทนุรวมและขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทนุรวมที+ผ่านการอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หรอืผ่านการแกไ้ขเพิ+มเตมิตาม
มาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ที+แนบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อื
หน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวมถอืเป็นสว่นหนึ+งของขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการ
กองทนุรวม 


