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ผูล้งทุนควรศกึษารายละเอยีดของกองทุนอยา่งละเอยีดถีถ่ว้นกอ่นตดัสนิใจลงทุน 

หากมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

 

• การลงทุนในหน่วยลงทนุมใิชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งของการลงทุน ผูล้งทนุควรลงทุนใน

กองทุนเปิด แอล เอช หุน้ไทย ESG เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับ

วตัถปุระสงคก์ารลงทนุของผูล้งทนุ และผูล้งทนุยอมรับความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุได ้

• ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ไมป่กต ิผูล้งทนุอาจไดรั้บช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุลา่ชา้กวา่
ระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน 

• บรษัิทจัดการอาจลงทนุในหลกัทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่บรษัิทจัดการเชน่เดยีวกนักบัทีบ่รษัิท

จัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อกองทุนรวม  โดยบริษัทจัดการจะจัดใหม้ี
ระบบงานทีป้่องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.lhfund.co.th 

• ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนใหเ้ขา้ใจกอ่นซือ้หน่วยลงทนุ และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพือ่
ใชอ้า้งองิในอนาคต และเมือ่มขีอ้สงสยัใหส้อบถามตดิตอ่ผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจกอ่นซือ้หน่วยลงทนุ  

• การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดง

วา่ส านักงานไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกัน

ราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  

• กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชือ่ถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได  ้(Non – 
investment grade) และตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated) รวมทัง้

ตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ผูล้งทุนอาจมีความ
เสีย่งทีส่งูขึน้มากกวา่กองทนุรวมทัว่ไป  
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หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ 
กองทนุเปิด แอล เอช หุน้ไทย ESG 

LH THAI ESG FUND 

 
 

จดัต ัง้และจดัการโดย 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

 

เสนอขายตอ่ประชาชนท ัว่ไป 

มลูคา่โครงการ 1,000,000,000 บาท จ านวนหนว่ยลงทนุ 100,000,000 หนว่ย 

ภายในเวลาท าการของบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

เสนอขายครัง้แรกระหวา่งวนัที ่18 - 27 มนีาคม 2562 

ภายในเวลาท าการของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

 

 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 
บรษัิทหลักทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ (ถา้ม)ี 
 

 

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์

ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน)  

 

 

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด 
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ค าจ ากดัความ 

ค าศพัท ์ ค าอธบิายศพัท ์

“โครงการ”  หมายถงึ โครงการจัดการกองทนุเปิด แอล เอช หุน้ไทย ESG  

“กองทุนรวม หรอื 
กองทุน หรอืกองทนุเปิด” 

หมายถงึ  กองทนุเปิด แอล เอช หุน้ไทย ESG 

“หนว่ยลงทนุ”  หมายถงึ  หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด แอล เอช หุน้ไทย ESG 

“หนว่ยลงทนุชนดิบุคคล
ธรรมดา” 

หมายถงึ หน่วยลงทนุชนดิบคุคลธรรมดาของกองทนุเปิด แอล เอช หุน้ไทย ESG   

(ชือ่ย่อ : LHESG-A) 

“หนว่ยลงทนุชนดิผูล้งทนุ
สถาบนั” 

หมายถงึ หน่วยลงทนุชนดิผูล้งทนุสถาบันของกองทนุเปิด แอล เอช หุน้ไทย ESG   

(ชือ่ย่อ : LHESG-IR) 

“หนงัสอืชีช้วน” หมายถงึ หนังสอืชีช้วนทีม่รีายละเอยีดตามทีก่ าหนดโดยประกาศส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยแบบหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม 

“บรษิทัจดัการ”  หมายถงึ บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

“วนัท าการ” หมายถงึ วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ 

“วนัท าการซือ้หนว่ย
ลงทนุ (Subscription 

Date)” 

หมายถงึ วนัทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหผู้ล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได ้ทัง้นีต้ามที่
ก าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ รวมถงึวนัท าการของกองทนุหลกัและ

ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุ 

“วนัท าการขายคนืหนว่ย
ลงทนุ (Redemption 

Date)” 

หมายถงึ วนัทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท าการขายคนืหน่วย
ลงทนุได ้ทัง้นี ้ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ รวมถงึวนัท าการ

ของกองทนุหลกัและประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุ  

“ผูส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนื”  

หมายถงึ  บคุคลทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมมอบหมายใหท้ าหนา้ทีข่ายหรอืรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุ หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณี ของกองทนุรวม 

“ผูด้แูลผลประโยชน”์  หมายถงึ  ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม ซึง่ไดแ้ก ่ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด 
(มหาชน) 

“มูลคา่หนว่ยลงทนุ”  หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
เมือ่ส ิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้ 

“ราคาขายหนว่ยลงทุน 
(Subscription Price)” 

หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทนุ  บวกดว้ยคา่ธรรมเนยีม
การขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

“ราคารบัซือ้คนืหนว่ย

ลงทนุ (Redemption 
Price)” 

หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หักดว้ย

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

“การแกไ้ขราคา
ยอ้นหลงั” 

หมายถงึ การแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง 
โดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แตว่นัทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งจนถงึปัจจุบนั 

“การชดเชยราคา”  หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุทีม่ี

ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง หรอืการจา่ยเงนิซึง่มมีูลคา่เทา่กบัสว่นตา่งของ
ราคาหน่วยลงทนุ ทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งแทนการเพิม่

หรอืลดจ านวนหน่วยลงทนุ 

“ใบแสดงสทิธ”ิ  หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิไทย (Depositary 

receipt) 

“หลกัทรพัยอ์า้งองิ”  หมายถงึ  
หลกัทรัพยป์ระเภทใดประเภทหนึง่ทีอ่อกโดยบรษัิทจดทะเบยีนและใชเ้พือ่

รองรับใบแสดงสทิธ ิ

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

“ส านกังานหรอืส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.”  

หมายถงึ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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“กฎหมาย ก.ล.ต.”  หมายถงึ พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรอื 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรอืประกาศและ

ค าสัง่ตา่ง ๆ ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจบุันและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

“ตลาดหลกัทรพัย”์  หมายถงึ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยใ์หม่ 

“สมาคม”  หมายถงึ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน  ซึ่งหมายถึงสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

หลักทรัพย์ที่ไดรั้บอนุญาตและจดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อท าการส่งเสรมิและพัฒนาธุรกจิหลักทรัพย์

ประเภททีเ่กีย่วกบัการจัดการลงทนุ 

“สถาบนัการเงนิ” หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ 

“กจิการ” หมายถงึ บรษัิททีม่หีลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์บรษัิททีม่หีลกัทรัพย์

ซือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรัพย ์หรอืบรษัิทมหาชนจ ากดั 

“ค าเสนอซือ้” หมายถงึ ค าเสนอซือ้หลกัทรัพยข์องกจิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ย

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลักทรัพยเ์พือ่ครอบง ากจิการ 

“ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย”์ หมายถงึ ศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยซ์ึง่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์

“กลุม่กจิการ” หมายถงึ บรษัิทใหญแ่ละบรษัิทย่อยตามมาตรฐานการบัญชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชี

ก าหนดใหจ้ัดท างบการเงนิรวม 

“กองทุนรวมเปิด” หมายถงึ กองทนุรวมประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

 “กองทนุ buy & hold” หมายถงึ กองทนุรวมทีมุ่ง่เนน้ลงทนุเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวจ้นครบ

ก าหนดอายขุองทรัพยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม 
หรอืครบอายขุองกองทนุรวม 

“กองทุน CIS 

ตา่งประเทศ” 

หมายถงึ กองทนุทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มลีกัษณะเป็นโครงการลงทนุ

แบบกลุม่ (collective investment scheme)  ทัง้นี ้ไม่วา่กองทนุดงักลา่วจะ
จัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใดแตไ่มร่วมถงึกองทนุ property และ

กองทนุ infra ทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

“กองทุน ETF 

ตา่งประเทศ” 

หมายถงึ กองทนุ exchange traded fund ทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

“กองทุน infra” หมายถงึ รูปแบบการลงทนุในทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ

ตา่ง ๆ ซึง่ไดแ้ก ่

1. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ตา่งประเทศซึง่ม ี 

วตัถปุระสงคห์ลักในการลงทนุในลกัษณะท านองเดยีวกับกองทนุรวม

โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี้ ไมว่า่กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานดงักลา่วจะ
จัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูป อืน่ใด 

“กองทุน property” หมายถงึ กองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับอสงัหารมิทรัพยซ์ึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่ง
หนึง่ดงันี ้

1. กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์

2. ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่

ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 
3. foreign REIT 

“การลดความเสีย่ง” หมายถงึ การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน 
derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1. ไมม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่หาผลประโยชนโ์ดยการเก็งก าไร (speculate) 

2. มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 

3. เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของทรัพยส์นิทีต่อ้งการ
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ลดความเสีย่ง 

4. สามารถลดความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

“เงนิฝากหรอืตราสาร

เทยีบเทา่ 
เงนิฝาก” 

หมายถงึ ทรัพยส์นิดงันี้ 

1. เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรับฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอืน่ทีม่ี
ลกัษณะท านองเดยีวกับเงนิฝาก  

2. สลากออมทรัพยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 
3. สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ  

“เงนิฝากอสิลาม” หมายถงึ 
ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะทีเ่ทยีบเคยีง
ไดก้ับเงนิฝาก โดยคูส่ญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้

จากคูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูรั้บฝากไดเ้ต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดชันกีลุม่สนิคา้โภค
ภณัฑ”์ 

หมายถงึ ดชันทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภัณฑห์ลายชนดิ 

“ดชันเีงนิเฟ้อ” หมายถงึ ดชันทีีจ่ัดท าขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทุน” หมายถงึ ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

“ตราสารภาครฐัไทย” หมายถงึ ตราสารดงันี้ 

1. ตั๋วเงนิคลงั   

2. พันธบัตรรัฐบาล หรอืพันธบัตร ธปท.   

3. พันธบัตร B/E P/N ศกุกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงัหรอืกองทนุฟ้ืนฟู
เป็นผูม้ภีาระผกูพัน 

“ตราสารภาครฐั 
ตา่งประเทศ” 

หมายถงึ ตราสารทีม่รีูปแบบท านองเดยีวกบัตราสารภาครัฐไทยทีรั่ฐบาลตา่งประเทศ
กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรอื

องคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ ้าประกนั แตไ่มร่วมถงึตราสารที่

ออกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

“ตราสาร Basel III” หมายถงึ ตราสารเพือ่การนับเป็นเงนิกองทนุของสถาบนัการเงนิไมว่า่ตามกฎหมาย

ไทยหรอืตา่งประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารก ากับดแูลสถาบนั
การเงนิของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ตา่งประเทศ” 

หมายถงึ ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจั่ดใหม้ขี ึน้เพือ่การซือ้ขายหลักทรัพยใ์น
ตา่งประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1. มกีารรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรัพยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายราย

และผูเ้สนอขายหลายราย 

2. มกีารก าหนดหลกัเกณฑห์รอืจัดใหม้รีะบบ ซึง่ก าหนดเกีย่วกบัวธิกีารใน

การซือ้ขายหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นการลว่งหนา้ โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชด้ลุย
พนิจิในการจัดการซือ้ขายเป็นประการอืน่ และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมที่

จะผูกพันตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

“ธปท.” หมายถงึ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

“ธพ.” หมายถงึ ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” หมายถงึ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์

“บง.” หมายถงึ บรษัิทเงนิทนุ 

“บล.” หมายถงึ บรษัิทหลักทรัพย ์

“บลจ.” หมายถงึ บล.ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลกัทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทนุ

รวม หรอืการจัดการกองทนุสว่นบคุคล 

“บรษิทัจดทะเบยีน” หมายถงึ บรษัิททีม่หีลกัทรัพยท์ีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บการอนุญาตใหท้ าการ
ซือ้ขายไดใ้น SET 

“บรษิทัยอ่ย” หมายถงึ บรษัิทย่อยตามมาตรฐานการบัญชเีกีย่วกับการจัดท างบการเงนิรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจัดท าและเปิดเผยลา่สดุ ทัง้นี ้หากไมม่ี

งบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบัญชรีายชือ่ผูถ้อื
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หุน้ลา่สดุ 

“บรษิทัใหญ”่ หมายถงึ บรษัิทใหญต่ามมาตรฐานการบัญชเีกีย่วกับการจัดท างบการเงนิรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจัดท าและเปิดเผยลา่สดุ ทัง้นี ้หากไมม่ี

งบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบัญชรีายชือ่ผูถ้อื
หุน้ลา่สดุ 

แบบ filing หมายถงึ แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์

“ใบแสดงสทิธใิน
ผลประโยชน”์ 

หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิซึง่ก าหนดใหเ้ป็น
หลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

วา่ดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพยเ์พิม่เตมิ (ฉบับที ่6) 

“ผูม้ภีาระผูกพนั” หมายถงึ ผูท้ีม่ภีาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ัง่

จา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั แลว้แตก่รณี 

“ศนูยซ์ือ้ขาย 
derivatives” 

หมายถงึ ศนูยซ์ือ้ขายดงันี้ 

1. ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญา

ซือ้ขายลว่งหนา้ 

2. ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ซึง่จัดตัง้ขึน้และใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมาย

ตา่งประเทศและไดรั้บการยอมรับจากส านักงาน 

“หนว่ย CIS” หมายถงึ หน่วยของกองทนุอยา่งใดอย่างหนึง่ดงันี ้ 

1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป 
กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายย่อย กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภท

สถาบนั 

2. หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

“หนว่ย infra” หมายถงึ หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยูใ่นรูป

แบบอย่างใดอยา่งหนึง่ดงันี้ 

1. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

ตา่งประเทศซึง่มวีตัถปุระสงคห์ลกัในการลงทนุในลกัษณะท านองเดยีวกบั
กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้นี ้ไม่วา่จะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์

หรอืรูปอืน่ใด 

“หนว่ย property” หมายถงึ หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับอสงัหารมิทรัพยซ์ึง่อยูใ่นรูปแบบอย่าง
ใดอยา่งหนึง่ดงันี้ 

1. กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์

2. ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่

ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

3. foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะส ัน้” หมายถงึ หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนีไ้มเ่กนิ 270 วนันับแตว่นัทีอ่อกหุน้กู ้

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

“benchmark” หมายถงึ ตวัชีว้ัดของกองทนุซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีารเผยแพร่
อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทนุนัน้ 

“CIS operator” 
หมายถงึ บคุคลดงันี้ 

1.  บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอื 

2.  ผูท้ าหนา้ทีบ่รหิารจัดการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

“concentration limit” 
หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ 

“counterparty limit” 
หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุทีคู่ส่ญัญา 
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“CRA” 
หมายถงึ สถาบนัจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดรั้บความ

เห็นชอบจากส านักงานเวน้แตท่ีก่ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 
“credit derivatives” 

หมายถงึ Derivatives ทีม่ลีักษณะเป็นการเคลือ่นยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของ

ทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บการประกนัความเสีย่งจากคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ไปยังคูส่ญัญา
อกีฝ่ายหนึง่ตามมาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ซึง่มภีาระผูกพันที่

จะตอ้งช าระเงนิใหแ้กคู่ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่เมือ่เกดิเหตกุารณ์ทีม่ผีลตอ่การ

ช าระหนี ้(credit event) ของทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บการประกนัความเสีย่ง จะ
ไดรั้บผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนยีมส าหรับการมภีาระผกูพันดังกลา่ว 

“credit event”  
หมายถงึ เหตกุารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับความสามารถในการช าระหนีต้ามทีร่ะบใุนขอ้ตกลง

ของตราสารหรอืสญัญา 

“credit rating” หมายถงึ อนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีจ่ัดท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถใน

การช าระหนีต้ามตราสารหรอืสญัญา 

“currency risk” หมายถงึ ความเสีย่งดา้น FX 

“delta” หมายถงึ อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญากับราคา 
underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แตก่รณี 

“derivatives” หมายถงึ สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

“derivatives on 

organized exchange” 

หมายถงึ derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

“discount rate” หมายถงึ อตัราสว่นลดของหลกัทรัพยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทนุทีจ่ะใชใ้นการค านวณ
มลูคา่ของหลกัทรัพยห์รอืตราสารนัน้ 

“DW” หมายถงึ ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพันธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” หมายถงึ กองทรัสตห์รอืกองอสงัหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มี

วตัถปุระสงคห์ลักในการลงทนุในอสงัหารมิทรัพยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบ

ธรุกจิพัฒนาอสงัหารมิทรัพย ์ ทัง้นีไ้ม่วา่กองทรัสตห์รอืกองดังกลา่วจะจัดตัง้
ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

“FX” หมายถงึ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” หมายถงึ ประเทศกลุม่อนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่

ไดแ้ก ่ราชอาณาจักรกมัพูชา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม และ

สาธารณรัฐประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

“group limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ โดยการน าอตัราสว่นการ
ลงทนุในแตล่ะบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการมาค านวณรวมกนั 

“guarantor rating” หมายถงึ อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูม้ภีาระผูกพันในฐานะผูรั้บรองผูรั้บอาวัล ผูส้ลกั
หลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 

“international scale” หมายถงึ มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศ 

“investment grade” หมายถงึ credit rating ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้ 

“IOSCO” หมายถงึ International Organization of Securities Commissions 

“IPO” หมายถงึ การเสนอขายตราสารตอ่ประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public 
Offering) 

“issue rating” หมายถงึ อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ 

“issuer rating” หมายถงึ อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 

“market price” หมายถงึ มลูคา่ตามราคาตลาด 

“MF” หมายถงึ กองทนุรวม (Mutual Fund) 

“MMF” หมายถงึ กองทนุรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

“national scale” หมายถงึ มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

“NAV” หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 
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“net exposure” หมายถงึ มลูคา่การลงทนุสทุธใินทรัพยส์นิไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรอืโดยออ้ม

ผา่นการลงทนุในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กับ
ทรัพยส์นิซึง่เป็นผลใหก้องทนุมคีวามเสีย่งในทรัพยส์นินัน้ 

“notional amount” หมายถงึ มลูคา่ตามหนา้สญัญาของ derivatives 

“obligation”   หมายถงึ ประเภทและลักษณะของทรัพยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit derivatives 

อา้งองิถงึ (obligation category & obligation characteristics) 

“options” หมายถงึ สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนยิาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้” ในมาตรา 
3 แหง่พระราชบญัญัตสิญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” หมายถงึ derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  

“P/N” หมายถงึ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

“portfolio duration” หมายถงึ อายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุซึง่ไดจ้ากการค านวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

“product limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์นิ 

“regulated market” หมายถงึ ศนูยก์ลางทีจั่ดชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการเจรจาตอ่รอง

ซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มูลตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกับตราสารนัน้ 
โดยศนูยก์ลางดงักลา่วอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานที่

ท าหนา้ทีก่ ากบัดแูลดา้นหลกัทรัพยห์รอืตราสารทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกบั
หลกัทรัพย ์

“repo” หมายถงึ ธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

“reverse repo” หมายถงึ ธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

“SBL” หมายถงึ ธรุกจิหลกัทรัพยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์ (Securities 

Borrowing and Lending) 

“securities lending”  หมายถงึ ธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรัพย ์ 

“SET” หมายถงึ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

“share warrants” หมายถงึ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

“single entity limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

“SIP” หมายถงึ Specific Investment Products 

“SN” หมายถงึ ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” หมายถงึ อนัดบัความน่าเชือ่ถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู่ซึง่
เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินัดช าระหนีข้องรัฐบาลของประเทศนัน้ 

“TBMA” หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” หมายถงึ บล.ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลกัทรัพยป์ระเภทการใหส้นิเชือ่เพือ่
ธรุกจิหลกัทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

“TSR” หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable 

Subscription Right) 

“underlying” หมายถงึ สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลักทรัพยอ์า้งองิ 

“WFE” หมายถงึ World Federation of Exchanges 

“บุคคลท ีมคีวามสมัพนัธ์
หรอืเชือ่มโยงกบับรษิทั

จดัการ” 

หมายถงึ บคุคลในลกัษณะใดลักษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) บคุคลทีม่กีารถอืหุน้ในลักษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี้ 

(1)(ก)1. บรษัิทแมไ่ดแ้กบ่คุคลทีถ่อืหุน้ของบรษัิทจัดการเกนิรอ้ยละ 10 
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทจัดการ 

(1)(ก)2. บรษัิทยาย (แมใ่น) หมายถงึ บคุคลทีถ่อืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นของ

บรษัิทแม่ทีจ่ัดตัง้ในประเทศ เกนิรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดหรอืจ านวนหุน้สว่นของบรษัิทแม่ 

(1)(ก)3. บรษัิทยาย (แมน่อก) หมายถงึ บคุคลทีถ่อืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นของ
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บรษัิทแม่ทีจ่ัดตัง้ในตา่งประเทศ ตัง้แตร่อ้ยละ 90 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทัง้หมดหรอืจ านวนหุน้สว่นของบรษัิทแม่ 

(1)(ข) บรษัิทลกู ไดแ้กน่ติบิคุคลทีบ่รษัิทจัดการถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นของ

นติบิคุคลดงักลา่วเกนิรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
หรอืจ านวนหุน้สว่น 

1)(ค) บรษัิทพีน่อ้ง ไดแ้กน่ติบิคุคลทีม่บีคุคลทีถ่อืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นเกนิ

รอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดหรอืจ านวนหุน้สว่นของ
นติบิคุคลดงักลา่ว เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษัิทจัดการเกนิรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้

ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทจัดการดว้ย 

(1)(ง) บรษัิท ไดแ้กน่ติบิคุคลทีม่บีรษัิทแมเ่ป็นผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของ

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของนติบิคุคลนัน้ โดยกรรมการของ

บรษัิทแมเ่ป็นกรรมการของนติบิคุคลดงักลา่วดว้ยเกนิรอ้ยละ 50 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดของนติบิคุคลนัน้ 

(1)(จ) บรษัิท ไดแ้กน่ติบิคุคลทีม่บีรษัิทยาย(แมใ่น) เป็นผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละ 
10ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของนติบิคุคลนัน้ โดยกรรมการ

ของบรษัิทยาย(แมใ่น) และ/หรอืของบรษัิทแมเ่ป็นกรรมการของนติบิคุคล
ดงักลา่วดว้ยเกนิรอ้ยละ 50 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของนติบิคุคลนัน้ 

(2) บคุคลทีม่อี านาจควบคมุ ไดแ้กผู่ท้ีม่อีทิธพิลในการควบคมุหรือสัง่การ

บคุคลอืน่ตาม (1) หรอืถูกควบคมุหรอืสัง่การโดยบคุคลอืน่ตาม (1) ไมว่า่
อทิธพิลดงักลา่วจะสบืเนื่องจากความสมัพันธท์างกฎหมาย ตามสญัญา หรอื

การอืน่ใด 

กรรมการ หมายถงึ กรรมการ หรอืบคุคลทีม่ตี าแหน่งซึง่มอี านาจหนา้ทีเ่ชน่เดยีวกับกรรมการ 
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รายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิด แอล เอช หุน้ไทย ESG 

1.    ชือ่ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม 

1.1. ชือ่โครงการจัดการ (ไทย) : กองทนุเปิด แอล เอช หุน้ไทย ESG 

1.2. ชือ่โครงการจัดการ (องักฤษ)             : LH THAI ESG FUND  

1.3. ชือ่ย่อ : LHESG  

1.4. ประเภทโครงการ                            :      กองทนุเปิด 

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6. การก าหนดอายโุครงการ                  :       ไมก่ าหนด 

1.7. อายโุครงการ : -ปี –เดอืน -วนั  

1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่ : - 

1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ)                :       ไมม่ ี   

เงือ่นไขอืน่ ๆ :    

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณายกเลกิการจัดตัง้กองทนุรวมทีอ่ยู่ระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกได ้
หรอืภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยจะพจิารณาช าระเงนิคนืใหก้บัผูล้งทนุ โดยไม่น าทรัพยส์นิที่

จ าหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีนหรอือาจพจิารณาเลกิโดยไม่ตอ้งขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะค านงึถงึ

ประโยชนข์องผูล้งทนุ/ผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุเป็นส าคญัในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดค้รัง้แรกนอ้ยกวา่ 120 ลา้นบาท 

2. กองทนุรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไมเ่พยีงพอตอ่การจัดตัง้กองทนุ  
3. กองทุนไม่สามารถลงทุนไดต้ามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปัจจัยอื่น ที่อาจท าให ้

ผลตอบแทน ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะ
ค านงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุ/ผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุเป็นส าคัญ  

 
 

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป 

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จ านวนเงนิทนุของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหนว่ยลงทนุทีเ่สนอขาย 

2.1 จ านวนเงนิทนุของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท 

2.2. เงือ่นไข (จ านวนเงนิทนุของโครงการ)  :  

1)   ในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธขิายหน่วยลงทนุเกนิเงนิทนุของโครงการ

ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของเงนิทนุของโครงการ 

2)  ทัง้นี้ หากบรษัิทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทนุของโครงการ (ใช ้green shoe option) แตไ่ม่เต็ม
จ านวนทีเ่พิม่อกีรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทนุของโครงการ (green shoe) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธดิ าเนนิการปิดการ

เสนอขายหน่วยลงทุน และด าเนนิการจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวมกอ่นครบก าหนดสิน้สดุระยะเวลาเสนอ

ขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย  :  10.0000 บาท  

2.4. จ านวนหน่วยลงทนุ  :  100,000,000.0000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก  :  10.0000 บาท 

2.6.  มูลคา่ข ัน้ต า่ของการส ัง่ซือ้คร ัง้แรก :  
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ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. LHESG-A มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 5,000 บาท 

2. LHESG-IR มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 10 ลา้นบาท 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

2.7. มูลคา่ข ัน้ต า่ของการส ัง่ซือ้คร ัง้ถดัไป :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. LHESG-A มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป 500 บาท 

2. LHESG-IR มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป 500 บาท 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

2.8. มูลคา่ข ัน้ต า่ของการส ัง่ขายคนื :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. LHESG-A มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื 500 บาท 

2. LHESG-IR มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื 500 บาท 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

2.9. จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการส ัง่ขายคนื :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. LHESG-A จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื 50 หน่วย 

2. LHESG-IR จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื 50 หน่วย 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

2.10. มูลคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต า่ :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. LHESG-A มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ต า่ ไมก่ าหนด 

2. LHESG-IR มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ต า่ ไมก่ าหนด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

2.11. จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต า่ :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. LHESG-A จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ต า่ ไมก่ าหนด 

2. LHESG-IR จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ต า่ ไมก่ าหนด 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงมูลคา่ขัน้ต ่าของการท ารายการสั่งซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ามขอ้ 
2.6-2.9 ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
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1. เพือ่รองรับรายการสง่เสรมิการขาย หรอืบรกิารตา่ง ๆ หรอืใหส้อดคลอ้งกบัการใหบ้รกิารตามชอ่งทางการซือ้ขายตา่ง 

ๆ ของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาใหม้กีารก าหนดมูลค่าและจ านวนหน่วยลงทุนแตกต่างกันตามรูปแบบของชอ่ง
ทางการซือ้ขายนัน้ ๆ ได ้โดยไมเ่กนิมลูคา่และจ านวนหน่วยลงทนุทีร่ะบไุวต้ามขอ้ 2.6-2.9 ดงักลา่วขา้งตน้ หรอื 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าและผูถ้ือหน่วยลงทุนไดรั้บประโยชน์มากกว่าเดมิโดยค านึงถึง
ประโยชนผ์ูถ้อืหน่วยเป็นส าคญั  

ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดังกล่าวขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบรษัิทจัดการ รวมถงึการเปลีย่นแปลงตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหลัง หากมกีารเปลีย่นแปลงดังกลา่ว

บรษัิทจัดการจะประกาศใหท้ราบลว่งหนา้ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั ผา่นทาง Website ของบรษัิทจัดการ 

3. วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนดิกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหนา้ ประเภทและอตัราส่วนการ

ลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุน 

3.1 วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

กองทนุนีเ้หมาะสมกับผูล้งทนุทีต่อ้งการลงทนุระยะยาวในหลักทรัพยท์ีอ่ยูใ่นตราสารแหง่ทนุ ของบรษัิททีม่สีว่นร่วม

รับผดิชอบตอ่สงัคม ไดแ้ก ่สิง่แวดลอ้ม  สงัคม และธรรมาภบิาล โดยมมีูลคา่การลงทนุสทุธใินตราสารทนุ (net 

exposure) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธ ิ 

3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารแหง่ทนุ 

3.3 ประเภทกองทนุตามลกัษณะพเิศษ :  

- กองทนุรวมดชัน ี(Index Fund) 

3.4 ประเภทการลงทนุตามการลงทุนในตา่งประเทศ : กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

3.5 นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :  

บรษัิทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรือท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3.6 การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) : ลงทนุ 

3.6.1 วตัถปุระสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ : การลดความเสีย่ง (Hedging) 

3.7 การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ 

3.8 กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังใหผ้ลประกอบเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด 

(Passive  Management / Index Traking) 

โดย บลจ. จะพยายามด ารงค่าความผันผวนของสว่นตา่งของผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ

ดชันชีีว้ดั (tracking error : “TE”) : 2.00% ตอ่ปี  

3.9 ดชันชีีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) : 

ตวัชีว้ดัผลตอบแทนของกองทนุ คอื ดชันผีลตอบแทนรวม อเีอสจ ีไทยพัฒน ์ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัดในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่อยู่
ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่าง
ชัดเจนถงึวันที่มีการเปลีย่นตัวชีว้ัด ค าอธบิายเกีย่วกับตัวชีว้ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ัดดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทนุได ้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัดเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษัิท
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกับมาตรฐานการวัดผลการ
ด าเนนิงานของกองทนุรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัดในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตัวดัชนีของตัวชีว้ัด
ไม่ไดจ้ัดท าหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อัตราดังกลา่วอกีตอ่ไป โดยบรษัิทบรษัิทจัดการจะแจง้เปลีย่นแปลงดังกลา่วผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหนา้ผา่นการประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล
การตดัสนิใจลงทนุได ้

3.10 ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน : จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่ับซอ้น 

3.11  รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อใหส้ามารถสรา้งผลตอบแทนทีใ่กลเ้คยีงกับดัชนีผลตอบแทนรวม 
อเีอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR)) โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุน้สามัญของบริษัทต่าง ๆ ใน
สดัสว่นทีเ่ทา่หรอืใกลเ้คยีงกับน ้าหนักทีเ่ป็นสว่นประกอบของดัชนีดังกลา่ว  ซึง่มอีัตราสว่นการลงทนุในตราสารแห่งทุน
โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
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สว่นทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทนุใน ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุน ตราสารทางการเงนิ เงนิฝากและ/หรอื

ตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ใบส าคัญแสดงสทิธิอ์นุพันธ์ หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนของ

กองทนุอสงัหารมิทรัพย/์REITs หน่วยลงทนุของกองทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infra) หรอืกองทนุรวมอทีเีอฟ (ETF) เป็น

ตน้ ตลอดจนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนดใหล้งทนุได ้ 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวใ้นสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสีย่งทีม่อียู่จากการ
ลงทุน เชน่ การท าสวอป และ/หรือสัญญาฟอรเ์วริด์ทีอ่า้งองิกับราคาตราสาร อัตราดอกเบีย้ และ/หรือสัญญาฟิวเจอร ์
เป็นตน้ ตามทีส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการใหย้มื
หลักทรัพยห์รอืธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคนื (Reverse Repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลักทรัพย ์
(securities lending)  รวมถงึอาจลงทุนในหรอืมีไวซ้ ึง่ตราสารหนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้
(non – investment grade) และตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ (Unrated) รวมทัง้ตราสารทุนที่
ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์(Unlisted Securities) รวมถงึทรัพยส์นิอืน่ใด และ/หรอืการหาดอกผลอืน่ใดอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยเป็นไปตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทนุในตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured 
Note) 

ทัง้นี้ ในการค านวณสดัสว่นการลงทุนของกองทนุรวมตามการจัดแบ่งประเภทกองทุนรวมจะไม่น ามาบังคับใชใ้นชว่งรอ
การลงทนุ ซึง่มรีะยะเวลา 30 วนันับแตว่นัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม 

หมายเหต:ุ 

ในสภาวะปกติกองทุนจะพยายามด ารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่าย) เมือ่เทยีบกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม อเีอสจ ีไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR))  
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ต่อปีอย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื่ออ านวยท าใหก้องทุนอาจไม่
สามารถด ารงสว่นตา่งดังกลา่วไดจ้งึอาจมบีางขณะทีค่า่Tracking Error มากกวา่ รอ้ยละ 2.00 ตอ่ปี ทัง้นี้ บรษัิทจัดการ
ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงค่า Tracking Error ทีใ่ชข้า้งตน้ โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน
และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้เปลี่ยนแปลงดังกล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้
ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในระยะเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลการตัดสนิใจ
ลงทนุได ้

รายละเอยีดดชัน ีอเีอสจ ีไทยพฒัน ์ 

ดชันผีลตอบแทนรวม อเีอสจ ีไทยพัฒน์ หรอื Thaipat ESG Index TR เป็นดชันีทีใ่ชเ้พือ่แสดงระดบัความเคลือ่นไหว
ของผลตอบแทนรวมหลักทรัพย ์โดยจะคดัเลอืกหลักทรัพยจ์ากกลุม่หลักทรัพย ์ESG100 ซึง่เป็นหลกัทรัพยท์ีม่กีาร
ด าเนนิงานโดดเดน่ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล (Environmental, Social and Governance) 100 อนัดบั 
เพือ่ใหเ้ป็นดชันอีา้งองิ (Underlying Index) ส าหรับการออกผลติภัณฑท์างการเงนิ โดยเฉพาะทีมุ่ง่เนน้การลงทนุที่
ยั่งยนื (Sustainable Investment)  

การปรบัรายการหลกัทรพัย ์ 

สถาบนัไทยพัฒน ์ก าหนดใหม้กีารปรับรายการหลกัทรัพยท์ีใ่ชใ้นการคานวณดัชนผีลตอบแทนรวม อเีอสจ ีไทยพัฒน ์

ทกุๆ 6 เดอืน โดยใชเ้กณฑค์ณุสมบตัหิลกัทรัพย ์(Eligibility Criteria) และสภาพคลอ่งหลกัทรัพย ์(Liquidity Criteria) 

เพือ่ความเหมาะสมและรองรับการความเปลีย่นแปลงของหลักทรัพยต์ามภาวการณ์ทีเ่ป็นปัจจบุนั เชน่ การรับหลักทรัพย์

เขา้ใหม ่การรับหลักทรัพยเ์พิม่ทนุ หรอืการเพกิถอนหลักทรัพย ์

 หลกัทรพัยท์ีน่ ามาพจิารณาคดัเลอืก  หุน้สามัญจดทะเบยีนในตลาด SET และ mai  

วนัทีเ่ร ิม่เผยแพรด่ชัน ีอเีอสจ ีไทยพฒัน ์ 10 กนัยายน 2561  

วนัฐานของดชัน ีอเีอสจ ีไทยพฒัน ์ 30 มถินุายน 2558  

คา่ดชันใีนวนัฐาน  100 จดุ  

การเผยแพรข่อ้มูล  ขอ้มลู ณ สิน้วนัท าการ โดยจะเผยแพร่ในวนัถัดไป  

รอบของการปรบัหลกัทรพัย ์ ปีละ 2 ครัง้ ในเดอืนมกราคมและเดอืนกรกฎาคม โดยมี
ผลในวนัท าการแรกของเดอืนถัดไป  

การปรบัฐานการค านวณ  เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงมลูคา่ของหลกัทรัพยท์ีใ่ชใ้นการ
ค านวณ เนื่องจากการเปลีย่นแปลงจ านวนหุน้ของ
หลกัทรัพยท์ีเ่ป็นผลมาจากเหตกุารณ์ตา่งๆ เชน่ การ
เพิม่ทนุของบรษัิท การแปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามัญ 
หรอืการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธเิพือ่ซือ้หุน้
สามัญของบรษัิท  

ผูค้ านวณดชัน ี S&P Dow Jones Indices 
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วธิคี านวณดชันผีลตอบแทนรวม อเีอสจ ีไทยพฒัน ์ 

ดชันผีลตอบแทนรวม เป็นดัชนีทีค่ านวณผลตอบแทนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงมูลคา่หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และเงนิปัน
ผล ซึง่เป็นสว่นแบง่ของก าไรทีจ่า่ยใหก้ับผูถ้อืหุน้ โดยมสีมมตฐิานวา่ เงนิปันผลทีไ่ดรั้บ ถกูน าไปลงทนุในหลกัทรัพย์

ดว้ย (Reinvest)  

 

Total Return Indextt  = (Total Return Indextt--11) * (1+DTRtt) 

 

โดยที ่ 

Total Return Index t = ดชันีผลตอบแทนรวม ณ วนัปัจจุบนั  

Total Return Index t-1 = ดัชนผีลตอบแทนรวม ณ วนักอ่นหนา้  

DTR t = ผลตอบแทนรวมของดชัน ีณ วนัปัจจุบนั  

หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกหลกัทรพัยใ์นดชัน ี 

หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกหลักทรัพย ์ประกอบดว้ย เกณฑค์ณุสมบตัหิลกัทรัพย ์(Eligibility Criteria) ซึง่เป็นการพจิารณา

คณุสมบัตขิองหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามเงือ่นไข ESG ทีส่ถาบันไทยพัฒน์ก าหนด และเกณฑส์ภาพคลอ่งหลักทรัพย ์

(Liquidity Criteria) ซึง่เป็นการพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรัพยท์ีผ่่านเงือ่นไข ESG ใหม้สีภาพคลอ่งเพยีงพอตอ่การซือ้

ขาย เหมาะสมตอ่การน ามาค านวณในดชัน ีเพือ่ใชอ้า้งองิส าหรับการออกผลติภัณฑท์างการเงนิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

การพจิารณาปรบัรายการหลกัทรพัยท์กุ 6 เดอืน (ในการค านวณดชัน)ี  

รอบทบทวนเดอืนมกราคม ส าหรับขอ้มลูทีใ่ชใ้นการค านวณ ชว่งระหวา่งเดอืนกมุภาพันธ ์– กรกฎาคม  

รอบทบทวนเดอืนกรกฎาคม ส าหรับขอ้มลูทีใ่ชใ้นการค านวณ ชว่งระหวา่งเดอืนสงิหาคม – มกราคมปีถัดไป  

นอกจากนี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นดชันีทีก่องทนุใช ้อา้งองิในการสรา้งผลตอบแทนเป็นดชันอีืน่ใดแทน

ดชันผีลตอบแทนรวม อเีอสจ ีไทยพัฒน ์(Thaipat ESG Index (TR)) ในกรณีทีด่ชันดีงักลา่วถกูยกเลกิหรอืจะไมม่กีาร
ค านวณอกีตอ่ไป โดยดชันีทีจ่ะน ามาใชแ้ทนจะตอ้งเป็นดชันีทีว่ดัผลตอบแทนของการลงทนุในตลาดหลักทรัพยแ์หง่

ประเทศไทยโดยรวม 

 

3.12 รายละเอยีดการลงทนุในตา่งประเทศ :   

ไมม่กีารลงทนุในตา่งประเทศ  

3.13  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทนุ 

3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุนในประเทศ : 

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่งใดอยา่ง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด

ดังตอ่ไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศ

แกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ 

สว่นที ่1 :  ประเภทและคณุสมบตัขิองตราสารทางการเงนิท ัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่

1.1  ตราสารทนุ 

1.1.1  หุน้ 

1.1.2  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 

1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(TSR) 

1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 

1.1.5  ตราสารทนุอืน่ทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกับตราสารทนุตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ 

1.2  ตราสารหนี ้

1.2.1  พันธบตัร 

1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.2.3  หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพันธ ์และตราสาร Basel III) 
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1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ (B/E) 

1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (P/N) 

1.2.6  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพันธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8  ตราสารหนีอ้ืน่ทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนีต้าม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ 

1.3  ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ (ไมร่วมตราสาร Basel III) 

1.4  ตราสาร Basel III 

1.5  ศกุกู 

1.6  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพันธ ์(DW) 

2.  คณุสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุ 

ทรัพยส์นิทีบ่รษัิทจัดการจะสามารถลงทนุไดต้าม 1. ตอ้งมคีณุสมบตัขิองตราสารตามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 

2.1  ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุมภีาระผกูพันมากกวา่มูลคา่เงนิลงทนุในตราสาร 

2.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E หรอื P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแตก่องทนุไดด้ าเนนิการ 

ใหม้กีารรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนื 

ผูอ้อกตราสารได)้  

2.3  มขีอ้มูลเกีย่วกับตราสารทีบ่รษัิทจัดการสามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทุนไดอ้ย่าง
สม า่เสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมูลคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืได ้

ซึง่จัดท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรับในระดบัสากล 

2.4  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักลา่วเพื่อช าระหนี้การคา้  B/E หรอื P/N ดงักลา่วตอ้งมี
การรับอาวลัหรอืรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 

2.4.1  ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอื บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทัง้นี้ การอาวัลหรอืการรับรองดังกลา่วตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ัง่จา่ยหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ 

(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

สว่นที ่2 :  ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property  

ตอ้งมคีณุสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดังนี ้

1. มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสารทางการเงนิทั่วไปตามขอ้ 
2.1 - 2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทนุในหน่วย CIS กองทนุรวมซึง่ถกูลงทนุ (invested MF) ตอ้งมนีโยบายการลงทนุดงันี ้ 

2.1 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกบัทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้

2.2 มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity 

limit ของกองทนุนัน้ 

2.3 มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit 

ส าหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทนุนัน้ 

2.4 มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุนัน้ 

3. กรณีกองทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุรวมฟีดเดอร ์
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สว่นที ่3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝากดงันี้ 

1.   ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ  

2.   ธนาคารออมสนิ  

3.   ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4.   ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.   บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั  

6.   ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

7.   ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

8.   ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9.   สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10.   สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 1. - 9.  

สว่นที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) 

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานก าหนด 

สว่นที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานก าหนด 

สว่นที ่6 :  ธุรกรรมประเภทสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (derivatives)  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุดงันี ้

1.  ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อยา่งดงันี ้

1.1  ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ดชันกีลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดชันเีงนิเฟ้อ ดชันทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6  ดชันทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันตีาม 1.5 

1.7  underlying อืน่ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดเพิม่เตมิ 

ในกรณีที่ derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที่อา้งองิดังกล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบัน (spot 

price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านั้น  ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ 

underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลาย 

2.  เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อไดร้ะบุเกี่ยวกับการลงทุนใน 

derivatives และunderlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทนุไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.3  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้  

2.3.1  derivatives on organized exchange 

2.3.2  OTC derivatives ตอ้งมคีู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลทีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยู่

ภายใตก้ารก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแลดา้นหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO  

หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.4  ในกรณีที่จะตอ้งมีการช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นั้นตอ้งเป็นทรัพย์สนิที่

กองทนุสามารถลงทนุได ้ ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้ก็ตาม 

3.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชนี ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนีตาม 1.5 - 1.6 ดัชนี

ดงักลา่วตอ้งมลีกัษณะดงันี ้

3.1 เป็นดัชนีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชัดเจน โดยมกีารระบแุหลง่ขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจัยตา่ง ๆ 

ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมีการค านวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดัชนี  ทัง้นี ้

underlying หรอืปัจจัยดงักลา่วตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระ 
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3.2 เป็นดชันทีีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี้ 

3.2.1 ดชันทีีม่กีารกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดชันทีีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี้ 

3.2.1.1  ดชันทีีอ่งคป์ระกอบแตล่ะตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันทีีอ่งคป์ระกอบตัวใดตวัหนึง่มนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดย

องคป์ระกอบตวัอืน่ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิอตัราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1 

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามันดบิ

มาพจิารณา 

3.2.2 ดชันอีืน่ใดนอกจาก 3.2.1 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดงันี้ 

3.2.2.1  เป็นดชันทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง 

3.2.2.2  เมือ่ค านวณเงนิลงทุนตามสัดสว่น (pro rata) เสมอืนหนึ่งวา่กองทุนลงทุนในตราสารหรอืสัญญานัน้โดยตรง

แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้ 

3.3  เป็นดัชนีทีไ่ดรั้บการพัฒนาโดยสถาบันทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ หาก
ปรากฏวา่สถาบนัดงักลา่วเป็นบรษัิทในเครอืของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการนัน้ตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้

ทางผลประโยชนอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันนัีน้ ๆ อยา่งตอ่เนือ่งเป็นประจ าทกุวนัท าการผา่นสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตกุารณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันกีลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดชันดีงักลา่วตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึง่อย่างใดหรอืหลายอยา่งดงันี ้

3.5.1  ราคาปัจจบุนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภคภัณฑ ์

3.5.2  ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบันหรอืราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ของสนิคา้โภคภัณฑส์นิคา้ใด

สนิคา้หนึง่ 

3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกับดชันีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกลา่วตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสนิคา้และบริการที่บริษัทจัดการแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวธิีการ

ค านวณของผูพั้ฒนาดชันดีงักลา่วสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.  หลกัเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผูกพัน (cover rule) 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทุนทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งในจ านวนทีเ่พยีงพอตอ่ภาระทีก่องทนุอาจ

ตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาที่ไดล้งทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด                           

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการลงทนุใน derivatives ที ่underlying ไม่ใชส่ ิง่เดยีวกับทรัพยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทนุใน 

derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานก าหนด 

6.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

6.1  ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้มูลคา่ยุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทกุวันที ่15 และวัน
สุดทา้ยของแต่ละเดือน ทัง้นี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของบรษัิทจัดการ ใหค้ านวณและแจง้มูลค่า

ยตุธิรรมภายในวนัท าการถัดไป   

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อย่างมนัียส าคัญ ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณ

และแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทนัท ี

6.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษัิทจัดการรอ้งขอได ้

7.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขดงันี้ 

7.1  เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้ 

7.2  เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีักษณะของธรุกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธรุกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด 

ดงันี ้

7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกันความเสี่ยงดา้นเครดิตที่เกี่ยวขอ้งกับ

ความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นัน้ โดยคูส่ัญญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกัน
ความเสีย่งมภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลให ้
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ขอ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งครบก าหนดทันท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวันครบก าหนด

ตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มี
หลายรายการซึง่ก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีนา้ทีช่ าระหนีเ้มือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใด

รายการหนึง่เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึง่
ในกลุ่ม obligation ซึง่จะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสนิทรัพย์รายนั้น แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ 

credit event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกันความเสีย่งของสนิทรัพย์อา้งองิทีเ่กดิ
จากการลดลงของผลตอบแทนที่จะไดรั้บจากสนิทรัพย์อา้งองิ โดยผูข้ายประกันความเสีย่งมีภาระผูกพันที่จะจ่าย

ผลตอบแทนในอัตราคงทีห่รอือัตราลอยตัวทีอ่า้งองิกับอัตราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกัน และส่วนทีล่ดลง (ถา้มี) ของ
มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิ เพือ่แลกกับการทีผู่ซ้ ือ้ประกันความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้

ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหก้ับผูข้ายประกันความเสีย่ง จนกวา่จะเกดิ credit event หรอืครบก าหนด

สญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event) 

7.3  ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ

สญัญามาตรฐานอืน่ตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี ้

7.3.1  มีผลใชบ้ังคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ

กฎหมายอืน่ 

7.3.2  ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที ่credit derivatives นัน้

อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3  ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ญัญา 

3.13.2 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุนในตา่งประเทศ : 

กองทนุไมม่กีารลงทนุในตา่งประเทศ 

3.14.1 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทนุรวมในประเทศ 

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่เพื่อเป็นทรัพยส์นิของกองทุน

รวม ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดังตอ่ไปนี้ ใน
กรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บรษัิทจัดการจะลงทนุใหเ้ป็นไป

ตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

หมายเหต ุ: ในกรณเีป็นทรัพยส์นิดงันี ้ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูรั้บฝาก ผูอ้อกตราสารหรอื
คูส่ญัญาแลว้แตก่รณ ี

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของกองทนุ 

2. derivatives on organized exchange 

ตอนที ่1.1 : อตัราสว่นการลงทนุส าหรบักองทุนท ัว่ไป 

 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2 

 
 

ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade แตต่ า่
กวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

 

3 หน่วย CIS   ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

4 

 

 

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอย่างใดอยา่งหนึง่ดงันี้ 

4.1  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีรั่ฐบาล

เป็นประกนั  

ไมเ่กนิ 20%  

 

5 ตราสารทีม่ลีักษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1  เป็นตราสารหนี ้หรอื ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ หรอื ศกุกู 

       ทีผู่อ้อกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ.    
       ตา่งประเทศทีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ ธพ.  

       ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี้ 

ไมเ่กนิอัตราดงันี ้แลว้แตอ่ัตราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 

(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทนุ 
ใน benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

       5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 
       5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี 

                  รายละเอยีดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั  

                  นับแตว่นัทีล่งทนุ และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื  

                  5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพันตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็น 
                  บคุคลดงันี้ 

                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ย 
                              ธรุกจิสถาบนัการเงนิ  

                 5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

                 5.2.3.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์ 

                             การเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั  

                 5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและ 
                             ขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

           5.2.3.7    ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้ 

                              แหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั  

       นับแตว่นัทีล่งทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรืออยูใ่นระบบของ  

       regulated market 

6 ทรัพยส์นิดงันี ้ 

6.1  ตราสารทุนที่ จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย

หลักทรัพยส์ าหรับผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรอืของตลาดซือ้
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ 

ผูอ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้ี
การเพกิถอนการเป็นหลักทรัพยซ์ือ้ขายใน SET หรอืในตลาด

ซือ้ขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศ)  
6.2  ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษัิททีจ่ัดตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมาย

ไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุน้ของบรษัิทดังกลา่วซือ้

ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพยส์ าหรับผูล้งทุนทั่วไปของ 
SET หรือของตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่

รวมถงึบรษัิททีอ่ยู่ระหวา่งด าเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจท าใหม้ี
การเพกิถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้

ขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี ้ 

       6.4.1  เป็นตราสารหนี ้หรอื ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ  
                 ทีผู่อ้อกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขาย 

                 ตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรอืผูอ้อกจัดตัง้ขึน้ 
                 ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ.  

                 ตา่งประเทศทีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ ธพ.                   

                 ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 
       6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

       6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีักษณะอย่างใดอยา่งหนึง่ดงันี้ 
                 6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีนใน SET หรอื 

                             ในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

                 6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทั่วไปโดยม ี
                             รายละเอยีดตามแบบ filing 

                 6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี ้ 
                             < 397 วนั นับแตว่นัทีล่งทนุ และไม่ได ้

                             มลีกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2   
                             ผูม้ภีาระผูกพันตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็น                               

                             บคุคล ดงันี ้

ไมเ่กนิอัตราดงันี ้แลว้แตอ่ัตราใดจะสงูกวา่ 

(1) 10%  

(2) น ้าหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุใน 
benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

                             6.4.3.3.1  บคุคลตามขอ้  
                                 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

                             6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ 
                                            ทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

                             6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศ 

                                            ทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับ 
                                            บคุคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 –  

              6.4.3.3.2 
       6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั  

                นับแตว่นัทีล่งทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ                   
                regulated market 

6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.6  ธรุกรรมดงันี ้ทีคู่ส่ญัญาม ีcredit rating อยูใ่นระดบั  
       investment grade 

       6.6.1  reverse repo 
       6.6.2  OTC derivatives 

 

7 ทรัพยส์นิอืน่นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไมเ่กนิ 5% 

สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ (group limit) 

 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพยส์นิของบรษัิททกุบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการเดยีวกนัหรอื
การเขา้เป็นคูส่ญัญาในธรุกรรมทางการเงนิกับบรษัิทดงักลา่ว  

 

ไมเ่กนิอัตราใดอัตราหนึง่ดงันี ้แลว้แตอ่ัตราใดจะ       
สงูกวา่ 

(1)  25% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุ 

ใน benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดงันี ้ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกับ group limit  

                1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของ MF  

                2. derivatives on organized exchange 

สว่นที ่3 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit) 

 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ติ ิ

บคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศ

ของนติบิคุคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จา่ย หรอืคูส่ญัญา 

ดงันี ้

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้

ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 

(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิทีก่องทนุไดรั้บโอนกรรมสทิธิม์าจาก

คูส่ญัญาตาม reverse repo หรอื securities lending 

หรอื derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ีเวน้แต่

เป็นกองทนุรวมทีม่อีายโุครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลีย่

ตามรอบอายกุองทนุ 

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้ับกองทนุรวมทีอ่ายุกองทนุ

คงเหลอื  

≤ 6 เดอืน ทัง้นี ้เฉพาะกองทนุรวมทีม่อีายโุครงการ 

≥ 1 ปี  

      

 

 

 

2 ทรัพยส์นิดงันี ้

2.1  B/E หรอื P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแตก่องทนุ

ไดด้ าเนนิการใหม้กีารรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารได ้

ตามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุ

รวมสามารถขายคนื 

ผูอ้อกตราสารได ้

2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่รีะยะเวลา

การฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี้ 

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

(ขอ้นีไ้มใ่ชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ  

buy & hold ทีล่งทนุใน B/E P/N เงนิฝากหรอืตราสาร

เทยีบเทา่เงนิฝาก ทีม่อีายุไมเ่กนิอายุกองทนุหรอืรอบการ

ลงทนุของกองทนุ หรอืมกีารลงทนุใน derivatives 

เพือ่ใหท้รัพยส์นิดงักลา่วมอีายุสอดคลอ้งกับอายุกองทนุ) 

3 reverse repo ไมเ่กนิ 25% 

4 securities lending   ไมเ่กนิ 25% 

5 total SIP ซึง่ไดแ้ก ่ทรัพยส์นิตามขอ้ 8 ในตอนที ่1.1 : 

อตัราสว่นการลงทนุส าหรับกองทนุทั่วไป ของสว่นที ่1 : 

อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอื

คูส่ญัญา (single entity limit)   

แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ ศกุกู หรอืตรา

สาร Basel III ทีม่ลีักษณะครบถว้นดงันี ้

5.1  มลีักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอน

ที ่1.1 : อัตราสว่นการลงทนุส าหรับกองทนุทัว่ไป ของ

สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อก

ทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

5.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ investment 

grade หรอืไมม่ ีcredit rating 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 

 

6 derivatives ดงันี้ 

6.1  การเขา้ท าธรุกรรม derivatives ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่

การลดความเสีย่ง (hedging) 

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู ่ 

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกับ 
product limit 

สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  

 1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนึง่ 1.1  กรณีทีเ่ป็นการลงทนุของ MF (ทีม่ใิช่

กองทนุรวมวายภุักษ์) 

 
 

ทกุ MF รวมกนัภายใตก้ารจัดการของ บลจ. ราย

เดยีวกนัตอ้งมจี านวนหุน้ของบรษัิทรวมกนั < 
25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ

บรษัิทนัน้  
 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ ตราสาร Basel III 

ของผูอ้อกรายใดรายหนึง่  
(ไมร่วมถงึตราสารหนีภ้าครัฐไทย หรอืตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 

2.1  ไม่ เกิน  1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ส ินทาง

การเงิน  (financial liability) ของผู อ้อก
ตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบ

การเงนิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชลี่าสุด 

โดยไม่ใหนั้บรวมมูลคา่หนี้สนิดังกลา่วของ
เจา้หนี้ที่มีความเกี่ยวขอ้งกับผูอ้อก เช่น 

เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มีหนี้สนิ

ทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิ
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ใหใ้ช ้

อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ

ออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผู ้
ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แตใ่นกรณีทีผู่ ้

ออกตราสารไดม้ีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

  2.2  ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นี้
โดยเป็นตราสารทีอ่อกใหมแ่ละม ีcredit 

rating อยูใ่นระดับต า่กวา่ investment 
grade หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. 

ลงทนุเพือ่กองทนุภายใต ้การจัดการของ 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  

บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไมเ่กนิ 1 ใน 3 
ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสาร

ดงักลา่วเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อก
ตราสารไดม้กีารยืน่แบบ filing ในลกัษณะ

เป็นโครงการ (bond issuance program) 

ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้ับกรณีเป็นตรา

สารทีอ่อกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ย

ธรุกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11 . สถาบั นการเงิน ต่ างป ระเทศที่ มี

ลกัษณะท านองเดยีวกบับคุคลตาม 1.–9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ -  ไม่ เกิน  1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS 

ทั ้ งห ม ดข อ ง  MF ห รือ   ก อ งทุ น  CIS 

ตา่งประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้ 

-  อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทนุ ดงันี ้

(1)  การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที่
มีลักษณะครบถว้น ดังนี้ โดยไดรั้บความ

เห็นชอบจากส านักงาน  

(1.1)  มขีนาดเล็ก 

(1.2)  จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

4 

 

หน่วย infra ของกองทนุใด 

กองทนุหนึง่ 

 

ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมด

ของกองทนุ infra ทีอ่อกหน่วยนัน้  เวน้แตเ่ป็น

หน่วย infra ของกองทนุทีม่ลีักษณะครบถว้นดงันี ้
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน 

(1)  มขีนาดเล็ก  

(2)  จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

 5 
 

หน่วย property ของกองทนุใด 
กองทนุหนึง่ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property 
ทัง้หมดของกองทนุ property  

ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แตเ่ป็นหน่วย property ของ
กองทุนทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ โดยไดรั้บความ

เห็นชอบจากส านักงาน 

(1)  มขีนาดเล็ก  

(2)  จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ

วา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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สว่นที ่5 : การด าเนนิการเมือ่ทรพัยส์นิทีล่งทนุขาดคณุสมบตัหิรอืการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน 

1.     ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดแตต่อ่มาทรัพยส์นิทีล่งทนุมคีณุสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจน
เป็นเหตใุหข้าดคณุสมบตัใินการเป็นทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุไดอ้กีตอ่ไป บรษัิทจัดการตอ้งด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้

(1.1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทนุและวันทีท่รัพยส์นิขาดคณุสมบัต ิและจัดสง่
รายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จัดสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันทีเ่กดิกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ

ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

(1.2) จ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า
ระยะเวลาดงันี ้เวน้แตเ่ป็นกรณีตามสว่นที ่5 ขอ้ 4 

(ก) 30 วันนับแต่วันทีท่รัพยส์นินัน้ขาดคณุสมบัต ิกรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ หรือกองทุนส ารองเลีย้งชพีอืน่ทีม่นีโยบาย 
การลงทนุในลกัษณะเดยีวกบักองทนุรวมตลาดเงนิ 

(ข)  90 วนันับแตว่นัทีท่รัพยส์นินัน้ขาดคณุสมบตั ิกรณีเป็นกองทนุรวมอืน่นอกเหนอืจากกองทนุตาม (ก) 

(1.3) เมือ่บรษัิทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบัต ิหรอืทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบัตมิคีณุสมบัตเิปลีย่นแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดท ารายงานขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนใน

ทรัพย์สนิดังกล่าว รวมถงึวันทีไ่ดจ้ าหน่ายทรัพย์สนินัน้ออกไปหรือวันทีท่รัพยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบัต ิแลว้แต่กรณี 
และใหจั้ดสง่รายงานตอ่ส านักงาน รวมทัง้จัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในวนัท าการถัดจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว 

2. ในกรณีทีท่รัพยส์นิในขณะทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนด แตต่อ่มาการลงทนุไมเ่ป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิตอ่กนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทนุเพิม่ บรษัิทจัดการตอ้งด าเนนิการดงัตอ่ไปนี้ 

(2.1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตาม

อัตราสว่นการลงทุน และจัดสง่รายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จัดสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการถัดจากวันครบ
ระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

(2.2) ไม่ลงทุนเพิ่มเตมิในทรัพยส์นิทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนที่
ก าหนด 

(2.3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นส าคัญ แต่

ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงันี ้

(ก) 30 วนันับแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์นิ ส าหรับ

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ สว่นที ่3 ในขอ้ 1  

(ข) 90 วนันับแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว ส าหรับกรณีอืน่ใดนอกเหนอืจากกรณีตาม (2.3) (ก) หรอื  

(ค) เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ หรอืกองทุนส ารองเลีย้งชพีทีม่นีโยบายการลงทุนในลักษณะเดยีวกับกองทุนรวม
ตลาดเงนิ บรษัิทจัดการตอ้งด าเนนิการแกไ้ขภายใน 30 วนันับแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

(2.4) เมือ่บรษัิทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดท ารายงานขอ้มูล

เกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิดังกล่าว รวมถงึวันทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
แลว้แต่กรณี และจัดสง่รายงานตอ่ส านักงาน รวมทัง้จัดสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจากวันทีม่กีารแกไ้ขจน

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุนัน้ 

(2.5) ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษัิทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที่

ลงทุน (concentration limit) ตามทีก่ าหนดในอัตราส่วนการลงทุนนี้ นอกจากการปฏบิัตติามวรรคหนึ่ง (2.1) (2.2) (2.3) 

และ (2.4) แลว้ บรษัิทจัดการตอ้งด าเนนิการดงันีด้ว้ย 

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทุน เวน้แตก่รณีจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผัน

จากส านักงาน 

(ข) ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคมุ หรอืยืน่ค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีทีท่รัพยส์นิเป็นหุน้ของ

บรษัิทจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษัิทดังกล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทนัน้จนถงึหรือ
ขา้มจดุทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้ 

3. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามกีรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไป

ตามอตัราสว่นการลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2  แลว้แตก่รณี โดยอนุโลม  

(3.1) กรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลักทรัพยต์ามสดัสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้ 

(3.2) กรณีทีก่องทนุไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค 

ในกรณีที่มีเหตุสุดวสิัยหรือเหตุจ าเป็นอืน่ใดท าใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และบรษัิทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนบรษัิทจัดการ

สามารถใชด้ลุยพนิจิด าเนนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และตอ้งสง่
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รายงานเกีย่วกับการด าเนินการของบรษัิทจัดการในเรือ่งดังกล่าวต่อสานักงาน ผูถ้อืหน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทนุรวม กอ่นครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักลา่ว 

ทัง้นี ้ในการจัดสง่รายงานดังกลา่วใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการสามารถด าเนนิการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการแทนได ้

สว่นที ่6 : การด าเนนิการเมือ่การลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน  

1. ในกรณีทีก่องทุนมสีัดสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการ
ตอ้งด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้

(1) จัดท ารายงานเกีย่วกับการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทนุ และจัดสง่รายงานตอ่ส านักงานรวมทัง้จัดสง่ตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถัดจากวนัทีไ่ม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

(2) ด าเนนิการแกไ้ขใหส้ดัสว่นการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรอืด าเนนิการเปลีย่นแปลงประเภทของ
กองทนุ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2.  

2. ในกรณีทีก่ารลงทนุของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบง่ประเภทของกองทนุ บรษัิทจัดการจะ
ด าเนนิการแกไ้ขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนันับแตว่ันทีส่ดัสว่นการลงทนุ
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บริษัทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ีวธิีการในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้ ือหน่วยลง
ทนุเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมกอ่นทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมผีลใชบ้ังคับ โดยวธิกีารดังกลา่วมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมือ่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของ
กองทุนรวมแลว้ บรษัิทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลีย่นแปลงดังกล่าวจะมผีลใชบ้ังคับ และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วันนับแต่วันทีส่ัดสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผีลใชบ้ังคับ บรษัิทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ม ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ :  

- คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) :  

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ย
ลงทนุ 

ชือ่ยอ่ ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

1. ชนดิบคุคลธรรมดา LHESG-A 

เหมาะส าหรับผูล้งทนุประเภทบคุคลธรรมดา เปิดโอกาส

ใหผู้ล้งทนุรับรายไดจ้ากสว่นตา่งจากการลงทนุ (Capital 
Gain) และสะสมผลประโยชนจ์ากการลงทนุ (Total 

return) 

2. ชนดิผูล้งทนุสถาบนั  LHESG-IR 
เหมาะส าหรับผูล้งทนุประเภทนติบิคุคล/สถาบนั/บคุคล
ธรรมดา และเปิดโอกาสใหผู้ล้งทนุรับรายไดส้ม า่เสมอจาก

การขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิ

ทัง้นี้ ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนนิตบิุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่
กองทนุก าหนด 

5. การเสนอขายหนว่ยลงทุนคร ัง้แรก 

5.1 ชอ่งทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
- วธิกีารอืน่ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

5.2 รายละเอยีดการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก 

บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกใหแ้กป่ระชาชนทั่วไปในราคาขาย
หน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน ทัง้นี้ หากมผีูจ้องซือ้หน่วยลงทุนครบตาม

จ านวนเงนิทนุของโครงการกอ่นสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก บรษัิทจัดการสามารถจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
โดยปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
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5.2.1 วธิกีารขอรับหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญ หนังสือชี้ชวน
ส่วนขอ้มูลโครงการ ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน ใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ี่บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ท าการ

ตามปกตขิองบรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ผูจั้ดจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี  

5.2.2 วนัและเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

ผูส้นใจตดิต่อจองซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวันท าการในระหวา่งวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุใน

หนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มูลส าคัญ ณ บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืแตล่ะราย โดยกรอกใบจอง
ซือ้ใหค้รบถว้นและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อ พรอ้มช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน  โดยวันเสนอขายวัน

สดุทา้ย บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธรัิบเงนิคา่จองซือ้เป็นเงนิโอนเทา่นัน้ภายในเวลา 15:30 น. 

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุกอ่นวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

ในกรณีทีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทนุไดเ้ต็มตามจ านวนเงนิทนุโครงการทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทนุรวม 

5.2.3 วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

5.1.1.1. การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

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

5.1.1.2. วธิกีารเสนอขายหรอืสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

(1) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุแตล่ะรายสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ผูจั้ด
จ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี ไดต้ามวนัและเวลาระบไุวใ้นหนังสอืชีช้วน  

 ในการสั่งซือ้โดยการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ ผูส้นใจสามารถ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุมาจากกองทนุรวมภายใต ้
การบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ ตามเงือ่นไขทีร่ะบใุนขอ้ 8. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

(2) ผูส้ัง่ซือ้จะตอ้งช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุและคา่ธรรมเนยีมทัง้จ านวนใหแ้กบ่รษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนื ผูจั้ดจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี และกรอกรายละเอยีดตา่งๆ ในใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ และใบค า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทีม่ถี ิน่ฐานอยู่ในประเทศตา่งๆ จะตอ้งเป็นผูรั้บภาระในเรือ่งของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และ
ภาษีตา่งๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 

(4) ส าหรับผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทียั่งไม่เคยมบีัญชกีองทนุ และ/หรอื บัญชผีูถ้อืหน่วยลงทนุ กับบรษัิทจัดการ จะตอ้ง
เปิดบญัชกีองทนุ และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุกอ่น 

5.2.4 การรับช าระ และการเก็บรักษาเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 

(1) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระเงนิคา่ซือ้ครัง้เดยีวเต็มจ านวนทีส่ัง่ซือ้ โดยช าระเป็น เงนิโอน เช็ค ดราฟต ์หรอื
วธิอีืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการยอมรับ โดยผูส้ั่งซือ้จะตอ้งลงวันทีต่ามวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ. 
แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั เพือ่จองซือ้หน่วยลงทนุ” โดยระบชุือ่ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูส้ัง่ซือ้ลงบนดา้นหลัง
ของเชค็เพือ่ความสะดวกในการตดิตอ่และเพือ่ผลประโยชนข์องผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

กรณีสั่งซือ้ดว้ยวธิอีืน่ทีม่ใิชเ่งนิโอน ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งลงวันทีใ่หบ้รษัิทจัดการสามารถเรยีกเก็บเงนิไดก้่อนระยะเวลาการ

เสนอขายครัง้แรกจะสิน้สดุลง ซึง่ “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด เพือ่จองซือ้หน่วยลงทนุ” เป็นบัญชกีระแสรายวนั มี
ดงัตอ่ไปนี ้

 

บญัชธีนาคาร สาขาธนาคาร เลขทีบ่ญัช ี

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั(มหาชน)   ส านักลมุพนิี เลขทีบ่ัญช ี889-1-01361-5 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาอาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขทีบ่ัญช ี227-3-01446-6 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน)  สาขาสวนพล ู       เลขทีบ่ัญช ี064-1-06608-7 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขทีบ่ัญช ี539-0-00105-5 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขทีบ่ัญช ี200-3-03485-3 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขทีบ่ัญช ี492-6-00046-6 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาอาคารสาทร ซติี ้ เลขทีบ่ัญช ี004-1-10428-2 

ธนาคาร ยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน)   สาขา อาคารไทยวา เลขทีบ่ัญช ี794-3-63067-8 

ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านักสลีม เลขทีบ่ัญช ี800-0-22888-4 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากัด (มหาชน) สาขาส านักสลีม เลขทีบ่ัญช ี000-113-000-003-33 
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บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิบัญชดีังกลา่ว  โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยจะ

ปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการและสถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ ในวันท าการสดุทา้ยของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้แรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับช าระเงนิค่า

จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงนิสด และ/หรอืเงนิโอนเทา่นัน้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะก าหนดเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี้ ขึน้อยูก่บัดลุย
พนิจิของบรษัิทจัดการ 

(2)  หลังจากทีบ่รษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ผูจั้ดจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี ไดรั้บการสัง่ซือ้

หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ั่งซื้อแลว้ บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื ผูจั้ด
จ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี จะออกส าเนาใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้ไวเ้ป็นหลักฐาน 

(3) ในกรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรอืดราฟต ์ซึง่ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันที่
สัง่ซือ้ ไม่วา่ดว้ยเหตใุดก็ตาม บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการทีส่ามารถ

เรยีกเก็บเงนิได ้

ในกรณีทีว่นัท าการทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดนั้น้เป็นวนั และ/หรอื เวลาทีล่ว่งเลยจากชว่งระยะเวลาการเสนอขายไปแลว้ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงับการซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ัง่ซือ้นัน้ 

ในกรณีทีเ่ช็ค หรอืดราฟตด์ังกลา่วถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ัง่ซือ้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงับ
การขายหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ัง่ซือ้นัน้ 

(4) ในการช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าหน่วยลงทนุดว้ยเงนิจนเต็มจ านวน จะหักลบ
หนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้เวน้แต่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ

กองทนุรวมนีท้ีบ่รษัิทจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ บรษัิทจัดการอาจจะด าเนนิการใหม้กีารหักลบกลบหนีก้นัก็ได ้

(5) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดท้ าการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และไดช้ าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแลว้จะเพิก
ถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอื ขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ยกเวน้บรษัิทจัดการจะอนุญาตใหเ้พกิถอนได ้

(6) บรษัิทจัดการจะน าเงนิทีไ่ดรั้บจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไวใ้นบัญชเีงนิฝากทีบ่รษัิทจัดการเปิดไวเ้พือ่การ
นี ้ซึง่ดอกผล (ถา้ม)ี ในชว่งดงักลา่วทัง้หมดจะน าเขา้เป็นผลประโยชนข์องกองทนุ 

5.2.5 การจัดสรรหน่วยลงทนุ 

(1) บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีส่ัง่ซือ้และไดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็ม
ตามจ านวนแลว้ ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบใุนค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกับจ านวนเงนิทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บช าระบรษัิท

จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดรั้บช าระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ

โครงการตามทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากส านักงาน บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้โดยใชห้ลักการ “จองซือ้
กอ่นไดก้อ่น” ตามวันทีไ่ดรั้บการสัง่ซือ้และเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวน ในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้ในวนัเดยีวกนัและ

มหีน่วยลงทนุไม่เพยีงพอตอ่การจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรรตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีส่ัง่ซือ้ใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วย

ลงทนุ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีทีม่ผีูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุนเกนิกว่า

จ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากส านักงานในวันท าการถัดจากวันทีม่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเกนิ
จ านวนหน่วยลงทนุของโครงการ แมว้า่จะยังไม่ส ิน้สดุระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบรษัิทจัดการจะปิดประกาศแจง้ไว ้

ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ 

(2) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุหรอืชือ่เสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหรอืไม่

จัดสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

(3)  บรษัิทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุม่บุคคลเดยีวกันใดเกนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวน

หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แตบ่คุคลทีไ่ดรั้บการจัดสรรเป็น  

(ก) กองทนุดงัตอ่ไปนี ้

1.  กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

2.  กองทนุประกนัสงัคม   

3.  กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

4.  กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาต ิ 

5.  กองทนุส ารองเลีย้งชพี   

6.  กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป 

7.  กองทนุอืน่ใดทีส่ านักงานพจิารณาวา่มลีักษณะท านองเดยีวกับกองทนุตาม 1. ถงึ 6. 
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8. กองทนุตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตาม (ก) ซึง่ไมอ่ยู่ภายใตบ้ังคบัตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติ ิ
บคุคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย มลูนธิ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค) บคุคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไปทีเ่สนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ Cross-
border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนที่มิไดม้ีสัญชาติ

ไทยในตา่งประเทศหรอืเป็นการลงทนุผา่นบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ (omnibus account) ในตา่งประเทศ 

(ง) บคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานเมือ่มเีหตจุ าเป็นและสมควร   

ใหถ้อืวา่บคุคลทีม่คีวามสมัพันธก์นัดงัตอ่ไปนีเ้ป็นกลุม่บคุคลเดยีวกนั 

(ก) คูส่มรสและบตุรทีย่ังไม่บรรลนุติภิาวะ 

(ข) นิตบิุคคลและผูถ้ือหุน้หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนของนิตบิุคคลนั้นซึง่ถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนในนิตบิุคคลดังกล่าวไม่ว่า

ทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละหา้สบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดหรอืความเป็นหุน้สว่นทัง้หมด   

(ค) กองทนุสว่นบคุคลของบคุคลตาม (ก) หรอื (ข) ทีไ่มใ่ชก่องทนุส ารองเลีย้งชพี 

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้ันทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทนุของผู ้

สัง่ซือ้ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ โดยนายทะเบยีนจะออกและจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 
/ ใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากับภาษีใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันท าการถัด

จากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

5.2.6 การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีตา่งๆ ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ าหนดดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั้นไม่ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน
นอกเหนอืจากกรณีตาม (2)  

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุโดยการช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ
ในนามของผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืน าเงนิดังกลา่วเขา้บัญชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้

หน่วยลงทุนตามเลขทีบ่ัญชทีีร่ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทุน หรอืด าเนนิการโดยวธิกีารอืน่ใดขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของ

บริษัทจัดการ ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วันท าการถัดจากวันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตาม
สัดสว่นของเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน อนึ่ง ส าหรับดอกเบีย้หรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดรั้บจากการสั่งซือ้

หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการจะน ารวมเขา้เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

(2) กรณีทีบ่รษัิทจัดการตอ้งยตุโิครงการหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกเนือ่งจาก 

(ก) ไมส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ล้งทนุทัว่ไปไดถ้งึ 35 ราย  

(ข)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบัน มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึสบิราย เวน้

แตเ่ป็นกรณีทีเ่ป็นการจ าหน่ายหน่วยลงทนุทัง้หมดใหแ้กก่องทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรอืกองทนุประกนัสงัคม  

(ค)    ในกรณีทีเ่ป็นกองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป  มกีารจัดสรรหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัด
การถอืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุใน

กองทนุรวม และหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ ท าใหไ้มส่ามารถจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมได ้ 

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุโดยการช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ

ในนามของผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืน าเงนิดังกลา่วเขา้บัญชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้

หน่วยลงทุนตามเลขทีบ่ัญชทีีร่ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทุน หรอืด าเนนิการโดยวธิกีารอืน่ใดขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของ
บริษัทจัดการ ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วันท าการถัดจากวันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตาม

สดัสว่นของเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ และหากบรษัิทจัดการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชนภ์ายในก าหนดเวลาดงักลา่ว
ไดอ้ันเนื่องจากความผดิพลาดของบริษัทจัดการเอง บรษัิทจัดการจะช าระดอกเบีย้ในอัตราไม่ต า่กวา่รอ้ยละ 7.50  ตอ่ปี

นับแตว่ันทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวันทีบ่รษัิทจัดการช าระเงนิจ านวนดังกลา่วไดค้รบถว้น  ทัง้นี้ เวน้แตส่ านักงาน จะ
พจิารณาผอ่นผัน สัง่การเป็นอยา่งอืน่ 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการประสงคจ์ะยกเลกิการจัดตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษัิท

จัดการอาจยุตกิารขายหน่วยลงทุนได ้โดยบรษัิทจัดการจะรายงานใหส้ านักงานทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุน
ดังกล่าวภายใน 7 วันนับแตว่ันทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมัตใิหจ้ัดตั ้งกองทนุรวมสิน้สดุลงในวันทีแ่จง้

ใหส้ านักงานทราบ    และบรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดรั้บจาก
การจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามสัดส่วนของเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันทีก่ารอนุมัตใิหจั้ดตัง้

กองทุนรวมสิน้สุดลง และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวไดอ้ัน

เนื่องจากความผดิของบรษัิทจัดการเอง บรษัิทจัดการจะช าระดอกเบีย้ในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่
ครบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีช่ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถว้น 
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5.2.7 เงือ่นไขการขายหน่วยลงทนุ 

5.2.7.1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่นในกรณีใด
กรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการ ไดรั้บจากผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไมค่รบถว้น 

(3) กรณีทีม่ผีูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจนอาจท าใหก้ารจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิกวา่

หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แตบ่คุคลทีไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุเป็น  

(ก) กองทนุดงัตอ่ไปนี ้

1.  กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

2.  กองทนุประกนัสงัคม   

3.  กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

4.  กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาต ิ 

5.  กองทนุส ารองเลีย้งชพี   

6.  กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป 

7.  กองทนุอืน่ใดทีส่ านักงานพจิารณาวา่มลีักษณะท านองเดยีวกับกองทนุตาม 1. ถงึ 6. 

8.  กองทนุตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตาม (ก) ซึง่ไมอ่ยู่ภายใตบ้ังคบัตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติ ิ

บคุคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย มลูนธิ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค) บคุคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไปทีเ่สนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ Cross-

border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนที่มิไดม้ีสัญชาติ
ไทยในตา่งประเทศหรอืเป็นการลงทนุผา่นบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ (omnibus account) ในตา่งประเทศ 

(ง) บคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานเมือ่มเีหตจุ าเป็นและสมควร 

(4) กรณีบรษัิทจัดการเกดิขอ้สงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่โปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ 
เป็นตน้ 

(5) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในบางกรณีตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ ใน
กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจ

กอ่ใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแกก่องทนุ เป็นตน้ ทัง้นี้เพือ่เป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และชือ่เสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษัิทจัดการเป็นหลกั 

5.2.7.2 เมือ่ส ิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของโครงการแลว้ หากปรากฏเหตใุดเหตหุนึง่ดังตอ่ไปนี้ ใหก้าร

อนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทุนรวมของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิน้สดุลง เวน้แต่จะมเีหตุอันสมควร
และไดรั้บการผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนทีข่ายไดม้จี านวนไม่มากพอทีจ่ะท าใหเ้หมาะสมกับค่าใชจ้่ายในการบรหิารจัดการลงทุน
ตอ่ไป 

(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จ านวนผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผูล้งทุน ไม่ไดเ้ป็นไปตามโครงการที่

ไดรั้บอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมือ่การอนุมัตจัิดตัง้และจัดการกองทุนรวมสิน้สดุลง ใหบ้รษัิทจัดการด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู ้

จองซือ้อยา่งเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 5.2.6 “การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ” 

5.2.7.3  บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิัตติามนโยบาย รายละเอยีด และ 

วธิกีารเงือ่นไขตา่งๆ ทีก่ าหนดในโครงการนีแ้ลว้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืวธิกีารจัดการกองทนุรวมเกีย่วกับ

การเปลีย่นแปลงวัน เวลาท าการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบิัตทิีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบ

จากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น 

5.2.7.4 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบัญช ี

ผูส้ัง่ซือ้จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุนกับบรษัิทจัดการไว ้เพื่อประโยชน์ในการตดิต่อท ารายการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทนุทกุกองทนุภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ โดยผูส้ัง่ซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอยีด  และขอ้ความตา่งๆ ใน

ค าขอเปิดบัญชกีองทุนอย่างถูกตอ้งและตามความจรงิ พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบัญช ี(บรษัิทจัดการขอ
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สงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลักฐานอืน่ๆ และ/หรอืเปลีย่นแปลงเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญช ีตามที่

เห็นสมควร) ดงันี ้

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรอืส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานรัฐวสิาหกจิ 
พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

ในกรณีทีใ่ชส้ าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรอืส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานรัฐวสิาหกจิ ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนบา้น

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งเป็นเอกสารหลกัฐานเพิม่เตมิดว้ย 

ในกรณีทีเ่ป็นผูเ้ยาวท์ีย่ังไม่ไดบ้รรลนุติภิาวะ ใหใ้ชเ้อกสารหลักฐานเป็นส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ยาว ์พรอ้มทัง้เอกสาร

หลกัฐานทีก่ลา่วมาในวรรคหนึง่และวรรคทีส่องขา้งตน้ของบดิาหรอืมารดาของผูเ้ยาว ์

(2) ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชือ่และเลขทีบ่ัญช ี(ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรับ

เงนิคนืในสว่นทีไ่ม่ไดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้บัญช)ี 

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

(3) ส าเนาเอกสารแสดงตนอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาตติา่งดา้ว 

(1) ส าเนาใบตา่งดา้วหรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

(2) ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชือ่และเลขทีบ่ัญช ี(ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรับ
เงนิคนืในสว่นทีไ่ม่ไดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้บัญช)ี 

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

(3) ส าเนาเอกสารแสดงตนอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

กรณีคณะบคุคล 

(1) ส าเนาหนังสอืจัดตัง้คณะบคุคล 

(2) หนังสอืแสดงความยนิยอมของคณะบคุคลทกุทา่นทีแ่ตง่ตัง้ผูม้อี านาจด าเนนิการแทน 

(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของคณะบคุคลทกุทา่น 

(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษีในนามคณะบคุคล (ในกรณีทีม่คีวามประสงคใ์หห้ักภาษี ณ ทีจ่า่ย) 

(5) ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชือ่และเลขทีบ่ัญช ี(ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรับ

เงนิคนืในสว่นทีไ่มไ่ดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

ทัง้นี้ เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) และ (5) ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลนัน้ 

พรอ้มประทบัตราบรษัิท (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยคณะบคุคลแตล่ะราย 

กรณีนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

(1) ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนจากกระทรวงพาณชิย ์ 

(2) ส าเนาหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษัิท  

(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูม้อี านาจลงนามตามเงือ่นไขของบรษัิท ตามแบบบคุคลธรรมดา 

(4) ส าเนารายงานมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิททีอ่นุญาตใหเ้ปิดบญัชซีือ้ขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมได ้

(5) หนังสอืมอบอ านาจ 

(6) หลกัฐานของผูรั้บมอบอ านาจ ตามแบบบคุคลธรรมดา 

(7) ส าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ (บอจ.5) 

(8) ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 

(9) ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชือ่และเลขทีบ่ัญช ี(ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรับ
เงนิคนืในสว่นทีไ่มไ่ดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

ทัง้นี้ เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้อี านาจลงนามแทนนติิ
บคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราบรษัิท (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนาม

แทนนติบิคุคลแตล่ะราย 

กรณีนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในตา่งประเทศ 

(1) ส าเนาหนังสอืส าคญัการจัดตัง้บรษัิท 
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(2) หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ 

(3) ขอ้บงัคบั 

(4) ส าเนารายงานมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิททีอ่นุญาตใหเ้ปิดบญัชซีือ้ขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมได ้

(5) หนังสอืรับรอง 

(6) ตวัอยา่งลายมอืชือ่ผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคลและเงือ่นไขในการลงนาม  

(7) ส าเนาใบตา่งดา้วหรอืหนังสอืเดนิทาง (แลว้แตก่รณี) ของผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคล 

(8) หนังสอืมอบอ านาจ (ในกรณีทีผู่ม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคลไมไ่ดเ้ป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีร่ะบใุนหนังสอื
รับรองนติบิคุคล) 

(9) ส าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้  

(10) ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษี (ถา้ม)ี 

(11) ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชือ่และเลขทีบ่ัญช ี(ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรับ

เงนิคนืในสว่นทีไ่มไ่ดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

(12) เอกสารอืน่ใดทีก่ าหนดโดยบรษัิทจัดการ   

ทัง้นี้ เอกสารตามขอ้ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) และ (12) ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้ ี
อ านาจลงนามแทนนิตบิุคคลนั้น พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้มี) ส่วนเอกสารตามขอ้ (7) ตอ้งลงนามรับรองส าเนา

ถกูตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคลแตล่ะราย 

หมายเหต ุ: เอกสารส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชือ่และเลขทีบ่ัญช ี(ในกรณีทีม่คีวาม

ประสงคจ์ะรับเงนิคนืในสว่นทีไ่ม่ไดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการ

โอนเขา้บญัช)ี  

หากเป็นบญัชธีนาคารทีเ่ปิดในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล (ส านักหักบัญชกีรุงเทพ) บรษัิทจัดการจะด าเนนิการคนืเงนิ

คา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผูถ้อืหน่วยลงทุน
และสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืน าเงนิดังกลา่วเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามเลขทีบ่ัญชทีีร่ะบไุว ้

ในค าขอเปิดบญัชกีองทนุ หรอืด าเนนิการโดยวธิกีารอืน่ใดขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

หากเป็นบัญชธีนาคารที่เปิดในเขตต่างจังหวัด ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถใชเ้ป็นบัญชรัีบเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน/
ผลประโยชนอ์ืน่ๆ ได ้10 ธนาคารเทา่นัน้ ไดแ้ก ่ 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

นอกเหนือจาก 10 ธนาคารทีก่ล่าวมาขา้งตน้นี้ บรษัิทจัดการจะด าเนินการคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุโดยการช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอื

น าเงนิดังกลา่วเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามเลขทีบ่ัญชทีีร่ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทุน หรอืด าเนนิการ
โดยวธิกีารอืน่ใดขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นผูรั้บภาระคา่ธรรมเนยีมในการโอนเงนิคา่

ขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เขา้บัญชขีองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามอัตราทีธ่นาคารพาณิชยก์ าหนด โดยตัดจ่ายจากจ านวน

เงนิทีจ่ะโอนเขา้บญัชนัีน้ๆ  

หากมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิธนาคารหรอืวธิทีีช่ าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบ โดย

จะตดิประกาศแจง้ใหท้ราบ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน รวมทัง้
เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขโครงการ 

 

6 การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก : 

6.1 ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก : 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- วธิกีารอืน่ ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 
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6.2 รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก : 

6.2.1  วธิกีารขอรับหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญ หนังสือชี้ชวน

ส่วนขอ้มูลโครงการ ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน ใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ี่บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ท าการ
ตามปกตขิองบรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ผูจั้ดจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี  

ส าหรับผูล้งทุนทียั่งไม่เคยมบีัญชกีองทุน จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ในค าขอ

เปิดบญัชกีองทนุพรอ้มแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบญัชกีองทนุ 

6.2.2  วนัและเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะก าหนดวันเริม่รับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วันท าการนับตัง้แต่วันจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็น
กองทุนรวมโดยบรษัิทจัดการจะประกาศวันทีเ่ป็นวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหนา้ โดยปิดประกาศ ณ 

ส านักงานของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุวันท า
การ ตัง้แตเ่วลาเริม่ท าการของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี จนถงึเวลา 15.30 

น. ณ บรษัิทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื โดยผูส้นใจกรอกใบค าสั่งซือ้ใหค้รบถว้นและแนบเอกสาร
หลกัฐานในการซือ้หน่วยลงทนุ พรอ้มช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ รวมถงึชดุเปิดบัญชกีองทนุ (กรณีทียั่งไม่เคยเปิดบญัชี

กองทนุ)   

การสง่ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายหลงัเวลา 15.30 น. ใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการถัดไป 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงเปลีย่นแปลงวัน เวลา และวธิกีาร การรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าว 

ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ 
และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ทัง้นี ้เป็นไปเพือ่ความเหมาะสม หรอืเพือ่ประโยชนแ์กก่องทนุรวม 

ในกรณีทีว่ันดังกลา่วตรงกับวันหยุดท าการ และ/หรือวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่ี
อ านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมีค าสั่งใหเ้ป็นวันหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็นวัน

รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลือ่นวนัรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นวนัท าการถัดไป 

6.2.3  วธิกีารซือ้และช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

6.2.3.1 วธิกีารซือ้หน่วยลงทนุผา่นบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

(1) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุแตล่ะรายสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ผูจั้ด
จ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี ไดต้ามวันและเวลาระบไุวใ้นหนังสอืชีช้วน โดยจะตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นมูลคา่

ไมต่ า่กวา่ทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วน ซึง่เป็นมลูคา่ทีร่วมคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุแลว้ (ถา้ม)ี  
(2) ผูส้ัง่ซือ้จะตอ้งช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุและคา่ธรรมเนยีมทัง้จ านวนใหแ้กบ่รษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอื

รับซือ้คนื ผูจั้ดจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี และกรอกรายละเอยีดตา่งๆ ในใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ และใบค า

สัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน 
(3) ส าหรับผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทียั่งไม่เคยมบีัญชกีองทนุ และ/หรอื บัญชผีูถ้อืหน่วยลงทนุ กับบรษัิทจัดการ จะตอ้ง

เปิดบญัชกีองทนุ และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุกอ่น 
(4) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยช าระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์หรอืวธิอีืน่ใดทีบ่รษัิท

จัดการยอมรับ โดยผูส้ัง่ซือ้จะตอ้งลงวนัทีต่ามวันทีท่ีส่ัง่ซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยในนาม “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์

จ ากัด เพือ่จองซือ้หน่วยลงทนุ” โดยระบชุือ่ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูส้ั่งซือ้ลงบนดา้นหลังของเช็คเพือ่ความ

สะดวกในการตดิตอ่และเพือ่ผลประโยชน์ของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เป็นบญัชกีระแสรายวนั มดีงัตอ่ไปนี ้

บญัชธีนาคาร สาขาธนาคาร เลขทีบ่ญัช ี

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั(มหาชน)   ส านักลมุพนิี เลขทีบ่ัญช ี889-1-01361-5 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาอาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขทีบ่ัญช ี227-3-01446-6 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน)  สาขาสวนพล ู       เลขทีบ่ัญช ี064-1-06608-7 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขทีบ่ัญช ี539-0-00105-5 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขทีบ่ัญช ี200-3-03485-3 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขทีบ่ัญช ี492-6-00046-6 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาอาคารสาทร ซติี ้ เลขทีบ่ัญช ี004-1-10428-2 

ธนาคาร ยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน)   สาขา อาคารไทยวา เลขทีบ่ัญช ี794-3-63067-8 

ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านักสลีม เลขทีบ่ัญช ี800-0-22888-4 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากัด (มหาชน) สาขาส านักสลีม เลขทีบ่ัญช ี000-113-000-003-33 
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บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิบัญชดีังกลา่ว  โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยจะ

ปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการและสถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(5)   หลังจากที่บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื ผูจั้ดจ าหน่าย (ถา้มี) หรือตัวแทน (ถา้ม)ี ไดรั้บการ

สัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนจากผูส้ัง่ซือ้แลว้ บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้

ม)ี ผูจ้ัดจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี จะออกส าเนาใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้ไวเ้ป็นหลักฐาน 

(6) ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรอืดราฟต ์ซึง่ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้น

วนัทีส่ัง่ซือ้ ไมว่า่ดว้ยเหตใุดก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงับการขายหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ัง่ท าการซือ้นัน้ 

(7) นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณียภ์ายใน 

7 วนัการ นับตัง้แตว่นัถัดจากวนัขายหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้ันทกึรายการสั่งซื้อ

หน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

(8) ในการช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระคา่หน่วยลงทนุดว้ยเงนิจนเต็มจ านวน จะหักลบ
หนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้เวน้แต่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ

กองทนุรวมนีท้ีบ่รษัิทจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ บรษัิทจัดการอาจจะด าเนนิการใหม้กีารหักลบกลบหนีก้นัก็ได ้

(9) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดท้ าการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และไดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแลว้จะเพกิ

ถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอื ขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ยกเวน้บรษัิทจัดการจะอนุญาตใหเ้พกิถอนได ้

(10) การเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ จะกระท าในวันท าการถัดจากวันทีค่ านวณราคาขายหน่วยลงทุนจ านวน

นัน้ 

(11) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่การ
สัง่ซือ้ดังกลา่ว มผีลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุ หรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืตอ่ชือ่เสยีง หรอืตอ่ความรับผดิชอบ

ทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

6.2.3.2 การรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท ์(บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมือ่เปิดใหบ้รกิารและเมือ่

ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

เมือ่บรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกล่าว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายละเอยีดหลักเกณฑ ์เงือ่นไข ขัน้ตอนวธิกีารใช ้

บรกิาร และก าหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบิัตติาม โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของ
บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผา่น

ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.3.3   การรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์(Internet) (บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื่อเปิด

ใหบ้รกิารและเมือ่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิท

จัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื) 

เมือ่บรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกล่าว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายละเอยีดหลักเกณฑ ์เงือ่นไข ขัน้ตอนวธิกีารใช ้

บรกิาร และก าหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบิัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของ
บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซือ้คนื ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผ่าน

ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.3.4 การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยวธิกีารอืน่ ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต บรษัิท
จัดการอาจเพิ่มเตมิวธิีการรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวธิีอื่น ๆ เช่น วธิีการรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์

ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส ์
(Internet Banking) เครือ่งฝากถอนเงนิอัตโนมัต ิ(Automatic Teller Machine) หรอืวธิกีารอืน่ใดอันจะเป็นการอ านวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบรษัิทจัดการจะด าเนินการตามเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ถึงวธิกีารรับค าสั่งซือ้หน่วย

ลงทุนนัน้ ๆ ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน

กอ่นเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.4  ราคาขายหน่วยลงทนุ 

ผูส้นใจลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการขายหน่วยลงทุนนัน้ 
โดยเป็นราคาทีไ่ดรั้บการรับรองจากผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ บวกดว้ยคา่ธรรมเนยีมในการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

6.2.5 เงือ่นไขการขายหน่วยลงทนุ 

6.2.5.1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงับการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางสว่นในกรณีใด
กรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ

โครงการตามทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการ ไดรั้บจากผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไมค่รบถว้น 

(3)  บรษัิทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกวา่หนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แตบ่คุคลทีไ่ดรั้บการจัดสรรเป็น 

(ก) กองทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

2. กองทนุประกนัสงัคม   

3. กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

4. กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาต ิ 

5. กองทนุส ารองเลีย้งชพี   

6. กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป 

7. กองทนุอืน่ใดทีส่ านักงานพจิารณาวา่มลีักษณะท านองเดยีวกบักองทนุตาม 1. ถงึ 6. 

8. กองทนุตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตาม (ก) ซึง่ไมอ่ยู่ภายใตบ้ังคบัตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติ ิ

บคุคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย มลูนธิ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค) บคุคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไปทีเ่สนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ Cross-

border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนที่มิไดม้ีสัญชาติ

ไทยในตา่งประเทศหรอืเป็นการลงทนุผา่นบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ (omnibus account) ในตา่งประเทศ 

(ง) บคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานเมือ่มเีหตจุ าเป็นและสมควร  

ใหถ้อืวา่บคุคลทีม่คีวามสมัพันธก์นัดงัตอ่ไปนีเ้ป็นกลุม่บคุคลเดยีวกนั 

(ก) คูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ 

(ข) นิตบิุคคล และผูถ้ือหุน้หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนของนิตบิุคคลนั้นซึง่ถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนในนิตบิุคคลดังกล่าวไม่ว่า

ทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละหา้สบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดหรอืความเป็นหุน้สว่นทัง้หมด   

(ค) กองทนุสว่นบคุคลของบคุคลตาม (ก) หรอื (ข) ทีไ่มใ่ชก่องทนุส ารองเลีย้งชพี 

(4) กรณีบรษัิทจัดการเกดิขอ้สงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่โปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ 
เป็นตน้ 

(5) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในบางกรณีตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ ใน
กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจ

กอ่ใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแกก่องทนุ เป็นตน้ ทัง้นี้เพือ่เป็นการรักษาผลประโยชน์

ของกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และชือ่เสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษัิทจัดการเป็นหลกั 

(6) บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี่จะหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได ้ในกรณีที่บริษัท

พจิารณาเห็นว่าการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุต่อกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุน โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที่ส านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและ

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ รวมทัง้เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.5.2  บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิัตติามนโยบาย รายละเอยีด และ 
วธิกีารเงือ่นไขตา่งๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แลว้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืวธิกีารจัดการกองทนุรวมเกีย่วกับ
การเปลีย่นแปลง และ/หรอื เพิม่เตมิ วัน เวลา และวธิกีาร การขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบิัตทิีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  
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7 การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน 

7.1 ชอ่งทางการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- วธิกีารอืน่ ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

7.2 รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุนเพิม่เตมิ 

ไมม่ ี

7.3 วธิกีารรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน :  

- รับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

- รับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบอตัโนมัต ิ

7.4 รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุนเพิม่เตมิ 

กรณีรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุแบบดลุยพนิจิของผูล้งทุน 

ชนดิบคุคลธรรมดา        :  ม ี

ชนดิผูล้งทนุสถาบนั                        :  ม ี

1. การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยผา่นบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืได ้ดงันี ้

- ชนดิบคุคลธรรมดา 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดท้กุวันท าการ 

ตัง้แต่เวลาเริ่มท าการถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะ
ก าหนดเวลาโดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ โดยใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วย

ลงทนุเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นราคาทีไ่ดรั้บรองจากผูด้แูลผลประโยชน ์

- ชนดิผูล้งทนุสถาบนั 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดทุ้กรอบ

ระยะเวลาประมาณ 3 ปี ถัดจากวันท าการขายคนืหน่วยลงทนุลา่สดุ ตัง้แตเ่วลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น. หรอืเวลาอืน่
ใดทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะก าหนดเวลาโดยจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ โดยใชร้าคารับซือ้คนื

หน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน ซึง่
เป็นราคาทีไ่ดรั้บรองจากผูด้แูลผลประโยชน์ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวันและเวลาของวันทีเ่ปิดรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน ตามทีไ่ดแ้จง้ไวใ้น
หนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการจะท าการปิดประกาศใหท้ราบลว่งหนา้ ณ ส านักงานของบรษัิท

จัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งค าสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอก
รายละเอยีดในใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน โดยระบจุ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอื

จ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทุนซึง่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนืทีรั่บค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนจะสง่มอบหลักฐานการรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็น

หลกัฐาน 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผ่านทางโทรสารได ้โดยผูถ้อืหน่วยตอ้งลงนามในแบบฟอรม์
ขายคนืหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้แนบเอกสารหลักฐานตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และจะตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีบ่รษัิท

จัดการระบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิารดังกล่าว และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่ชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะตอ้ง
ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไข และ/หรอื ทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงในอนาคต ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใด 

ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อนัเนือ่งมาจากความขดัขอ้งของระบบ 

(3) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนื หรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจาก

การขายคืนหน่วยลงทุนในใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ย

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่ันทกึโดยนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการที่

บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะท าการตรวจสอบรายการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนกับทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน หาก

ถกูตอ้งนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะเป็นผูย้กเลกิหน่วยลงทนุดังกลา่วพรอ้มกับออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุสง่



หนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ                                         กองทนุเปิด แอล เอช หุน้ไทย ESG  

-26- 

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 7 วันท าการนับตัง้แตว่ันถัดจากวนัค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ และราคา

หน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ สทิธกิารขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ าการบันทึก

รายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

(5) บรษัิทจัดการจะด าเนินการใหม้ีการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการ นับตัง้แต่วันถัดจากวัน

ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยุดท าการในตา่งประเทศของ

ผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวม  

(6) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 

และบรษัิทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคนืหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของ
บรษัิทจัดการตามขอ้ “การไม่ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน”  ผูถ้อืหน่วยลงทุน

อาจขอยกเลกิค าสัง่ขายคนืของผูถ้อืหน่วยลงทนุไดใ้นระหวา่งวนัท าการใดทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนื ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดย้ืน่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ การยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่
ไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่นเทา่นัน้ 

(7) การลดจ านวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืจะกระท าในวนัท าการถัดจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ 

2. การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท ์(บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื่อเปิดใหบ้รกิารและเมือ่ไดรั้บ

ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนื 

3. เมื่อบริษัทจัดการเปิดใหใ้ชบ้ริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ตอน

วธิกีารใชบ้รกิาร และก าหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบและปฏบิัตติาม โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการ
ของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซือ้คนื ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศ

ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

4. การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์(Internet) (บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมือ่เปิดใหบ้รกิาร

และเมือ่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการและ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื) 

เมือ่บรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกล่าว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายละเอยีดหลักเกณฑ ์เงือ่นไข ขัน้ตอนวธิกีารใช ้

บรกิาร และก าหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบิัตติาม โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของ

บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซือ้คนื ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผ่าน

ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

5. การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยวธิกีารอืน่ ๆ เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต บรษัิทจัดการ

อาจเพิม่เตมิวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยวธิอีืน่ ๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 
เช่น วธิีการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone 

Banking) บริการธนาคารทางอเิล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงนิอัตโนมัต ิ(Automatic Teller 
Machine) หรือวธิกีารอืน่ใดอันจะเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถอืวา่ไดรั้บความ

เห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะแจง้ถึงวธิีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ๆ ใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วันก่อนเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะ
ปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

กรณีรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุแบบอตัโนมตั ิ

ชนดิบคุคลธรรมดา        :  ไมม่ ี

ชนดิผูล้งทนุสถาบนั                        :  ม ี

1. ภายหลังครบระยะเวลา 3 ปีแรก บรษัิทจัดการจะท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัตใิหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุราย 
โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และยนิยอมใหบ้รษัิทจัดการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ

โดยจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานสิน้สดุตามชว่งเวลาทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร จากก าไรสะสม และ/หรือก าไร
สทุธใินงวดบัญชขีองกองทนุ และ/หรอืดอกเบีย้รับของกองทุนรวมตา่งประเทศ และ/หรอืเงนิปันผลทีก่องทนุไดรั้บจาก

กองทุนรวมต่างประเทศ แลว้แต่กรณี โดยบรษัิทจัดการจะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอัตโนมัตไิม่เกนิปีละ 12 ครัง้ ซึง่จะ
พจิารณาจากผลการด าเนนิงานสิน้สดุตามชว่งเวลาทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรในงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุอตัโนมัตแิลว้แตก่รณี 

2. การพจิารณาจา่ยเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัตขิ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ
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(1) ในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ บรษัิทจัดการจะใหม้กีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทุนนี้เพือ่สบัเปลีย่น

ไปยัง กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ โดยถอืว่าไดรั้บความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษัิทจัดการไม่

จ าเป็นตอ้งบอกกลา่วหรอืขอความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแตอ่ย่างใด 

(2) ในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะใชร้าคารับซือ้คนื ณ สิน้วันท ารายการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน

อตัโนมัต ิโดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการช าระเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัตภิายใน 5 วนัท าการนับตัง้แตว่ัน

ถัดจากวันค านวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวันหยุดท าการใน

ตา่งประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ีลักษณะในท านองเดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทุน

รวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวม เพือ่น าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ   

ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถด าเนนิการขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกองทนุเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ  ไปยังกองทนุ

อืน่ได ้โดยเป็นไปตามเงือ่นไขระบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนของกองทนุเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ  

(3) การลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคนืโดยอัตโนมัตจิะท าในวันท าการถัดจากวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อตัโนมัตจิ านวนนัน้ 

7.4.2 การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท ์(บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมือ่เปิดใหบ้รกิารและเมือ่ไดรั้บ

ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื 

เมือ่บรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกล่าว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายละเอยีดหลักเกณฑ ์เงือ่นไข ขัน้ตอนวธิกีารใช ้

บรกิาร และก าหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบิัตติาม โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของ
บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซือ้คนื ล่วงหนา้กอ่นเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการ 

7.4.3 การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(Internet) (บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมือ่เปิดใหบ้รกิาร
และเมือ่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการและ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื) 

เมือ่บรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกล่าว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายละเอยีดหลักเกณฑ ์เงือ่นไข ขัน้ตอนวธิกีารใช ้

บรกิาร และก าหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบิัตติาม โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของ
บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซือ้คนื ล่วงหนา้กอ่นเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการ 

7.4.4 การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยวธิกีารอืน่ ๆ เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต บรษัิทจัดการ
อาจเพิ่มเตมิวธิีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยวธิีอืน่ ๆ เช่น วธิกีารรับซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill 

Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet 
Banking) เครื่องฝากถอนเงนิอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวธิีการอื่นใดอันจะเป็นการอ านวยความ

สะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต  โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ถงึวธิีการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ ๆ 
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันก่อนเริ่ม

ใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

7.5 ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : 

รายละเอยีดตามขอ้ 7.4.1  

7.6 รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุ โดยสง่ค าสัง่ขายคนืและหลกัฐานการขายคนืได ้ตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง และ/หรอื เพิม่เตมิ วัน เวลา และวธิกีาร การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
โดยบรษัิทจัดการจะท าการปิดประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี หรอืเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

7.7 การขายคนืหนว่ยลงทนุ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

7.8  รายละเอยีดการขายคนืหนว่ยลงทุนเพิม่เตมิ : 

ไมม่ ี
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7.9  รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงก าหนดการขายคนืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะท าการปิดประกาศให ้
ทราบล่วงหนา้ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถา้มี) หรือเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการ  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการ ในการขายคนืหน่วยลงทุน หรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีาร และ

การรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนื 

8 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน 

8.1 ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

- วธิกีารอืน่ ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพิม่เตมิ  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุหนึง่ (“กองทนุตน้ทาง”) เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของ

กองทนุอกีกองทนุหนึง่ (“กองทนุปลายทาง”) ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการ โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการน า
เงนิคา่ขายคนื ซึง่ไดห้ักคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เพือ่น าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ

ปลายทาง 

การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึง่มาจากการสั่งขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่
ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการจะตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขในหัวขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหัวขอ้การ

เสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก หรือหัวขอ้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนั้น  เวน้แต่ไดรั้บ
อนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นอยา่งอืน่ 

การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรก บรษัิทจัดการอาจเปิดใหบ้รกิารสับเปลีย่นหน่วยลงทุน โดย

บรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีดลว่งหนา้กอ่นวนัเปิดใหบ้รกิาร โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

ในกรณีทีว่ันดังกลา่วตรงกับวันหยุดท าการ และ/หรอืวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่ี
อ านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสัง่ใหเ้ป็นวันหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็นวันท า

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลือ่นวนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นวนัท าการถัดไป 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง และ/หรอื เพิม่เตมิ วัน เวลา และวธิกีาร การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน

ดังกล่าว ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ ส านักงานของ

บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื รวมทัง้เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

กรณีทีเ่ป็นการสบัเปลีย่นระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชห้ลักเกณฑข์า้งตน้ดว้ย เวน้

แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ 

8.2.1.    วธิกีารสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน 

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทุนตน้ทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอืน่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ 
สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุใหค้รบถว้น โดยระบชุือ่กองทนุตน้

ทาง จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีต่อ้งการสับเปลีย่นจากกองทุนตน้ทาง และชือ่กองทนุปลายทาง พรอ้มเอกสาร
ประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการก าหนด (ถา้ม)ี และน าสง่ไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื

รับซือ้คนื และบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐาน ทั ้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงนิที่ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนตน้ทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดที่ระบุไวใ้นค าสั่งสับเปลีย่นหน่วย

ลงทุน หรือเอกสารอืน่ใดที่บรษัิทจัดการก าหนด เมื่อบรษัิทจัดการไดท้ ารายการสับเปลีย่นแลว้ ผูส้ั่งสับเปลีย่นหน่วย

ลงทนุจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตใหด้ าเนนิการเป็นอยา่งอืน่ได ้

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทุนปลายทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทนุรวมอืน่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ มายังกองทุน

นี ้สามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คูม่อืผูล้งทนุ ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืเอกสารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด (ถา้ม)ี 

ไดท้ีท่ีท่ าการของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ในวันและเวลาท าการ หรือช่องทางอืน่ทีบ่รษัิท
จัดการอาจแจง้เพิ่มเตมิในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสั่งสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุ หรอืเอกสารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด (ถา้ม)ี และน าสง่ไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ



หนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ                                         กองทนุเปิด แอล เอช หุน้ไทย ESG  

-29- 

ซือ้คนื เมือ่บรษัิทจัดการไดท้ ารายการสับเปลีย่นแลว้ ผูส้ั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรือเพกิถอนการสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตใหด้ าเนนิการเป็นอย่างอืน่ได ้

(ส าหรับผูส้ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทียั่งไมเ่คยเปิดบญัชกีองทนุรวม จะตอ้งเปิดบัญชกีองทนุรวม โดยกรอกรายละเอยีดใน

ใบค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชกีองทุนรวมโดยปฏบิัติ
เชน่เดยีวกับการเปิดบัญชกีองทนุรวมตามหัวขอ้ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจาก

บรษัิทจัดการเป็นอยา่งอืน่) 

8.2.2.  วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน 

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทุนตน้ทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยส่งค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และน าส่งหลักฐานการสับเปลีย่น
หน่วยลงทนุซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.1 การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยผ่านบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

ในกรณีทีว่ันดังกลา่วตรงกับวันหยุดท าการ และ/หรอืวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่ี
อ านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสัง่ใหเ้ป็นวนัหยดุท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวนัทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็นท าการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลือ่นวนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นวนัท าการถัดไป 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง และ/หรอื เพิม่เตมิ วัน เวลา และวธิกีาร การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน

ดังกล่าว ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื รวมทัง้

เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทุนปลายทาง 

ผูส้นใจลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไดซ้ึง่เป็นไปตามรายละเอยีดตามเงือ่นไขวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวันและเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดังกลา่ว ตามทีบ่รษัิทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบลว่งหนา้ โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนื 

8.2.3   ราคาสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ มูลคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชเ้ป็นเกณฑใ์นการค านวณเมือ่สิน้วันท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

โดยจะก าหนดราคาขายและรับซือ้คนืกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ดังนี้ 

กรณีกองทุนนีเ้ป็นกองทุนตน้ทาง 

การก าหนดราคารับซือ้คนืเพือ่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก จะใชมู้ลคา่หน่วยลงทนุทีค่ านวณไดเ้มือ่ส ิน้วนัท าการสบัเปลีย่น

หน่วยลงทนุมผีล หักดว้ยคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (ถา้ม)ี หรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทุนปลายทาง 

การก าหนดราคาหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณไดเ้มื่อสิน้วันท าการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมผีลกอ่นวันทีก่องทุนไดรั้บช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (ถา้ม)ี หรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

หากมกีารเปลีย่นแปลงใด ๆ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ 

และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุส าหรับการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่ง
กองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ  แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  

(ถา้ม)ี ตามอตัราทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

เง ือ่นไขในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน 

1. กรณีทีก่องทนุนี้เป็นกองทนุตน้ทางและผูถ้อืหน่วยลงทนุสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยมจี านวนหน่วยลงทนุหรอืมูลคา่
หน่วยลงทุนสงูกวา่ขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่าวมผีลท า

ใหห้น่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุมมีลูคา่ต า่กวา่มูลคา่หรอืจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืขัน้ต า่ (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการจะถอื
วา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคท์ีจ่ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยัง

กองทนุปลายทาง 

ทัง้นี้ หากบรษัิทจัดการจะเปลีย่นแปลงมูลคา่หรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่าดังกล่าว บรษัิทจัดการจะตดิ

ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดังกลา่วกอ่นวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและ ณ สถานทีต่ดิตอ่

ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใชจ้่ายหรือ

คา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุไดต้ามอัตราและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 
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เง ือ่นไขอืน่ ๆ  

1. บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรับปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสับเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการที่บริษัทจัดการก าหนด ซึง่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด โดยไม่ถอืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้บรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีด
การใหบ้รกิารดังกลา่ว กอ่นวันเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและ ณ สถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนื รวมทัง้เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเพือ่ความเหมาะสม หรอื
เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุโดยรวม โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดังกลา่ว 

กอ่นวันเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืที่

ใชใ้นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

3. บรษัิทจัดการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุหากเกดิกรณีตามขอ้ “การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน

คนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ” และ “การ
หยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไดส้งวนสทิธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไวใ้น 

รายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาเห็นวา่ค าสัง่สบัเปลีย่นใดจะมผีลกระทบตอ่กองทนุหรอื
ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งตอ่ชือ่เสยีงของบรษัิทจัดการหรอืกองทนุ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ั่งสับเปลีย่นกอ่นการ

ด าเนนิการ 

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี่จะหยุดรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได ้ในกรณีที่บรษัิท

พจิารณาเห็นว่าการหยุดรับค าสั่งสับเปลีย่นดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุต่อกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุ รวมทัง้เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

9. การช าระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ 

กรณีบรษัิทจัดการไม่สามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ และจะช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพยห์รอื
ทรัพยส์นิอืน่แทน บรษัิทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนนิการตอ่ไป โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานกอ่น 

และไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่ าหนดดงักลา่วตอ้งสามารถปฏบิัตไิดจ้รงิ และเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบรษัิทจัดการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั 

10.  การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทุนคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทจัดการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทนุของกองทนุเปิดไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตดุงัตอ่ไปนี้ โดยไดรั้บความ

เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
หรอื 

(ข) มเีหตทุีท่ าใหก้องทนุรวมไมไ่ดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิ ซึง่เหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการ 

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้แตใ่นชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการยังไม่ไดช้ าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการพบว่าราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ได ้

รับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้ง

นัน้ตา่งจากราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอัตราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

(3) ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คนื

หน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูตอ้งนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตราตัง้แต่

รอ้ยละ 0.5 ของราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษัิทจัดการอาจเลือ่น

ไดไ้ม่เกนิ 10 วันท าการนับตัง้แต่วันท าการถัดจากวันที่มีค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนนั้น เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผันจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบรษัิทจัดการจะด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเรือ่งดงักลา่วดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั 
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(ข) แจง้การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ และจัดท ารายงานในเรือ่งดงักลา่ว พรอ้มทัง้แสดงเหตผุล

และหลักฐานการไดรั้บความเห็นชอบหรือการรับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบรษัิทจัดการอาจมอบหมายให ้

ผูด้แูลผลประโยชนด์ าเนนิการดงักลา่วแทนก็ได ้

(ค) ในระหว่างที่บรษัิทจัดการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนั้น หากถงึวันท าการซือ้ขายหน่วย

ลงทนุวนัอืน่ และมผีูถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุอกี บรษัิทจัดการจะตอ้งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี้ บรษัิท

จัดการจะตอ้งช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทียั่งคา้งอยูใ่หเ้สร็จสิน้กอ่น แลว้จงึช าระเงนิคา่ขายคนื
หน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีส่ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป 

11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามส ัง่ 

11.1   บรษัิทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรอืไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรือค าสั่ง

สับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ใน

กรณีทีป่รากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้

(1) ตลาดหลกัทรัพยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ

(2) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดังตอ่ไปนี้ โดยความเห็นชอบของ
ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่ายจา่ย โอนหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 

(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค) มเีหตจุ าเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซื้อ ค าสั่งขายคนื หรือค าสั่ง
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรอืจะหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก)

(ข) หรอื (ค) ไดไ้มเ่กนิ 1 วนัท าการ เวน้แตไ่ดรั้บผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีทีก่องทนุรวมมกีารลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. วา่ดว้ย

การลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ และการก าหนดอัตราสว่น

การลงทนุ เมือ่มเีหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กดิขึน้และกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่กองทนุรวมดงักลา่วอยา่งมนัียส าคญั 

(ก) ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยด์ังกล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณีทีก่องทุนรวมได ้

ลงทุนในหลักทรัพยท์ี่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละสบิของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิอง
กองทนุรวม 

(ข) มเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศไดอ้ยา่งเสร ีและท าใหไ้มส่ามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิ

(ค) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ

ดงักลา่วอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ แก่ผู ้

ลงทนุเฉพาะราย เนือ่งจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงัตอ่ไปนี้ 

(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื 

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิ โดยบคุคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการรูจ้ักลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา้ไดใ้น

สาระส าคญั 

(5)  อยู่ในระหวา่งด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการ

ของตนอันเนื่องมาจากการทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุไดต้าม

ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการด ารงเงนิกองทนุของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพยแ์ละการจัด

จ าหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจั้ดการเงนิทุนสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วัน 
ท าการ 
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11.2. เมือ่ปรากฎเหต ุตามขอ้ 11.1 และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะไมข่าย ไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืไมรั่บสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน หรอืหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะปฏบิัติ

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ ใหท้ราบ
ถงึการไม่ขาย ไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรือไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (1) 

(2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบถงึการหยุดรับค าสั่งซือ้ หรอืค าสั่ง

ขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั 

(2)  รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรือไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรือ

ค าสัง่สบัเปลยี่นหน่วยลงทนุพรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนนิการของกองทนุรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงาน
ทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีที่บรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรือไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าสั่งซื้อ 

ค าสั่งขายคนื หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกนิ 1 วันท าการ ใหบ้รษัิทจัดการ
กองทนุรวมด าเนนิการดงันี ้กอ่นการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

(ก) รายงานการเปิดรับค าสั่งซื้อ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนเปิด ณ วันท าการสดุทา้ยก่อนวันรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวันท าการก่อนวันเปิดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่ง

ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขาย 

รับซือ้คนื หรอืรับสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่ และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถงึการ

เปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซื้อ ค าสั่งขายคืน หรือ 

ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรอืหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ บรษัิท
จัดการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ก็ได ้

11.3.   บรษัิทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้หรอืหยุด
รับค าสัง่ซือ้ 

หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วย

ลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ตา่งจากราคาขายหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 
ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุนหรอืหยุดรับค าสั่งซือ้หรือ

ค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขาย

หรือรับซือ้คนืที่ใชใ้นการซือ้ขายหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้ีค าสั่งซือ้หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วย
ลงทนุทราบโดยพลนั 

12 การหยุดขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพือ่รักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ

ของประเทศ หรอืเพื่อรักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษัิท

จัดการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลา
ทีเ่ห็นสมควร แตร่วมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 20 วนัท าการตดิตอ่กัน เวน้แตจ่ะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้

ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปได ้

13 เง ือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ 

13.1.  ขอ้จ ากดัการโอนหนว่ยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี้ 

(1) การโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(2) การโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย 

(3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้

ทัง้นี้ การโอนหน่วยลงทุนตอ้งไม่ท าใหก้ารถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใด หรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิขอ้จ ากัดการถอื
หน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุ

รวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
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13.2. วธิกีารโอนหนว่ยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งด าเนนิการดงัตอ่ไปนี้ 

(1) กรอกแบบค าขอโอนหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุก าหนด พรอ้มทัง้ลงลายมอืชือ่ผู ้

โอนและผูรั้บโอน และยืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดังกลา่วพรอ้มเอกสารทีก่ าหนดแกน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่
ผูรั้บโอนยังไม่มบีัญชกีองทนุกับบรษัิทจัดการ ผูรั้บโอนจะตอ้งด าเนนิการขอเปิดบัญชกีองทนุตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้น

โครงการกอ่น แลว้ผูโ้อนจงึท าการโอนหน่วยลงทนุใหผู้รั้บโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 15.3 เรือ่ง “คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผู ้
สัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” 

(3) หลังจากทีไ่ดรั้บคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะสง่มอบใบเสร็จรับเงนิ 
และใบก ากบัภาษี พรอ้มส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่โ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะบันทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหผู้โ้อน และ

ผูรั้บโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดรั้บค าขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้งสมบูรณ์ 
ทัง้นี้ ผูรั้บโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ 13 เรือ่ง “สทิธหินา้ทีแ่ละความ

รับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทนุ” ไดต้อ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้ันทกึชือ่ผูรั้บโอนหน่วยลงทนุในสมดุทะเบยีนผู ้
ถอืหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้  

14 การจา่ยเงนิปันผล 

14.1 นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล : ไมจ่่าย 

14.2 หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปนัผล :  

ไมม่ ี

14.3 ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน :  

ไมม่ ี

15. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

15.1 คา่ธรรมเนยีมรวม(เพดานคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมท ัง้หมด) :         

รายการคา่ธรรมเนยีม (ตาม 15.2) : 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.00 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

15.2 ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม 

15.1. คา่ธรรมเนยีมรวม (เพดานคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  

รายการคา่ธรรมเนยีม (ตาม 15.2)  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. LHESG-A 
ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ของ

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. LHESG-IR 
ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.00 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

15.2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. LHESG-A 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

2. LHESG-IR 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

มูลค่าทรัพยส์นิทีใ่ชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบยีน หมายถงึ มูลคา่ทรัพยส์นิทัง้ส ิน้หักดว้ยมูลคา่หนี้สนิทัง้ส ิน้ยกเวน้คา่ธรรมเนียมการจัดการ  คา่ธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะน าเงนิคา่ธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของคา่ธรรมเนียมการจัดการทีเ่รยีกเก็บ
จากกองทุน ไปบรจิาคใหแ้กห่น่วยงานทีส่ง่เสรมิธรรมาภบิาลไทย หรือหน่วยงานทีส่ง่เสรมิการต่อตา้นคอรรั์ปชั่น หรือ

องคก์รอืน่ใดทีเ่กีย่วเนื่องกับหน่วยงานดังกลา่ว นอกจากนี้ บรษัิทจัดการอาจน าเงนิคา่ธรรมเนียมการจัดการไปบรจิาค

ใหแ้กมู่ลนธิหิรอืหน่วยงานอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาเห็นวา่เป็นมูลนธิหิรอืหน่วยงานทีท่ าประโยชน์ใหแ้กส่งัคมไทย 
โดยหลักเกณฑใ์นการคัดเลอืกมูลนธิหิรือหน่วยงานดังกล่าวจะขึน้อยู่กับดลุยพนิิจของบรษัิทจัดการ นอกจากนี้ บรษัิท

จัดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงอัตรา และ/หรือเงือ่นไขทีจ่ะน าไปบรจิาคใหแ้ก่มูลนิธหิรอืหน่วยงานอืน่ใดไดใ้นอนาคต 
โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ และถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. LHESG-A 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี ของ

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

2. LHESG-IR 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี ของ

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.10 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

มูลค่าทรัพยส์นิทีใ่ชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบยีน หมายถงึ มูลคา่ทรัพยส์นิทัง้ส ิน้หักดว้ยมูลคา่หนี้สนิทัง้ส ิน้ยกเวน้คา่ธรรมเนียมการจัดการ  คา่ธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ 

15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. LHESG-A 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปี 

ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

2. LHESG-IR 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปี 

ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

มูลค่าทรัพยส์นิทีใ่ชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบยีน หมายถงึ มูลคา่ทรัพยส์นิทัง้ส ิน้หักดว้ยมูลคา่หนี้สนิทัง้ส ิน้ยกเวน้คา่ธรรมเนียมการจัดการ  คา่ธรรมเนียมผูด้แูล

ผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ 

15.2.4. คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.2.5. คา่ธรรมเนยีมการจัดจ าหน่าย :  

ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.2.6. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.40 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
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อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.40 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

(1) ค่าใชจ้่ายเพื่อวัตถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุน อาทเิช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ ์หรือค่าสือ่โฆษณา
ประชาสมัพันธ ์คา่ใชจ้่ายในดา้นการตลาด การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ตลอดจนการจัดสมัมนาการแนะน ากองทนุ เป็น

ตน้ ตามทีจ่า่ยจรงิ แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

(2) ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดตัง้กองทุน เชน่คา่ธรรมเนียมในการจัดตัง้กองทุนและจดทะเบยีน
กองทรัพยส์นิของกองทนุกบัส านักงาน คา่ทีป่รกึษาทนายความ ในชว่งจัดตัง้กองทนุ เป็นตน้  

(3) คา่ใชจ้า่ยในการแปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารจัดการและการด าเนนิงานของกองทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ  

(4) คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกับการจัดท าบัญชแีละรายงานของกองทุน เชน่ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในการสอบบัญช ี

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทนุ หรอืการจัดทารายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

(5) คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกับการลงทนุในหลักทรัพยแ์ละทรัพยส์นิของกองทนุ เชน่ คา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยห์รอื
ตราสารต่าง ๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการโอนหลักทรัพย์ ค่าใชจ้่ายในการจัดทาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับ

หลักทรัพย ์ค่าใชจ้่ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลักทรัพย์ เช่น ใบหุน้กู ้ค่าใชจ้่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย ์
และค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลักทรัพย ์ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบัน

การเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอืน่ใดทีท่าใหก้องทุนสามารถลงทุนใน

หลกัทรัพยแ์ละหรอืทรัพยส์นินัน้ได ้ 

(6) คา่ทีป่รกึษากฎหมาย  

(7) ค่าจัดท า จัดพมิพ์ แบบฟอร์มค าขอใชบ้รกิารกองทุน หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับ
ภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอรม์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุน และค่าใชจ้่ายในการจัดเตรียมและจัดส่ง

เอกสารดงักลา่วใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วเนือ่งกบักองทนุ  

(8) ค่าใชจ้่ายในการจัดท า ผลติ และน าสง่เอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เชน่ หนังสอื ชีช้วน รายงานทุก
รอบปีบัญช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกีย่วกับขอ้มูลการจัดการกองทุนรวม เพื่อนาส่งแก่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ผูถ้อืหน่วยลงทุน และหรือผูดู้แลผลประโยชน์ ผูส้อบบัญช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอืน่ ๆ ของ
กองทนุ  

(9) คา่ใชจ้่ายในการประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสอืพมิพ์รายวันหรอืสิง่พมิพ์

อืน่ใด  

(10) คา่ใชจ้า่ย คา่ธรรมเนียม และ/หรอื คา่ไปรษณียากร คา่ภาษีอากร ทีเ่กดิขึน้หรอืเกีย่วเนื่องกับการลงทนุหรอืมไีวใ้น

ทรัพยส์นิหรอืหลักทรัพย ์เชน่ การจัดหาใหไ้ดม้า รับมอบ สง่มอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม
และคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการป้องกันความเสีย่งเกีย่วขอ้งกับการลงทนุในหลักทรัพย ์และคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนียม

อืน่ ๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยและคา่ธรรมเนยีมอืน่ใดเพือ่ใหก้องทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพยต์ามทีก่ าหนดไว ้

ในโครงการได ้เป็นตน้  

(11) คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิคด ี(ถา้ม)ี อาทเิชน่ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการตดิตามทวงถาม หรอืการด าเนนิคด ีเพือ่การ

รับช าระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการ
ปฏบิัตหินา้ทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรือเมื่อ

ไดรั้บค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายในการ
ด าเนนิคดทีางศาลเพือ่รักษาสทิธขิองกองทนุ เป็นตน้  

(12) คา่จัดเตรยีมรายงานตา่งๆ ส าหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ/หรอืค่าใชจ้่ายตา่งๆทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิัตติามกฎหมาย

หรอืประกาศของส านักงาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย  

(13) ค่าใชจ้่ายในการจัดท า จัดพมิพ์ และจัดสง่หนังสอืบอกกล่าว ประกาศและรายงานตา่งๆ รวมถงึการลงประกาศใน

หนังสอืพมิพ์รายวัน ทีน่อกเหนือจากการประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิเชน่ ประกาศการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ การปิด
สมดุทะเบยีนเพือ่จา่ยเงนิปันผล เป็นตน้ และ/หรอื ขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(14) คา่ใชจ้า่ยเกีย่วเนื่องจากการเปลีย่นแปลงแกไ้ขโครงการ เชน่ การจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วย

ลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการประกาศการแกไ้ขในหนังสอืพมิพ ์เป็นตน้  

(15) คา่เอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชกีองทนุ  

(16) คา่ใชจ้่ายในการรับช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ เชน่ คา่ธรรมเนียม

ธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร เป็นตน้  

(17) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใขจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการท ารายการลงทุน และ/หรอืค่าใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ ค่าธรรมเนียม

ธนาคารตา่งๆ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรส าหรับหนังสอืโตต้อบกับผูถ้อืหน่วยลงทนุ ค่าพาหนะ 
ค่าจดทะเบยีนกับผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใชจ้่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกับการจัดหา 

ไดม้า รับมอบ/สง่มอบดแูลรักษา ป้องกนัผลประโยชน ์ซึง่สนิทรัพยห์รอืหลกัทรัพยต์า่งๆ ของกองทนุทีน่อกเหนอืไปจาก

ทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 15.2.2 "คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี" เป็นตน้  

(18) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา (failed trade)  
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(19) คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในการช าระบญัช ีและเลกิกองทนุ 

(20) คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชห้รอือา้งองิดัชนีหลักทรัพย ์เครือ่งหมายการคา้ และ/หรอื เครือ่งหมายบรกิารของ
ตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรอื ของผูค้ านวณและประกาศดัชน ี(Index Provider) 

(21) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการจ่ายเงินปันผล และ/หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆ  

ทีเ่กีย่วเนือ่งกบักองทนุ 

หมายเหต ุ 

คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายต่างๆทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมตามขอ้ 15.1 - 15.2 รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ 
หรอืภาษีอืน่ใด และภาษีดงักลา่วจะถอืเป็นภาระของกองทนุรวม  

ทัง้นี้ ในกรณีทีอ่ัตราภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดมกีารเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการสงวนสทิธใินการ

ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว และใหถ้อืว่า
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

15.3. คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. LHESG-A 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50  

ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

2. LHESG-IR 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50  

ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมลูคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่

เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการท ารายการ ประเภทการท ารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้  

ทัง้นี้ บริษัทจัดการอาจน าเงินค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ที่เรียกเก็บจรงิไปบริจาคใหแ้ก่
หน่วยงานทีส่ง่เสรมิธรรมาภบิาลไทย หรอืหน่วยงานทีส่ง่เสรมิการต่อตา้นคอรรั์ปชั่น หรอืองคก์รอืน่ใดทีเ่กีย่วเนื่องกับ

หน่วยงานดังกล่าว นอกจากนี้ บรษัิทจัดการอาจน าเงนิคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ไปบรจิาค

ใหแ้กมู่ลนธิหิรอืหน่วยงานอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาเห็นวา่เป็นมูลนธิหิรอืหน่วยงานทีท่ าประโยชน์ใหแ้กส่งัคมไทย 
โดยหลักเกณฑใ์นการคัดเลอืกมูลนธิหิรือหน่วยงานดังกล่าวจะขึน้อยู่กับดลุยพนิิจของบรษัิทจัดการ นอกจากนี้ บรษัิท

จัดการอาจมกีารเปลีย่นเงือ่นไขทีจ่ะน าไปบรจิาคใหแ้กมู่ลนธิหิรอืหน่วยงานอืน่ใดไดใ้นอนาคต โดยขึน้อยู่กับดลุยพนิิจ
ของบรษัิทจัดการ และถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ม ี 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. LHESG-A 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50  

ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

2. LHESG-IR 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50  

ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมลูคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชค้ านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะ
รายไม่เท่ากันขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลคา่การท ารายการ ประเภทการท ารายการ 

ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) : ม ี 
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ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. LHESG-A 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ของมูลค่า

หน่วยลงทนุ 

2. LHESG-IR 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ของมูลค่า
หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ    

บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนส าหรับการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่าง

กองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ แตจ่ะมกีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตาม
อตัราทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ทัง้นีบ้รษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะ
รายไม่เท่ากันขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลคา่การท ารายการ ประเภทการท ารายการ 

ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

15.3.3.2 คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ม ี 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. LHESG-A 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50  

ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

2. LHESG-IR 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50  

ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ    

บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนส าหรับการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่าง

กองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ แตจ่ะมกีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตาม
อตัราทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ทัง้นีบ้รษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะ

รายไม่เท่ากันขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลคา่การท ารายการ ประเภทการท ารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

15.3.4. คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

15.3.5. คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ : ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1)  คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามอัตราทีธ่นาคารพาณชิยห์รอืสถาบนัการเงนิก าหนด โดยบรษัิท

จัดการจะหักจากจ านวนคา่ขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ๆ 
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(2)  ค่าธรรมเนียมการหักเงนิจากบัญชขีองผูซ้ือ้หน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอัตราทีธ่นาคารพาณิชยห์รือสถาบันการเงนิ

ก าหนด โดยตดัจา่ยจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(3)  บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุขอใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการใหผู้ ้

ถอืหน่วยลงทนุเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกตซิึง่เป็นกรณีทีบ่รษัิทจัดการด าเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุราย 

ตามทีจ่่ายจรงิ เชน่ คา่ใชจ้่ายในการจดแจง้จ าน ากับนายทะเบยีน คา่แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มูลในทะเบยีน เป็นตน้ โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วทราบ 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในขอ้ 15.3 ขา้งตน้นี้ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอืน่ใดท านอง
เดยีวกนั 

15.4  วธิกีารค านวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนยีม 

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดเป็นอตัราทีร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดในท านองเดยีวกนั  

คา่ใชจ้่ายในรูปคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะ

ค านวณทุกวันและจะเรยีกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดอืน  ทัง้นี้การตัดจ่ายคา่ธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลีย่นไดต้าม

ความเหมาะสมโดยถอืประโยชนข์องกองทนุเป็นส าคญั 

คา่ใชจ้่ายขอ้ 15.2.6 (1. – 21.) จะตัดจา่ยจากกองทนุรวมตามทีจ่่ายจรงิ และในทางบญัชจีะพจิารณาตัดจ่ายทัง้จ านวน
หรอืทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทนุรวมเฉลีย่เท่ากันทุกวันตามระยะเวลาทีจ่ะไดรั้บประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้

หรอืตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม  

ทัง้นีก้ารตดัจา่ยคา่ใชจ้่ายดังกลา่วขา้งตน้จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบัญชแีละผูส้อบบัญชี

รับอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกับภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดใน

ท านองเดยีวกัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรับรูภ้าษีต่างๆ ดังกล่าว โดยถือวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้ือ

หน่วยลงทนุแลว้ 

15.5 การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย 

คา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน และ/หรอืคา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อื

หน่วยลงทุน อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะด าเนินการ

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีที่บรษัิทจัดการไดด้ าเนินการลด และ/หรือเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามที่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ 

บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูเรือ่งดงักลา่วดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีม่กีารลด และ/หรอืเพิม่
คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว เชน่ เผยแพร่ขอ้มลูบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืทางหนังสอืพมิพ ์หรอืจัดใหม้ี

ขอ้มูลเรือ่งดังกลา่วไว ้ ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทกุแห่งของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เป็นตน้ 

(2) บรษัิทจัดการสามารถเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้จากมูลคา่ขัน้สงูของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่าย

เดมิตามทีร่ะบไุวล้า่สดุในโครงการได ้ 

(2.1)  กรณีเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้จากมูลคา่ขัน้สงูของ คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุ

ไวล้า่สดุในโครงการ ไม่เกนิอัตรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิตามทีร่ะบไุวล้า่สดุในโครงการนัน้ บรษัิท
จัดการจะเปิดเผยเปิดเผยขอ้มูลเรื่องดังกล่าวใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บ

คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ ตามวธิกีารดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัตดิตอ่กนั 

(ข)  จัดใหม้ขีอ้มูลเรือ่งดังกลา่วไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทกุแห่งของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

(2.2)  กรณีเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้จากมูลคา่ขัน้สงูของ คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุ

ไวล้่าสุดในโครงการ เกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดมิตามที่ระบุไวล้่าสุดในโครงการนั้น 

บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิ่มขึน้ดังกล่าวได ้ต่อเมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(3)  แจง้การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามขอ้ (1) และขอ้ (2) ขา้งตน้ ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแตว่นัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว  

กรณีทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมี
การเปลีย่นแปลงหลักเกณฑใ์นการตัดค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมตามทีร่ะบุเป็นอย่างอืน่ในอนาคต 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวธิีการตัดค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายตามหลักเกณฑ์ที่บังคับใชใ้หม ่ 

โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 
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15.6 หมายเหต ุ: 

ไมม่ ี

16 วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมูลคา่หนว่ยลงทนุ และ

ราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีมู่ลคา่หนว่ยลงทุนไมถู่กตอ้ง 

16.1 วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ มูลคา่หนว่ยลงทุน

ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน : ในประเทศ  

16.2 เง ือ่นไขพเิศษ : 

ตวัอยา่งการค านวณมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

วันที ่1 มีมูลค่าทรัพยส์นิสุทธทิีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดในชว่ง IPO 15,000 บาท มูลค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย = 10 บาท 

(แบ่งเป็นชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 5,000 บาท และ ชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท) และสมมุติมี

ผลประโยชนใ์นวนัแรก 1,800 บาท และมยีอดยอดขายหน่วยลงทนุชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิ1,000 บาท 

 กองทนุรวม ชนดิบคุคลธรรมดา ชนดิผูล้งทนุสถาบนั 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิีจ่ าหน่ายไดห้ลงัหัก

คา่ธรรมเนยีมการขาย (ถา้ม)ี (บาท) 

15,000.00 5,000.00 10,000.00 

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในวนัแรก  

1,800 บาท 

วธิคีดิการปันสว่นมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

-ชนดิขายคนือัตโนมัต ิ= 

1,800x5,000/15,000=600 

-ชนดิสะสมมูลคา่= 1,800x10,000/15,000=1,200  

1,800.00 600.00 1,200.00 

รายการคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับหน่วยลงทนุแตล่ะ

ชนดิ 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ 16,800.00 5,600.00 11,200.00 

รายการคา่ใชจ้่ายของกองทนุรวมตอ่วนั   (/365) 

- คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+vat) = 0.802% 

- คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+vat) = 

0.107% 

(คดิอตัราเทา่กนัทัง้ 2 ชนดิหน่วยลงทนุ) 

 

(0.37) 

(0.05) 

 

(0.12) 

(0.02) 

 

(0.25) 

(0.03) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 16,799.58 5,599.86 11,199.72 

จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 1,500.0000 500.0000 1,000.0000 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 11.1997 11.1997 11.1997 

 

วนัที ่2 ท าการเพิม่-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุและขายคนืหน่วยลงทนุของวนัท าการกอ่นหนา้ (จากรายการขาย
คนืหน่วยลงทนุชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ1,000 บาท) และสมมตุมิผีลประโยชนใ์นวันทีส่อง 2,468.73 บาท 

 

 กองทนุรวม ชนดิบคุคลธรรมดา ชนดิผูล้งทนุสถาบนั 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุของวนักอ่นหนา้ 

(บาท) 

16,799.58 5,599.86 11,199.72 

ปรับปรุงมลูคา่เพิม่-ลดหน่วยลงทนุของวนัท าการ

กอ่นหนา้ 
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รับซือ้คนืหน่วยลงทนุชนดิขายคนืหน่วยลงทนุ
อตัโนมัต ิ(-1,000 บาท) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ 

(1,000.00) 

 

15,799.58 

(1,000.00) 

 

4,599.86 

 

 

 

11,199.72 

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในวนัที ่2  จ านวนเงนิ 

2,468.73 บาท 

วธิคีดิการปันสว่นมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

- ชนดิขายคนือตัโนมัต ิ= 2,468.73 x 4,599.86 / 
15,799.58 = 718.74 

- ชนดิสะสมมลูคา่ = 2,468.73 x 11,199.72 / 
15,799.58 = 1,749.99 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ 

2,468.73 

 

 

 

 

 

18,268.31 

718.74 

 

 

 

 

 

5,318.60 

1,749.99 

 

 

 

 

 

12,949.71 

รายการคา่ใชจ้่ายของกองทนุรวมตอ่วนั ( /365) 

-คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+vat) = 0.802% 

-คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+vat) 

= 0.107%  

(คดิอตัราเทา่กนัทัง้ 2 ชนดิหน่วยลงทนุ) 

 

(0.40) 

(0.06) 

 

(0.12) 

(0.02) 

 

(0.28) 

(0.04) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 18,267.85 5,318.46 12,949.39 

จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 

- หน่วยลงทนุลดลงจากการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
ชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิ= 1,000 / 

11.1997 = 89.2881 หน่วย 

 

1,410.7119 

 

410.7119 

 

1,000.0000 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 12.9493 12.9493 12.9493 

 

วันที ่3 ท าการเพิม่-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทุนและขายคนืหน่วยลงทนุของวันท าการกอ่นหนา้ (จากรายการซือ้

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท และขายคนืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ1,000 บาท) 

และสมมตุมิผีลประโยชนใ์นวนัทีส่าม 3,635.84 บาท 

 กองทนุรวม ชนดิบคุคลธรรมดา ชนดิผูล้งทนุสถาบนั 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุของวนักอ่นหนา้(บาท) 18,267.85 5,318.46 12,949.39 

ปรับปรุงมลูคา่เพิม่-ลดหน่วยลงทนุของวนัท าการกอ่น

หนา้และรายการจา่ยเงนิปันผล 

1) ซือ้หน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูคา่  

(+10,0000 บาท) 

2) รับซือ้คนืหน่วยลงทนุชนดิขายคนืหน่วยลงทนุ

อตัโนมัต ิ(-1,000 บาท) 

มลูคา่ทรัพยส์นิหลงัปรับปรุงมลูคา่เพิม่-ลดหน่วย

ลงทนุและรายการจา่ยเงนิปันผล 

 

 

10,000.00 

(1,000.00) 

 

27,267.85 

 

 

 

(1,000.00) 

 

4,318.46 

 

 

10,000.00 

 

 

22,949.39 

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในวนัที ่3 จ านวน  

3,635.84 บาท 

วธิคีดิการปันสว่นมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

-ชนดิ ขายคนือัตโนมัต ิ= 3,635.84 x 

3,635.84 

 

 

 

575.82 

 

 

 

3,060.02 
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4,318.46/27,267.85 = 575.82 

-ชนดิสะสมมูลคา่ = 3,635.84 x 

22,949.39/27,267.85 = 3,060.92 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 

 

 

30,903.69 

 

 

4,894.28 

 

 

26,009.41 

รายการคา่ใชจ้่ายของกองทนุรวมตอ่วนั (/ 365) 

-คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+vat) = 0.802% 

-คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+vat) = 0.107% 

(คดิอตัราเทา่กนัทัง้ 2 ชนดิหน่วยลงทนุ) 

 

(0.68) 

(0.09) 

 

(0.11) 

(0.01) 

 

(0.57) 

(0.08) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 30,902.92 4,894.16 26,008.76 

จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 

-หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทนุชนดิ
สะสมมลูคา่ = 10,000 / 12.9493 = 772.2425 

หน่วย 

-หน่วยลงทนุลดลงจากการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุชนดิ

ขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิ= 1,000 / 12.9493 = 

77.2242 หน่วย 

 

 

2,105.7302 

 

 

333.4877 

 

 

1,772.2425 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 14.6756 14.6756 14.6756 

2. บรษัิทจัดการจะค านวณและประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอืน่  

(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ในการ

ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วัน

ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ของวนั 

 (ก) วนัท าการกอ่นวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ ใหป้ระกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ 

 (ข) วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ ใหป้ระกาศภายในวนัท าการถัดไป 

 (ค) วันท าการสดุทา้ยของแตล่ะเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวันท าการถัดไป ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทนุรวมก าหนด

วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดอืน 

 (ง) วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่การจ่ายเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถัดไป 

ขอ้ความในขอ้ (ก) มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทนุรวมเปิดทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวนัท าการ 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนลา่สดุ โดยให ้

ประกาศภายในวนัท าการถัดไป 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมือ่ส ิน้วนัท าการ

ทีค่ านวณนัน้ 

มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีป่ระกาศขา้งตน้ ตอ้ง

ไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

บรษัิทจัดการจะด าเนินการประกาศทางเว็บไซตเ์พื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดังกล่าวภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใช ้

ประโยชน์จากขอ้มูลในการตัดสนิใจลงทุนได ้โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศในชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่

นอ้ยกวา่ 30 วนั 

ในกรณีทีมู่ลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุของกองทนุเปิดไมถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด 

3 การใชต้ัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรือ

จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดงัตอ่ไปนี้ 
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(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตาม

หลกัสากล 

(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 

ส าหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที ่4 ขึน้ ส่วนมูลค่า

หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตดัทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณไดใ้น (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนิยม

ต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) 

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล แต่

จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

ในกรณีทีม่ีผลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษัิทจัดการจะน าผลประโยชน์นั้น รวมเขา้เป็น

ทรัพยส์นิของกองทนุ 

ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหบ้รษัิทจัดการไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิัตติามขอ้ 2 

(1) เมือ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไม่ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว 

(2) เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แตว่นัทีป่รากฏเหตดุงักลา่ว 

16.3 แหลง่ขอ้มูลการเปิดเผยมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หนว่ยลงทุน และราคาหนว่ยลงทุน 

บรษัิทจัดการจะประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ข องทุ ก วันท าก าร  ภ าย ใน วันท าก ารถั ด ไป  แล ะส าม ารถติด ต าม ได ้ท าง เ ว็บ ไซ ต์ข องบ ริษั ท จั ด ก า ร 

http://www.lhfund.co.th และ/หรอืชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการเห็นวา่เหมาะสม 

16.4 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีมู่ลคา่หนว่ยลงทนุไมถู่กตอ้ง 

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งแตกต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งนอ้ยกว่าหนึ่งสตางค ์หรือต่างจาก
ราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป แตไ่มถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง บรษัิทจัดการจะ

จัดท าและสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันทีพ่บว่าราคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจัดใหม้สี าเนารายงานดังกล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ เพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักลา่วจะมรีายการอย่างนอ้ย ดงัตอ่ไปนี้ 

(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(ง) มาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถูกตอ้งมสีาเหตุ

มาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง 

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็น

อตัราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง บรษัิทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลงันับตัง้แตว่ันที่
พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และด าเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่

ถกูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

(1) จัดท ารายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิน้ภายในวันท าการถัดจาก
วนัที ่บรษัิทจัดการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง และสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวันท าการถัด

จากวันทีค่ านวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิน้ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดังกล่าวภายในวันท าการ
ถัดจากวนัทีบ่รษัิทจัดการสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(ง) การด าเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะจัดใหม้สี าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ เพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง ใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งภายในวนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มูล

ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

http://www.lhfund.co.th/
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(3) ด าเนนิการโดยวธิกีารใดๆ เพือ่ใหผู้ล้งทนุสามารถรับทราบชือ่กองทนุรวมทีม่กีารแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุตาม (2) 

และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุตาม (2) ภายในสามวนัท าการนับแตว่นัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลู
ในรายงานตาม (1)   

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จ  และด าเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุในชว่ง
ระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตามขอ้ (2) และการชดเชยราคา ภายในหา้วนัท าการนับ

แตว่นัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มูลในรายงานดงักลา่ว 

(5) จัดท ามาตรการป้องกันเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  และสง่รายงานดังกล่าว พรอ้มทัง้ส าเนารายงานการ
แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดท าตาม (1) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายในเจ็ดวันท าการนับแตว่ันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดังกลา่ว  เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่ส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองวา่การทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง

มสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุไดแ้ทน 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งต า่กวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (understate)ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัดิงันี้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ  ใหบ้รษัิทจัดการลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่

เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

หากปรากฏว่าผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่

จะตอ้งลด  ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรือลด

จ านวนหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แตก่รณี  
เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุรวมเปิด  เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจ

ควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุงักลา่ว 

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคนืหน่วยลงทุน  ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย

ลงทนุเป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง หรอืจา่ยเงนิ
ของกองทนุรวมเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา  เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ  แตห่ากปรากฏวา่

ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่  ใหบ้รษัิทจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของ
ราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (overstate) ใหบ้รษัิทปฏบิตัดิงันี้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน  ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็น

จ านวนซึง่มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรือจ่ายเงนิของ

กองทนุรวมเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ

เป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง 

หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยู่นอ้ยกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่

จะตอ้งลด ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรือลด

จ านวนหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แตก่รณี 
เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุรวมเปิด  เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจ

ควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง 
และผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุงักลา่ว 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนหรือผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมี
มูลค่าไม่ถงึหนึ่งรอ้ยบาท  บรษัิทอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน  

แตถ่า้บุคคลดังกลา่วไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ใหบ้รษัิทชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายในหา้วันท าการนับแต่

วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1)(ข) หรือผูซ้ ื้อหน่วยลงทุนตาม 

(2)(ก)  บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจจา่ยเงนิของบรษัิทเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้

(3)   บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากมลูคา่หน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการประกาศ 

การแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนังสอืพมิพ ์คา่ออกเช็ค คา่ใชจ้่ายในการจัดสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ

และผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีทีมู่ลคา่หน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งดงักลา่ว  มสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอก
ทีไ่มอ่าจควบคมุได ้
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17 ชือ่ผูเ้กีย่วขอ้ง 

17.1 ชือ่บรษิทัจดัการ 

ชือ่ : บรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

17.2 ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน ์

ชือ่ : ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ชือ่ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) 

ไมม่ ี

17.3 ชือ่ของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) 

ชือ่ : ไมม่ ี

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ : ไมม่ ี

17.4 ทีป่รกึษา 

17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษาการลงทนุ 

ชือ่ : ไมม่ ี

17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษากองทนุ 

ชือ่ : ไมม่ ี

17.5 ผูส้อบบญัช ี

ชือ่ : นายอนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล หรอื นางขวัญใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล หรอื 

นายสาธติ เกยีรตกิงัวาฬไกล หรอื นายประสทิธิพ์ร เกษามา 

17.6 การแตง่ต ัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 
ไมม่ ี

18 รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีของกองทนุรวม 

18.1. วนัทีส่ ิน้สุดรอบบญัช ี: ประมาณ 1 ปี นับตัง้แตว่นัจดทะเบยีนกองทนุ 

18.2. วนัทีส่ ิน้สุดรอบบญัชคีร ัง้แรก : ประมาณ 1 ปี นับตัง้แตว่นัจดทะเบยีนกองทนุ 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัสิน้สดุรอบบญัช ี: ไม่เกนิ 1 ปีนับจากวันทีจ่ดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบ

ในหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ 

วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญชคีรัง้แรก :  ไม่เกนิ 1 ปีนับจากวันที่จดทะเบยีนกองทรัพย์สนิเป็นกองทุนรวม โดยบรษัิทจัดการ

จะแจง้ใหท้ราบในหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ 

19 การขอมตผิูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

19.1  การด าเนนิการและการบรหิารจดัการกองทนุ โดยบรษิทัจดัการ 

ในการด าเนินการและบรหิารจัดการใดๆ ของกองทุนนั้น บรษัิทจัดการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ

จัดการกองทุนและหนังสอืชีช้วน เวน้แต่กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน สมาคม และ/หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่ี
อ านาจตามกฎหมาย เชน่ กระทรวงการคลัง เป็นตน้ ไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ 

และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอืน่ บรษัิทจัดการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนั้น โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือ

หน่วยลงทนุแลว้ 

19.2  การแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

(1)  ในกรณีทีก่องทนุรวมใดมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 หรอืตามที่

ก าหนดในประกาศนี ้การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

1)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนดิไดรั้บผลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุไมเ่ทา่กนั ใหไ้ดรั้บมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบเกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวน

หน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ 
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2)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ใหไ้ดรั้บมตผิูถ้อืหน่วย

ลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบเกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ 

3)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึง่ ใหไ้ดรั้บมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิทีไ่ดรั้บ

ผลกระทบเกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุชนดินัน้ 

(2)  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ หากมไิดก้ระท าตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

ของโครงการ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น 

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏวา่มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิรอ้ยละหา้สบิหา้

ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บรษัิทจัดการจะสง่เอกสารหลักฐานเกีย่วกับการขอมติ
และการนับมตไิปยังผูด้แูลผลประโยชน ์เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรองผลการนับมตนัิน้ 

ทัง้นี้ ในการแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการ  หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้

เนื่องจากขอ้จ ากัดในการนับคะแนนเสยีงของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหนา้ที่ของบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการอาจ

ด าเนินการขอรับความเห็นชอบจากส านักงานส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนด 

(3)  ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการหรือวธิกีารจัดการกองทุน ไดก้ระท าโดยมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ ซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ 

บรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงาน ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีมตใิหแ้กไ้ข ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้การแกไ้ข

เพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจัดการกองทนุไปยังผูถ้อืหน่วยลงทุนทกุราย และจะประกาศทางหนังสอืพมิพร์ายวันอย่าง
นอ้ย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข แลว้แตก่รณี 

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุในเรือ่งใดๆ  บรษัิทจัดการจะไม่นับคะแนนเสยีงของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันนัน้
ในสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดรวมในจ านวนเสยีงในการขอมตคิรัง้นัน้ 

(2) ในการแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการจัดการหรอืวธิกีารจัดการทีม่ลีักษณะเป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรือ

เพื่อเป็นไปตามกฏหมายและหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บรษัิท
จัดการจะยื่นค าขอเป็นหนังสอืพรอ้มทั ้งรายละเอียดโครงการที่มีการแกไ้ขเพิ่มเตมิแลว้ และค ารับรองของผูดู้แล

ผลประโยชน์ เพื่อขอความเห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมือ่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรั้บค าขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถว้นถูกตอ้งตามที่ก าหนดแลว้ ใหถ้ือว่าส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการได ้

(3) บรษัิทจัดการอาจด าเนนิการเพิม่เงนิทนุของโครงการจัดการกองทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนแลว้ ทัง้นี้ การเสนอขายหน่วยลงทุนตามจ านวนทีเ่พิ่มขึน้ของเงนิทุนโครงการไดต้่อเมื่อไดม้ีการจดทะเบยีน

เปลีย่นแปลงเงนิทนุโครงการตอ่ส านักงานแลว้ 

(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเพือ่เปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน ์ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ จะถือว่า
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ขเพิ่มเตมิโรงการเมื่อบริษัทจัดการไดปิ้ดประกาศการลด

คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยไวท้ีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(7) บรษัิทจัดการอาจด าเนินการควบรวมกองทุนทีอ่ยู่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ ต่อเมือ่ไดรั้บมตขิองผูถ้ือ
หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน และปฏบิัตติาม

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารควบรวมกองทนุดงัตอ่ไปนี้ 

(7.1)  กองทุนรวมตัง้แต่สองกองทุนรวมขึน้ไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนไดต้่อเมือ่ไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วย

ลงทนุตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบไุวใ้นโครงการ ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

(7.1.1) ไดรั้บมตเิกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ละ

กองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุดงักลา่ว 

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  บรษัิทจัดการจะไม่นับคะแนนเสยีงของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิ
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดรวมในจ านวนเสยีงในการขอมตคิรัง้นั้น ทัง้นี้ ตาม

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

(7.1.2) ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนออกเสยีงนอ้ยกว่ากึง่หนึ่ง

ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืออกเสยีงตัง้แตก่ึง่หนึง่ขึน้ไปของ

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแตไ่ม่ไดม้ตโิดยเสยีงขา้งมากดา้นใดดา้น
หนึ่งเกนิกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หากบรษัิทจัดการประสงคจ์ะควบรวมกองทุน

ตอ่ไป ใหด้ าเนนิการขอมตคิรัง้ใหม่ภายใน สบิสีว่ันนับแตว่นัประชมุครัง้แรกหรอืวนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นวันสดุทา้ยของการรับ
หนังสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุในการขอมตคิรัง้แรก  และไดรั้บมตใินครัง้หลังนีเ้กนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุ

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่ออกเสยีงลงมตขิองแตล่ะกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุ 
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ในกรณีที่บริษัทจัดการตอ้งด าเนินการตาม (6.1.2) ใหบ้รษัิทจัดการแจง้ผลการนับมตคิรัง้แรกใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุน 

ทราบดว้ย 

การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ ใหบ้รษัิทจัดการก าหนดรายละเอยีดของโครงการจัดการกองทนุรวมใหม ่

หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมทีรั่บโอน (ถา้ม)ี  พรอ้มทัง้ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่เลกิกองทนุรวมเดมิ
หรอืกองทนุรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย 

ในการควบรวมกองทุนไม่วา่จะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิดหรอืกองทุนปิดกับกองทุนเปิด  หากมี

ผลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีรั่บโอนเป็นกองทุนเปิดใหบ้รษัิทจัดการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ข
โครงการจัดการกองทนุปิดเป็นโครงการจัดการกองทนุเปิดดว้ย และหากไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ตามหลักเกณฑใ์น (6.1.1) ของวรรคหนึง่ ใหถ้อืวา่ไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุปิด
เป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้นี้โดยไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิัตติามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดวธิีปฏบิัตใินการขอความเห็นชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของโครงการ

จัดการกองทนุรวม 

(7.2) ในการขอมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจัดการส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสบิสีว่ันก่อนวัน

ประชมุ หรอืสง่หนังสอืขอมตลิว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนักอ่นวันทีก่ าหนดใหเ้ป็นวันสดุทา้ยของการรับหนังสอืแจง้มติ
จากผูถ้ือหน่วยลงทุน  โดยเปิดเผยขอ้มูลที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนควรทราบเกีย่วกับการควบรวมกองทุนไวใ้นหนังสอืนัด

ประชมุ หรอืหนังสอืขอมตดิงักลา่ว 

(7.3) ในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสอืนัดประชุมหรือหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถึงวันที่มีการควบรวม

กองทนุ  บรษัิทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุทีไ่ดรั้บไว ้

แลว้ หรอือาจหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมดังกลา่วได ้โดยการปิดประกาศเรือ่งดังกลา่วไว ้ณ ทีท่ าการ
ทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้กีารประกาศเรือ่งดงักลา่วไว ้ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอื

รับซือ้คนื 

ในชว่งระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ใหบ้รษัิทจัดการจัดท ารายงานแสดงสถานะ การลงทนุของวันท าการสดุทา้ยของแตล่ะ

สัปดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  และจัดใหม้รีายงานดังกล่าวไว ้ณ ทีท่ าการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่ง

ดงักลา่วเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด ้และจัดส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ 

(7.4) เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุมมีตใิหม้กีารควบรวมกองทุนแลว้ ใหบ้รษัิทจัดการยืน่ค าขอรับ ความเห็นชอบตอ่ส านักงาน  

พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอรับความเห็นชอบ 

(7.5) บรษัิทจัดการบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุนรวม (ถา้ม)ี ตลอดจน

สทิธแิละก าหนดเวลาในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดมิหรอืกองทนุรวมทีโ่อนตามวธิกีารดงัตอ่ไปนี้
ภายในสบิหา้วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน 

(6.5.1) แจง้ใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสอืพรอ้มสรุปสาระส าคัญ

ของโครงการจัดการกองทนุรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีรั่บโอนวันทีจ่ะควบรวมกองทนุ วันเริม่ท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน
โดยระบวุนั เดอืน ปี อยา่งชดัแจง้ และสถานทีต่ดิตอ่เพือ่สอบถามหรอืรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 

(7.5.2) ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัทีม่จี าหน่ายแพร่หลายในทอ้งถิน่อยา่งนอ้ยสองฉบบัเป็นเวลาสองวนัตดิตอ่กนั 

ในกรณีทีเ่ป็นการควบรวมกองทุนระหวา่งกองทุนปิดกับกองทนุปิด หรอืกองทนุปิดกับกองทนุเปิด การแจง้และประกาศ

ตามวรรคหนึง่ ใหบ้รษัิทจัดการแจง้และประกาศการไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุตามขอ้ 6.1 วรรคสีด่ว้ย 

(7.6) เมือ่บรษัิทจัดการไดม้หีนังสอืแจง้และประกาศการควบรวมกองทนุตามขอ้ (6.5) แลว้ ใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการ
ตามโครงการจัดการกองทนุรวมเดมิหรอืกองทนุรวมทีโ่อนในการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเดมิหรอืกองทนุรวม

ทีโ่อนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รอืกองทนุรวมทีรั่บโอน แลว้แตก่รณี 

ส าหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดมิหรอืกองทนุรวมทีโ่อนทีค่ดัคา้นหรอืทีไ่ม่ไดอ้อกเสยีงในการควบรวมกองทนุ  

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมกอ่นทีก่ารควบ
รวมกองทนุแลว้เสร็จ โดยค านงึถงึมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขาย และราคารับซือ้คนืในเวลากอ่นหนา้

การควบรวมกองทุน และแจง้ขอ้มูลเกีย่วกับการควบรวมกองทุนดังกล่าวใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบ และส าหรับผูถ้ือ

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดมิหรอืกองทนุรวมทีโ่อน ไม่แสดงเจตนาภายในเวลาทีก่ าหนดใหส้ทิธ ิบรษัิทจัดการจะขอ
สงวนสทิธดิ าเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุใหมห่รอืกองทนุทีรั่บโอน 

(7.7) บรษัิทจัดการตอ้งจัดท าหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มูลส าคัญและสว่นขอ้มูลโครงการทีเ่ป็นปัจจุบันของกองทนุรวม
ใหม่หรอืกองทุนรวมทีรั่บโอน  โดยระบุวันทีม่กีารควบรวมกองทุน รวมทัง้ประวัตคิวามเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวม

ใหม่หรอืกองทนุรวมทีรั่บโอนไวด้ว้ย   และใหบ้รษัิทจัดการจัดสง่หนังสอืชีช้วนดังกลา่วใหส้ านักงานไม่นอ้ยกวา่หนึง่วัน

ท าการกอ่นการเริม่จัดสง่หรอืแจกจา่ยหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มูลส าคญัใหป้ระชาชน 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบังคับของมตดิงักลา่ว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดใน

ขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรัษัทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่
ก าหนดไวใ้นมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 
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20 ขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

 20.1  กรณีบุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดถอืหนว่ยลงทุนเกนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่

จ าหนา่ยไดแ้ลว้ท ัง้หมด 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุน  บรษัิทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสยีงทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม เวน้แต่การเกนิ

ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุตามขอ้ 5.2.7.1 (3)(ค)  

โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนันัน้ใหม้จี านวนไมเ่กนิ
หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแตว่ันทีป่รากฏกรณี

ดังกล่าว หรือด าเนินการเลกิกองทุนรวมนั้นทันที เวน้แต่ เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

20.2 การแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุหรอืวธิกีารจดัการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิในการแกไ้ข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวธิีการจัดการตามที่
เห็นสมควรในกรณีทีส่ว่นราชการตา่งๆ เชน่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/

หรอื หน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย ไดม้กีารปรับเปลีย่น แกไ้ข เพิม่/ลด ประกาศ เห็นชอบ สัง่การ ผ่อนผันใน
เรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกับหลักเกณฑ ์เงือ่นไข วธิกีารจัดตัง้จัดการ และ/หรอืวธิกีารบรหิารจัดการกองทุนไม่วา่จะเป็น

เรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด ระเบียบปฏิบัต ิเงื่อนไข หรือ รายละเอียดต่างๆ ทัง้นี้โดยถือว่าไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกราย  ทัง้นี้การแกไ้ขเปลีย่นแปลงเพิ่มเตมิดังกล่าว จะตอ้งเป็นไปตามที่ส านักงาน

ประกาศก าหนด เห็นชอบ ผอ่นผัน สัง่การ ใหส้ามารถกระท าได ้ 

20.3 การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอืน่ (Soft commission) 

บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของ

บคุคลดงักลา่วในการจัดการกองทนุได ้โดยมหีลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี้ 

(1) ผลประโยชนต์อบแทนทีรั่บไวนั้น้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีม่มีลูคา่ในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกับบทบาทโดยตรงของ

ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ 

(2) ตอ้งไมม่พีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกนิความจ าเป็นเพือ่ใหก้องทนุ
ไดรั้บประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว  (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทตอ้ง
กระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านงึถงึลักษณะและประเภทหลกัทรัพยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทนุรวมนัน้ดว้ย 

20.4  การกูย้มืเงนิหรอืการท าธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซือ้คนื 

บรษัิทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรอืท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

20.5 การบรกิารซือ้ขายหนว่ยลงทนุดว้ยวธิอี ืน่ๆ เพิม่เตมิ 

(1) บรษัิทจัดการอาจเปิดใหบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนดว้ยวธิีการซื้อขายแบบอืน่ๆ เพิ่มเตมิ ตามหลักเกณฑ์และ

เงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผู้ ้
ลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันก่อนเริ่มใหบ้ริการ โดยติดประกาศไวท้ี่ส านักงานของบริษัทจัดการ และ

ส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ 

(2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารช าระเงนิค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไม่
ถอืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื  

20.6  การท าความรูจ้กัตวัตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสิูจนท์ราบลกูคา้ (Client 

Due Diligence: CDD) 

บรษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ อาจพจิารณาขอขอ้มูล เอกสาร หลกัฐาน 

เพิม่เตมิจากผูส้นใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุ หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับผูล้งทนุตามค าจ ากัด

ความของกฎหมายหรือตามทีห่น่วยงานทีม่อี านาจก าหนด ทัง้ก่อนและหรอืภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว้ ทัง้นี้
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอืน่ที่เกีย่วขอ้ง หรือ

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏบิัต ิหรอืการตคีวาม หรอืการสัง่การของหน่วยงานผูม้อี านาจ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการและ/หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืมหีนา้ทีต่อ้งท าความรูจั้กตัวตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสิจูน์

ทราบลกูคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้งทนุ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุมหีนา้ทีแ่จง้การเปลีย่นแปลง

ขอ้มูลเกีย่วกับการรูจ้ักตัวตนของลกูคา้ (KYC) และการพสิจูน์ทราบลกูคา้ (CDD) ใหบ้รษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนืทราบ โดยตามแนวทางปฏบิตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟอกเงนิดังกลา่ว บรษัิทจัดการและ/

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจ าเป็นตอ้งด าเนนิการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบัญชเีพื่อใชบ้รกิารใหม ่
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การท าธุรกรรมของลูกคา้เดมิ และการทบทวนขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอืน่ๆ ตามที่

หน่วยงานผูม้อี านาจก าหนดแนวทาง 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจัดตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้หรือ

ภาย 

หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยจะพจิารณาช าระเงนิคนืใหก้บัผูล้งทนุ โดยไมน่ าทรัพยส์นิทีจ่ าหน่าย

ไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดค้รัง้แรกนอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท  

ทัง้นี้ ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษัิทจัดการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึ
การยุตกิารขายหน่วยลงทนุภายใน 7 วันนับแตว่ันทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้และใหก้ารอนุมัตจิัดตัง้กองทุนสิน้สดุลง

ในวนัทแีจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

20.7 ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตีา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไป
จะเรยีกวา่ FATCA) โดยมผีลบังคับใชว้ันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลา่วก าหนดใหส้ถาบันการเงนิที่
ไม่ใช่สัญชาตอิเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มูลเกีย่วกับ
บัญชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สัญชาติ
อเมรกิัน ผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรัฐอเมรกิา และผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้ับ FFI นัน้ 
นอกจากนี้ยังปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีขอ้ก าหนดและ
หลักเกณฑ์ในลักษณะที่คลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทนุรวมและบรษัิทจัดการถอืวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยมหีนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบคุคลสัญชาตอิเมรกิัน
และบคุคลทีม่ลีักษณะตามหลักเกณฑท์ี่ FATCA ก าหนด หนา้ทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพื่อหาความสมัพันธข์อง
ลูกคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ทีใ่นการก าหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจัดท าเอกสารยนืยันตนตาม
หลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพื่อปฏบิัตติามหลักเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดรั้บผลกระทบทีส่ าคัญ
ในสองกรณี คอื 

(1) ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30 % ของเงนิทีก่องทนุรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรัพยส์นิ
ทางการเงนิในประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 
และเงนิลงทุนทางออ้มในทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิ
ลงทุนกับสถาบันการเงนิอืน่ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเริ่มตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA 
ก าหนดใหส้ถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึ
ธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ) มหีนา้ที่
ด าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่า่ยดงักลา่วกอ่นช าระใหก้ับกองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงนิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผู รั้บฝากทรัพยส์นิ และ
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงับการ
ท าธุรกรรมทางการเงนิหรือยุตคิวามสัมพันธท์างธุรกจิกับกองทุนรวมหรือบรษัิทจัดการ ซึง่อาจท าใหก้องทุนรวมไม่
สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้ ือหน่วย
ลงทนุไมส่ามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดอ้กีตอ่ไป  

เพื่อมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมไดรั้บผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุโดยรวม บรษัิทจัดการและกองทนุรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบิัตติามหลักเกณฑแ์ละ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกีย่วขอ้ง  และเพื่อใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏบิัตติามภาระ
ผูกพันภายใตข้อ้ก าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่
รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบิัตงิานของกองทุน เชน่ ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขาย
และรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการดงันี ้

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการน าสง่ขอ้มูล (เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู ่
เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีของสหรัฐอเมรกิา จ านวนและมูลคา่หน่วยลงทนุคงเหลอื จ านวนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุหรอื
เงนิปันผลทีไ่ดรั้บ เป็นตน้)ทีม่อียูใ่นบัญชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้กับบรษัิทจัดการ ใหก้ับหน่วยงานของรัฐทัง้ใน
และตา่งประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือค ายนิยอม เพิ่มเตมิ เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เกีย่วขอ้งกับประเทศสหรัฐอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสัญชาตอิเมรกิันหรือการใหข้อ้มูลตามหัวขอ้ที่
ก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเมือ่ขอ้มูลทีเ่คยให ้
ไวม้ีการเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลกูคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3) ด าเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
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เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิตอ่กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทุนหรอืผูถ้อื
หน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 
ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจง้นี้แลว้ และ/หรือได ้
ด าเนนิการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญช ี  

(1)  ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2)  ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และด าเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(3) ด าเนินการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรือเงนิทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุรายนัน้ได ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขัด
กบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บ
ประโยชนเ์พิม่ขึน้ หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนนิการดงักลา่วถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพือ่
หลกีเลีย่งมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทนุมกีารด าเนนิการทีไ่ม่สอดคลอ้งขอ้บงัคับของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศ
ทีเ่กีย่วขอ้งอันจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหัก ณ ทีจ่่าย หรือถูกปิดบัญชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทาง
ปฏบิัตบิรษัิทจัดการจะเลอืกด าเนนิการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็น
บคุคลตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพือ่รองรับการด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิว ้
ขา้งตน้ บรษัิทจัดการ (รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด าเนนิการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่
ขอ้มูลของผูถ้ือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือด าเนินการอืน่ใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ 

21 การด าเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษิทัจดัการ

มกีารจดัการกองอสงัหารมิทรพัย ์หรอืกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน :  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทนุไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิท

จัดการรายอืน่เขา้จัดการกองทนุรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรับความเห็นชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของ
ผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน 15 วนันับแตว่นัทีรู่ห้รอืควรรูว้า่ไมส่ามารถด ารงเงนิกองทนุได ้ทัง้นี ้หากมเีหตจุ าเป็นและ

สมควร บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคัดเลอืกบรษัิทจัดการกองทนุรวม
รายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในกรณีทีม่ีค่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษัิท

จัดการ บรษัิทจัดการรายเดมิจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายดังกล่าว หากบรษัิทจัดการไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 

22 มาตรการเยยีวยากรณีบรษิทัจดัการปฏบิตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการอนุมตัใิหจ้ดัต ัง้กองทุน

รวมเป็นการท ัว่ไป 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิัตติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทนุรวมแบบเป็นการทั่วไปและ

การฝ่าฝืนหรอืการไม่ปฏบิัตนัิน้ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน บรษัิทจัดการจะแกไ้ขเยยีวยาความ
เสยีหายโดยไมช่กัขา้ โดยในกรณีทีเ่กดิขอ้พพิาทระหวา่งบรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูล้งทนุ บรษัิทจัดการยนิยอมให ้

น าขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาของอนุญาโตตลุาการ 

23 ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ทีป่ฏบิัตติามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิท

จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งทีอ่อกโดย
อาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในโครงการขัดหรอืแยง้กบัหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ 

กฎ หรอืค าสัง่ดงักลา่ว หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ให ้

ถอืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม โดย

ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ การลงนาม

ในขอ้ผกูพันของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจัดการ
กองทนุรวมนี ้ ไมว่า่ในทอดใดๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วยอมรับทีจ่ะผกูพันตามขอ้ก าหนดในโครงการจัดการ

กองทนุรวมและขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิท

จัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม 


