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ผูล้งทุนควรศกึษารายละเอยีดของกองทุนอยา่งละเอยีดถีถ่ว้นกอ่นตดัสนิใจลงทุนหากมขีอ้สงสยัหรอื 

ตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

  

• กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมทีมุ่่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวด
อตุสาหกรรมอสงัหารมิทรัพยเ์พยีงหมวดเดยีว จงึอาจมคีวามเสีย่งและความผันผวนของราคาสงูกวา่กองทนุรวมทั่วไปทีม่ี
การกระจายการลงทุน ในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจลงทนุ 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิช่การฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด แอล เอช  
โกลบอล พร็อพเพอรต์ี ้เมือ่เห็นวา่การลงทนุในกองทนุเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงคก์ารลงทนุของผูล้งทนุ และผูล้งทนุ
ยอมรับความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุได ้

• กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอรต์ี ้และกองทนุหลัก มนีโยบายป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศตามดลุยพนิิจของผูจั้ดการกองทุน โดยจะพจิารณาตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ ซึง่หาก
กองทนุมไิดป้้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นดังกลา่ว ผูล้งทนุอาจไดรั้บผลขาดทนุหรอืก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น 
หรอือาจไดรั้บเงนิลงทนุคนืต า่กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้นอกจากนี้การท าธุรกรรมป้องกันความเสีย่งอาจมตีน้ทนุซึง่อาจท า
ใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ 

• กองทนุหลักทีก่องทนุรวมไปลงทนุมสีดัสว่นการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ดังนัน้ ผูล้งทนุจงึควรพจิารณา
การกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเอง 

• เนือ่งจากกองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอรต์ี ้จะลงทนุในกองทนุ B&I Global Real Estate Securities (UCITS) 
(กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายเนน้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวขอ้งกับอสังหาริมทรัพย์และบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกับ
อสงัหารมิทรัพยท์ั่วโลก ดังนัน้ กองทนุจงึมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมของ
ประเทศในภมูภิาคตา่งๆ ทัว่โลก ผูล้งทนุควรศกึษาถงึปัจจัยตา่งๆ ทีอ่าจมผีลกระทบอยา่งรอบคอบกอ่นตดัสนิใจลงทนุ 

• เนื่องจากกองทนุจะลงทนุในกองทนุหลักซึง่มนีโยบายการลงทนุในตราสารทนุตา่งประเทศท าใหก้องทนุมคีวามเสีย่งของ
ประเทศทีล่งทนุ (country risk) คอืความเสีย่งดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม สภาวะตลาด มาตรการทางการเงนิในภาวะ
ทีเ่กดิเหตุการณ์ทีไ่ม่ปกต ิรวมถงึขอ้จ ากัดต่างๆ ในประเทศนัน้ ๆ ท าใหม้ผีลกระทบต่อมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน 
หรืออาจท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดรั้บเงนิคนืตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

• ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ไม่ปกต ิผูล้งทนุอาจไดรั้บช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุลา่ชา้กวา่ระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอื 
ชีช้วน 

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่กองทนุรวม โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีะบบงานทีป้่องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์
เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิไดท้ี ่www.lhfund.co.th 

• ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนใหเ้ขา้ใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้า้งองิในอนาคต  
และเมือ่มขีอ้สงสยัใหส้อบถามตดิตอ่ผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจกอ่นซือ้หน่วยลงทนุ 

• การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ไิดเ้ป็นการแสดงวา่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้ 



กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอรต์ี ้       หนา้ 2 

หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ 
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LH GLOBAL PROPERTY FUND 

 

จดัต ัง้และจดัการโดย 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด 

 

เสนอขายตอ่ประชาชนท ัว่ไป 

มลูคา่โครงการ 700,000,000 บาท จ านวนหน่วยลงทนุ 70,000,000 หน่วย 

เสนอขายครัง้แรกระหวา่งวนัที ่21 – 29 ตลุาคม  2562 

ภายในเวลาท าการของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

 

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

บรษัิทหลักทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ (ถา้ม)ี 

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  

 

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด 
  



กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอรต์ี ้       หนา้ 3 

สารบญั 

รายละเอยีดโครงการจดัการ 

1. ชือ่ ประเภท และอายขุองโครงการจัดการกองทนุรวม ................................................................... 11 

2.  จ านวนเงนิทนุของโครงการจัดการกองทนุรวม มลูคา่ทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทนุ  
ทีเ่สนอขาย : ....................................................................................................................... 11 

3.  วตัถปุระสงคข์องโครงการจัดการกองทนุรวม ชนดิกองทนุรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการลงทนุ 

ลกัษณะพเิศษ การลงทนุในตา่งประเทศ การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ประเภทและอัตรา 
สว่นการลงทนุในหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ : ....................... 12 

4.   การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ (Class of Unit) : ............................................................................... 34 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ............................................................................................ 34 

6 การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : ............................................................................ 40 

7 การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ....................................................................................................... 44 

8 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ...................................................................................................... 46 

9. การช าระคา่รับซือ้คนื สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ ........................ 48 

10. การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ...................................... 49 

11.  การไมข่ายไมรั่บซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามสัง่ ................................................................ 49 

12 การหยดุขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ...................................................................................... 51 

13 เงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ ........................................................... 51 

14.  การจ่ายเงนิปันผล : ............................................................................................................... 51 

15.  คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ : ..................... 53 

16. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และ

ราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีมู่ลคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง .................... 57 

17.  ชือ่ผูเ้กีย่วขอ้ง ...................................................................................................................... 61 

18.  รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีของกองทนุรวม ............................................................................... 61 

19.  การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ ...... 61 

20.  ขอ้ก าหนดอืน่ๆ .................................................................................................................... 62 

22.   ผลบงัคับของโครงการจัดการกองทนุรวม .................................................................................. 67 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอรต์ี ้       หนา้ 4 

ค าศพัท ์

ค าศพัท ์ ค าอธบิายศพัท ์

โครงการ  หมายถงึ โครงการจัดการโครงการจัดการกองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล 
พร็อพเพอรต์ี ้

กองทุนรวม หรือ กองทุน หรือ
กองทนุเปิด 

หมายถงึ โครงการจัดการกองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอรต์ี ้  

หน่วยลงทนุ  หมายถงึ หน่วยลงทนุของโครงการจัดการกองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล 
พร็อพเพอรต์ี ้  

หนังสอืชีช้วน หมายถงึ หนังสอืชีช้วนทีม่รีายละเอยีดตามทีก่ าหนดโดยประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยแบบหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม 

บรษัิทจัดการ  หมายถงึ บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

วนัท าการ หมายถงึ วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ 

วนัท าการซือ้หน่วยลงทนุ 
(Subscription Date) 

หมายถงึ วันทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหผู้ล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได ้ทัง้นี้ 
ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

วนัท าการขายคนืหน่วยลงทนุ 
(Redemption Date) 

หมายถงึ วันทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท าการขายคนื
หน่วยลงทนุได ้ทัง้นี ้ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  หมายถงึ บคุคลทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมมอบหมายใหท้ าหนา้ทีข่ายหรือรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณี ของกองทนุรวม 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ หมายถงึ ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ไดแ้ก่ ธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ  หมายถงึ มูลค่าทรัพย์สนิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดเมือ่ส ิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้ 

ราคาขายหน่วยลงทนุ 

(Subscription Price) 

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท าการขายหน่วยลงทุน บวกดว้ย

คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
(Redemption Price) 

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักดว้ย
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

การแกไ้ขราคายอ้นหลงั หมายถงึ การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่

ถูกตอ้ง โดยแกไ้ขราคายอ้นหลังตัง้แต่วันทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งจนถงึ
ปัจจบุนั 

การชดเชยราคา  หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหรือผูข้ายคืนหน่วย

ลงทุนทีม่รีาคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง หรือการจ่ายเงนิซึง่มมีูลค่าเท่ากับสว่น
ตา่งของราคาหน่วยลงทนุ ทีไ่ม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งแทนการ
เพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทนุ 

ใบแสดงสทิธ ิ หมายถึง ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้งอิงไทย 
(Depositary receipt) 

หลกัทรัพยอ์า้งองิ หมายถงึ หลักทรัพยป์ระเภทใดประเภทหนึง่ทีอ่อกโดยบรษัิทจดทะเบยีนและ

ใชเ้พือ่รองรับใบแสดงสทิธ ิ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ส านักงานหรอืส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หมายถงึ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถงึ พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรอืประกาศและ
ค าสัง่ตา่งๆ ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจบุนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ตลาดหลักทรัพย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ 

สมาคม หมายถงึ สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ ซึง่หมายถงึสมาคมทีเ่กีย่วเนื่องกับธุรกจิ

หลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บอนุญาตและจดทะเบยีนกับส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
โดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อท าการสง่เสรมิและพัฒนาธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทที่
เกีย่วกบัการจัดการลงทนุ 
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สถาบนัการเงนิ หมายถงึ สถาบันการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบัน
การเงนิ 

กจิการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มี

หลกัทรัพยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพย ์หรอืบรษัิทมหาชนจ ากดั 

ค าเสนอซือ้ หมายถงึ ค าเสนอซือ้หลักทรัพยข์องกจิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลักทรัพยเ์พื่อครอบง า
กจิการ 

ศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพย ์ หมายถงึ ศูนยซ์ือ้ขายหลักทรัพยซ์ึง่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ 

มตพิเิศษ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนหน่วย

ลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตเิสยีงขา้งมาก มตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุน

ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
หรอืของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่สง่หนังสอืแจง้
มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน” 

กลุม่กจิการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี

ก าหนดใหจ้ัดท างบการเงนิรวม 

กองทนุ AI กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund) 

กองทนุ buy & hold กองทุนรวมทีมุ่่งเนน้ลงทุนเพียงครัง้เดยีวโดยถือทรัพย์สนิทีล่งทุนไวจ้นครบ

ก าหนดอายขุองทรัพยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรอื
ครบอายขุองกองทนุรวม 

กองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มลีกัษณะเป็นโครงการลงทนุ

แบบกลุม่ (collective investment scheme)  ทัง้นี ้ไม่วา่กองทนุดงักลา่วจะ
จัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใดแตไ่มร่วมถงึกองทนุ property กองทนุ 
infra กองทนุ private equity ทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

กองทนุ ETF ตา่งประเทศ กองทนุ exchange traded fund ทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

กองทนุ infra รูปแบบการลงทนุในทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศตา่ง 
ๆ ซึง่ไดแ้ก ่

1. กองทุนโครงสรา้งพื้นฐานทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ
ซึง่มวีัตถุประสงคห์ลักในการลงทุนในลักษณะท านองเดยีวกับกองทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้นี้ ไม่วา่กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานดังกล่าวจะ
จัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

กองทนุ LTF กองทนุรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทนุ private equity กจิการเงนิร่วมลงทนุ (private equity) ทีอ่าจจัดตัง้ขึน้ในรูปของบรษัิท ทรัสต ์
หรอืรูปแบบอืน่ใด และมลีกัษณะของกจิการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้ 

1. กจิการเงนิร่วมลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าดว้ยการก าหนดการจัดการเงนิทุนของกจิการเงนิ
ร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทนุสว่นบคุคล 

2. กจิการเงนิร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ลีักษณะครบถว้นดงันี้ 

(ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผูล้งทุนตัง้แต่ 2 รายขนึไป  
ทัง้นี้ ตอ้งมไิดเ้ป็นไปเพือ่แสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพยส์นิ
ส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มกีารมอบหมายใหบ้คุคลหนึง่บคุคลใดเป็นผูจ้ัดการเงนิทนุและ
ทรัพยส์นิทีเ่กดิจากเงนิทนุ 

(ค) มนีโยบายการลงทนุในกจิการอืน่ผ่านการเขา้ท าสญัญาการลงทนุในหุน้
หรือการสนับสนุนทางการเงนิทีก่่อใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึง่หุน้ของ
กิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการก ากับดูแลแผนธุรกิจการ
ด าเนนิงานหรอืการปรับปรุงการด าเนนิงานหรือการด าเนนิการอืน่ใดใน
ลักษณะที่สะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการ
ดงักลา่ว 
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กองทนุ property กองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับอสงัหารมิทรัพยซ์ึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่
ดงันี ้

1. กองทนุรวมอสังหารมิทรัพยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้ังคับประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์

2. ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสต์
เพือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

3. foreign REIT 

กองทนุ UI กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ (Ultra Accredited 

Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน 
derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1.  ไมม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่หาผลประโยชนโ์ดยการเก็งก าไร (speculate) 

2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 

3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของทรัพยส์นิทีต่อ้งการ
ลดความเสีย่ง 

4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่

เงนิฝาก 

ทรัพยส์นิดงันี ้

1.  เงนิฝาก เงนิฝากอสิลามหรอืตราสารอืน่ทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรัพยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะทีเ่ทยีบเคยีงได ้

กบัเงนิฝาก โดยคูส่ญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จาก
คูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับผูรั้บฝากไดเ้ต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันกีลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ ดชันทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภัณฑห์ลายชนดิ 

ดชันเีงนิเฟ้อ ดชันทีีจ่ัดท าขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดงันี ้

1.  ตัว๋เงนิคลงั   

2.  พันธบัตรรัฐบาล หรอืพันธบัตร ธปท.   

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

ตราสารภาครัฐ 
ตา่งประเทศ 

ตราสารทีม่รีูปแบบท านองเดยีวกบัตราสารภาครัฐไทยทีรั่ฐบาลตา่งประเทศ 

กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรอื
องคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ ้าประกนั แตไ่มร่วมถงึตราสารทีอ่อก
โดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III ตราสารเพือ่การนับเป็นเงนิกองทนุของสถาบนัการเงนิไมว่า่ตามกฎหมายไทย
หรอืตา่งประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารก ากับดแูลสถาบนัการเงนิ
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ 

ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจั่ดใหม้ขี ึน้เพือ่การซือ้ขายหลักทรัพยใ์น
ตา่งประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1.  มกีารรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรัพยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและ
ผูเ้สนอขายหลายราย 

2.  มกีารก าหนดหลกัเกณฑห์รอืจัดใหม้รีะบบ ซึง่ก าหนดเกีย่วกบัวธิกีารในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นการลว่งหนา้ โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชด้ลุยพนิจิ

ในการจัดการซือ้ขายเป็นประการอืน่ และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะ
ผกูพันตามหลักเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ธพ. ธนาคารพาณชิย ์

บค. บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์
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บง. บรษัิทเงนิทนุ 

บล. บรษัิทหลกัทรัพย ์

บลจ. บล. ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทนุรวม 
หรอืการจัดการกองทนุสว่นบคุคล 

บรษัิทจดทะเบยีน บรษัิททีม่หีลกัทรัพยท์ีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บการอนุญาตใหท้ าการซือ้
ขายไดใ้น SET 

บรษัิทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินรวม โดย

พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจัดท าและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้นี้ หากไม่มงีบ

การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสัดสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบัญชรีายชือ่ผูถ้ ือหุน้
ลา่สดุ 

บรษัิทใหญ่ บรษัิทใหญต่ามมาตรฐานการบัญชเีกีย่วกับการจัดท างบการเงนิรวม โดย

พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจัดท าและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้นี ้หากไมม่งีบ

การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้
ลา่สดุ 

แบบ filing แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรัพย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน ์ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพย์อา้งองิซึง่ก าหนดใหเ้ป็น

หลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่
ดว้ยการก าหนดประเภทหลกัทรัพยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพัน ผูท้ีม่ภีาระผูกพันในการช าระหนี้ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ั่ง

จา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั แลว้แตก่รณี 

ศนูยซ์ือ้ขายderivatives ศนูยซ์ือ้ขายดงันี ้

1.  ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซือ้
ขายลว่งหนา้ 

2.  ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ซึง่จัดตัง้ขึน้และใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมาย
ตา่งประเทศและไดรั้บการยอมรับจากส านักงาน 

หน่วย CIS หน่วยของกองทนุอยา่งใดอย่างหนึง่ดงันี ้ 

1.  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีอ่ยูภ่ายใตบ้ังคับประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป 
กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายย่อย กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภท
สถาบนัและกองทนุสว่นบคุคล 

2.  หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่ง
ใดอยา่งหนึง่ดงันี้ 

1.  กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

2.  กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ
ซึง่มวีตัถปุระสงคห์ลักในการลงทนุในลกัษณะท านองเดยีวกบักองทนุ
โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้นี ้ไมว่า่จะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูป
อืน่ใด 

หน่วย private equity หน่วยของกจิการเงนิร่วมลงทนุ (private equity) อันไดแ้ก ่หุน้ ใบทรัสต ์ตรา
สารหรือหลักฐานแสดงสทิธใินทรัพย์สนิ ของกจิการเงนิร่วมลงทุนอย่างใด

อย่างหนึง่ดังนี้  ทัง้นี้ ไม่วา่กจิการดังกล่าวจะจัดตัง้ขึน้ในรูปของบรษัิท ทรัสต ์
หรอืรูปแบบอืน่ใด 

1.  กจิการเงนิร่วมลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดการจัดการเงนิทุนของกจิการเงนิ
ร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทนุสว่นบคุคล 

2.  กจิการเงนิร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ลีักษณะครบถว้นดงันี้ 

(ก)  มวีัตถุประสงคเ์พื่อการลงทุนร่วมกันของผูล้งทุนตัง้แต่ 2 รายขึน้ไป  

ทัง้นี้ ตอ้งมไิดเ้ป็นไปเพือ่แสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สนิ
ส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มีการมอบหมายใหบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผูจ้ัดการเงินทุนและ
ทรัพยส์นิทีเ่กดิจากเงนิทนุ 
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(ค)  มนีโยบายการลงทุนในกจิการอืน่ผ่านการเขา้ท าสญัญาการลงทุนใน

หุน้หรือการสนับสนุนทางการเงนิทีก่่อใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึง่หุน้

ของกจิการนัน้ในภายหลัง โดยมสีว่นในการก ากับดแูลแผนธุรกจิ การ
ด าเนนิงานหรอืการปรับปรุงการด าเนนิงาน หรอืการด าเนนิการอืน่ใดใน

ลักษณะที่สะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการ
ดงักลา่ว 

หน่วย property หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับอสงัหารมิทรัพยซ์ึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใด
อยา่งหนึง่ดงันี้ 

1.  กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้ังคับประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั ้งขึ้นตามกฎหมายว่า
ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

3.  foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนีไ้มเ่กนิ 270 วนันับแตว่นัทีอ่อกหุน้กู ้

B/E ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

benchmark ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึง่เป็นดัชนีหรือองคป์ระกอบของดัชนีทีม่ีการเผยแพร่

อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

CIS operator บคุคลดงันี ้

1.  บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอื 

2.  ผูท้ าหนา้ทีบ่รหิารจัดการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

concentration limit อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ 

counterparty limit อตัราสว่นการลงทนุทีคู่ส่ญัญา 

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ไดรั้บความ

เห็นชอบจากส านักงาน เวน้แตท่ีก่ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่น
ที ่5 

credit derivatives derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสี่ยงดา้นเครดิตของ
ทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บการประกันความเสีย่งจากคู่สญัญาฝ่ายหนึง่ไปยังคูส่ัญญาอกี
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึง่มภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้ง
ช าระเงนิใหแ้ก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่งเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่ีผลต่อการช าระหนี้ 
(credit event)  ของทรัพย์สินที่ได รั้บการประกันความเสี่ยง จะได รั้บ
ผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนยีมส าหรับการมภีาระผูกพันดงักลา่ว 

credit event  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับความสามารถในการช าระหนี้ตามทีร่ะบุในขอ้ตกลง
ของตราสารหรอืสญัญา 

credit rating อันดับความน่าเชือ่ถือทีจั่ดท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถใน

การช าระหนีต้ามตราสารหรอืสญัญา 

currency risk ความเสีย่งดา้น FX 

delta อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา  
กบัราคา underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แตก่รณี 

derivatives สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

derivatives on  
organized exchange 

derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

discount rate อตัราสว่นลดของหลกัทรัพยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทนุทีจ่ะใชใ้นการค านวณ

มลูคา่ของหลกัทรัพยห์รอืตราสารนัน้ 

DW ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพันธ ์(Derivative Warrants) 

foreign REIT กองทรัสตห์รือกองอสังหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี

วตัถปุระสงคห์ลักในการลงทนุในอสงัหารมิทรัพยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิ 

พัฒนาอสังหารมิทรัพย ์ ทัง้นี้ ไม่วา่กองทรัสตห์รือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ในรูป
บรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

FX อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS ประเทศกลุม่อนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ไดแ้ก ่

ราชอาณาจักรกมัพูชา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
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สหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจนี 
(เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

group limit อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ โดยการน าอัตราสว่นการลงทนุ
ในแตล่ะบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการมาค านวณรวมกนั 

guarantor rating อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูม้ภีาระผูกพันในฐานะผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลัก

หลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 

international scale มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศ 

investment grade credit rating ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้ 

IOSCO International Organization of Securities Commissions 

IPO การเสนอขายตราสารตอ่ประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก  

(Initial Public Offering) 

issue rating อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ 

issuer rating อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 

market price มลูคา่ตามราคาตลาด 

MF กองทนุรวม (Mutual Fund) 

MMF กองทนุรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

national scale มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

NAV มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

net exposure มลูคา่การลงทนุสทุธใินทรัพยส์นิไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรอืโดยออ้มผา่น

การลงทนุในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่บัทรัพยส์นิ 
ซึง่เป็นผลใหก้องทนุมคีวามเสีย่งในทรัพยส์นินัน้ 

Non-retail MF กองทุนรวมที่มีผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบัน ซึง่อยู่
ภายใตบ้ังคับของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์าร

จัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย 
กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 

notional amount มลูคา่ตามหนา้สญัญาของ derivatives 

obligation   ประเภทและลักษณะของทรัพยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งองิ

ถงึ (obligation category & obligation characteristics) 

options สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนยิาม สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ในมาตรา 3 
แหง่พระราชบัญญัตสิญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546 

OTC derivatives derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  

P/N ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

portfolio duration อายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ ซึง่ไดจ้ากการค านวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

product limit อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์นิ 

PVD กองทนุส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

regulated market 

 

ศนูยก์ลางทีจั่ดชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการเจรจาตอ่รองซือ้
ขายตราสารระหว่างกันได ้รวมทัง้ใหข้อ้มูลต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกับตราสารนัน้ โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานทีท่ า
หนา้ที่ก ากับดูแลดา้นหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะท านองเดียวกับ
หลกัทรัพย ์

repo ธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

retail MF กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

reverse repo ธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

SBL ธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์ (Securities 
Borrowing and Lending) 

securities lending  ธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรัพย ์ 

SET ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
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ค าศพัท ์ ค าอธบิายศพัท ์

share warrants ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

single entity limit อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

SIP Specific Investment Products 

sovereign rating อนัดบัความน่าเชือ่ถอืระดับประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู ่ 
ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินัดช าระหนีข้องรัฐบาลของประเทศนัน้ 

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC บล. ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภท 

การใหส้นิเชือ่เพือ่ธรุกจิหลกัทรัพย ์(Securities Finance Corporation)  
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

TSR ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription 
Right) 

underlying สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรัพยอ์า้งองิ 

WFE World Federation of Exchanges 
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รายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุรวม 

กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอรต์ ี ้  

1. ชือ่ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทนุรวม 

1.1 ชือ่โครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอรต์ี ้

1.2 ชือ่โครงการจดัการ (องักฤษ) : LH GLOBAL PROPERTY FUND 

1.3 ชือ่ยอ่ : LHPROP-G 

1.4 ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 

1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6 การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  

1.7 อายโุครงการ :  ไมก่ าหนด 

1.8 อายโุครงการถงึวนัที ่ : ไมก่ าหนด 

 (กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) 

1.9 เง ือ่นไข (อายโุครงการ) :  ไมม่ ี

เง ือ่นไขอืน่ ๆ :    

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจัดตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกได ้หรอื
หลังจากสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบริษัทจัดการ โดยจะพจิารณาช าระเงนิคนืใหก้ับ 

ผูล้งทนุ โดยไมน่ าทรัพยส์นิทีจ่ าหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที ่ 

1. บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม หรอืไมม่ตีราสารทีส่ามารถลงทนุ

ไดอ้ยา่งเหมาะสมเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

2. กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกับการน าเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศ  

3. กรณีทีไ่ม่สามารถลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก)ได ้หรือไม่สามารถลงทุนไดต้ามวัตถุประสงคข์อง

กองทนุอยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุ/

ผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุเป็นส าคญั 

4. กรณีทีก่องทนุรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไมเ่พยีงพอตอ่การจัดตัง้กองทนุเพือ่สง่เงนิ

ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

5. กรณีมเีหตใุหเ้ชือ่วา่เพือ่เป็นการรักษาผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

ทัง้นี้ ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกบรษัิทจัดการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึ
การยุตกิารขายหน่วยลงทนุภายใน 7 วันนับแตว่ันทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทนุนัน้ และใหก้ารอนุมัตจัิดตัง้กองทนุสิน้สดุลง

ในวนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

1.10  ลกัษณะโครงการ :  กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป 

1.11 ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 

2.  จ านวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหนว่ยลงทุน 

ทีเ่สนอขาย :  

2.1.  จ านวนเงนิทนุของโครงการ  :  700,000,000.00 บาท  

2.2.  เงือ่นไข (จ านวนเงนิทนุของโครงการ)  :  

1) ในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธขิายหน่วยลงทนุเกนิเงนิทนุของโครงการได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของเงนิทนุของโครงการ  

2) ทัง้นี้ หากบรษัิทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทนุของโครงการ (ใช ้green shoe option) แตไ่ม่เต็ม

จ านวนทีเ่พิม่อกีรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการ (green shoe) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธดิ าเนินการปิด

การเสนอขายหน่วยลงทุน และด าเนินการจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวมก่อนครบก าหนดสิน้สดุระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  
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2.3.  มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย  :  10.0000 บาท  

2.4.  จ านวนหน่วยลงทนุ  :  70,000,000.0000 หน่วย  

2.5.  ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก  :  10.0000 บาท  

2.6.  มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก  :  5,000.00 บาท 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :    

2.7.  มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป  :  5,000.00 บาท 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :    

2.8.  มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื    : 5,000.00 บาท 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :    

2.9.  จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ตา่ของการสัง่ขายคนื  :  500.0000 หน่วย 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :    

2.10.  มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ต า่  :  5,000.00 บาท 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :    

2.11.  จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ต า่  :  500.0000 หน่วย 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :    

2.12.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงมูลคา่ขัน้ต า่ของการท ารายการสัง่ซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ามขอ้ 
2.6-2.11 ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เพือ่รองรับรายการสง่เสรมิการขาย หรอืบรกิารตา่ง ๆ หรอืใหส้อดคลอ้งกับการใหบ้รกิารตามชอ่งทางการซือ้ขาย
ตา่ง ๆ ของบรษัิทจัดการ  โดยอาจพจิารณาใหม้กีารก าหนดมูลค่าและจ านวนหน่วยลงทุนแตกต่างกันตามรูปแบบของ
ชอ่งทางการการซือ้ขายนัน้ ๆ ได ้โดยไม่เกนิมูลคา่และจ านวนหน่วยลงทนุทีร่ะบไุวต้ามขอ้ 2.6 - 2.11 ดังกลา่วขา้งตน้ 
หรอื 

2. ในกรณีทีบ่ริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าและผูถ้ือหน่วยลงทุนไดรั้บประโยชน์มากกว่าเดมิโดยค านึงถงึ
ประโยชนผ์ูถ้อืหน่วยเป็นส าคญั และบรษัิทจัดการถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยแลว้  

ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดังกล่าวขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบริษัทจัดการ รวมถงึการเปลีย่นแปลงตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหลัง หากมกีารเปลีย่นแปลงดังกลา่ว
บรษัิทจัดการจะประกาศใหท้ราบลว่งหนา้ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั ผา่นทาง Website ของบรษัิทจัดการ 

3.  วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนดิกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการ

ลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุน : 

3.1  วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนที่มีกรอบการลงทุนระยะยาวที่ตอ้งการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความ
หลากหลายในวงกวา้งของหลักทรัพยอ์สงัหารมิทรัพยร์ะดบัโลก และมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทนุในหน่วยลงทนุ

ของกองทนุรวมตา่งประเทศ (Master fund) ทีม่นีโยบายลงทนุในหลักทรัพยท์ีเ่กีย่วขอ้งกับอสงัหารมิทรัพยแ์ละบรษัิท
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรัพย ์โดยผูล้งทนุสามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทนุในตา่งประเทศ อาทคิวามเสีย่งดา้น

อตัราแลกเปลีย่น รวมถงึความผันผวนของมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุหลักได ้

3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทุนรวม :  ทรัพยส์นิทางเลอืก  

การลงทนุของนโยบายการลงทนุในทรัพยส์นิทางเลอืก : 

- หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย/์REITs 

3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

- กองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund ) 

ชือ่กองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) 

กองทนุหลกัจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ : ลกิเตนสไตน ์(LIECHTENSTEIN) 

เป็นกองทนุ UCITS  

- กองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม (Sector Fund) 

Sector ของกองทนุ : PROP 
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3.4  ประเภทการลงทนุตามการลงทุนในตา่งประเทศ :  กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

3.5  นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี: 

บรษัิทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรือท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืในนามกองทนุได ้โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3.6  การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) : ลงทนุ 

วตัถปุระสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ :  การลดความเสีย่ง (Hedging) 

3.6.1 วตัถปุระสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ : ทีม่ไิดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (Non-Hedging) 

มนีโยบายการลงทนุใน Derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น 

3.6.2 วธิกีารในการคานวน Global Exposure limit : Commitment Approach 

อตัราสว่นการลงทนุใน Derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไมเ่กนิ 100% 

3.7  การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) : ลงทนุ 

3.8  กลยทุธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) :  

กองทุนหลักมกีลยุทธก์ารลงทุน เพื่อมุ่งหวังใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดัชนีชีว้ัด (Active Management) และกองทุน

เ ปิ ด  

แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี ้มีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให ้ผลประกอบการเคลือ่นไหวตามกองทุนหลัก 
(Passive Management) / Index Tracking)  

3.9  ดชันชีีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) : 

กองทนุนี้จะเปรยีบเทยีบกับผลการด าเนนิงานของกองทนุหลัก ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็น

สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตัวชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่อยู่

ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่าง

ชัดเจนถงึวันทีม่ีการเปลีย่นตัวชีว้ัด ค าอธบิายเกีย่วกับตัวชีว้ัด และเหตุผลในการเปลีย่นตัวชีว้ัดดังกล่าวผ่านการลง

ประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทนุได ้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัดเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัท

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 : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น 

3.11 รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่

นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิซึง่กองทนุหลักทีก่องทนุจะลงทนุคอืกองทนุ B&I Global Real Estate 

Securities Fund (UCITS) Class S (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวขอ้งกับ

อสงัหารมิทรัพยแ์ละบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกับอสงัหารมิทรัพย ์ซึง่กองทนุหลักไดจ้ดทะเบยีนจัดตัง้ในประเทศลกิเตนสไตน์ 

(Liechtenstein) และอยูภ่ายใต ้UCITS บรหิารและจัดการโดย B&I Capital AG  

กองทุน  B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ลงทุนส่ ว น ใหญ่ ใ นหลั กท รัพย์ที่ เ กี่ ย วข อ้ งกับ

อสังหารมิทรัพยแ์ละบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งอสังหารมิทรัพยท์ั่วโลก โดยลงทุนสว่นใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมรกิา, สหราช

อาณาจักร, ฝร่ังเศส, เยอรมนี, อติาล,ี ประเทศอืน่ๆ ในทวปียุโรป, ญีปุ่่ น, สงิคโปร,์ ฮอ่งกงหรอืออสเตรเลยี นอกจากนี้

อาจแสวงหาโอกาสการลงทนุในตลาดทีพั่ฒนาแลว้เพิม่เตมิทัว่โลก  

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสีย่ง (Hedging) และเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) 
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ส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคลา้ยเงินฝาก เงินฝาก  

ตราสารหนี้ ตราสารทนุ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ใบส าคัญแสดงสทิธ ิรวมถงึ หลักทรัพย ์และ/หรอืทรัพยส์นิอืน่หรอืการหา

ดอกผลโดยวธิอีืน่ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ และ/หรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ 

กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอรต์ี ้อาจพจิารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่ป้องกัน

ความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดลุยพนิจิของผูจ้ัดการกองทนุ และ

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) 

กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอรต์ี ้ กองทนุอาจเขา้ท าธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) 

และ/หรือธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลักทรัพย ์(securities lending)  รวมถงึอาจลงทุนในหรือมไีวซ้ ึง่ตราสารหนี้ทีม่ ี

อันดับความน่าเชือ่ถือต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non–investment grade) และตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดรั้บการจัดอันดับ

ความน่าเชือ่ถือ (Unrated) รวมทัง้ตราสารทุนที่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ทัง้นี้ 

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวต้ราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตาม

หลกัเกณฑห์รอืไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงชนดิของหน่วยลงทนุ (Share Class) และ/หรอืสกลุเงนิทีจ่ะลงทนุ

อืน่ใด ตามความเหมาะสม เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารจัดการใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องกองทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บ

ความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดังกลา่วจะค านงึถงึและรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุเป็นส าคญั 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้  จะลงทุนในกองทุน  B&I Global Real Estate Securities Fund 

(UCITS) (“กองทุนหลัก”) ในรูปสกุลเงนิดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ซึง่อาจมีความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น (Foreign 

Exchange Rate Risk) ดงันัน้ กองทนุจงึอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivative) โดยมวีตัถปุระสงค์

เพือ่ป้องกันความเสีย่ง (Hedging) ตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทุน ซึง่จะพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิใน

ขณะนัน้ และปัจจัยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ปัจจัยทางเศรษฐกจิ  การเมอืง การเงนิและการคลัง เป็นตน้ เพื่อคาดการณ์

ทศิทางแนวโนม้ของคา่เงนิ ในกรณีทีค่าดการณ์วา่คา่เงนิดอลล่ารส์หรัฐ (USD) มแีนวโนม้ออ่นคา่ลง ผูจ้ัดการกองทุน

อาจพจิารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศในสดัสว่น

ทีค่่อนขา้งมาก แต่หากในกรณีทีค่่าเงนิดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มแีนวโนม้แข็งค่าขึน้ ผูจ้ัดการกองทุนอาจพจิารณาไม่

ลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนใน

สดัสว่นนอ้ย อย่างไรก็ตามหากผูจั้ดการกองทนุพจิารณาว่าการป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นอาจไม่เป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่าจไดรั้บ ผูจั้ดการกองทุนอาจไม่ป้องกัน

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได ้นอกจากนี้การท าธุรกรรมป้องกันความเสีย่งดังกล่าวอาจมีตน้ทุนซึง่ท าให ้

ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้  

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเขา้ลงทุนในกองทุน B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) 

(“กองทุนหลัก”) ในรูปสกุลเงนิดอลล่าร์สหรัฐ (USD) หรือกรณีทีบ่รษัิทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุน

ดงักลา่วซึง่เป็นกองทนุหลักไมเ่หมาะสมอกีตอ่ไป เชน่ เกดิความผันผวนอนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 

การเมอืง การเงนิตลาดทนุ หรอืเกดิภัยพบิตั ิหรอืภาวะสงคราม และ/หรอืกรณีทีก่องทนุหลักดังกลา่วมกีารเปลีย่นแปลง

บรษัิทจัดการลงทนุ หรอืผูจ้ัดการกองทนุ หรอืเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทนุ การบรหิารจัดการ และ/หรอืผลตอบแทน

ของกองทนุหลักไม่เป็นไปตามทีค่าดไว ้และ/หรอืผูจ้ัดการกองทนุเห็นวา่การลงทนุในกองทนุอืน่มคีวามเหมาะสมกว่า 

และ/หรอืมโีอกาสใหผ้ลตอบแทนดกีวา่ หรอืความผันผวนต า่กวา่ และ/หรอืเมือ่พบวา่การบรหิารจัดการของกองทนุหลัก

ขดักบัหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืมกีารกระท าความผดิรา้ยแรง โดยหน่วยงานก ากับดูแล

ในประเทศนั้น ๆ เป็นผูใ้หค้วามเห็น และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักจะท าใหบ้ริษัทจัดการปฎบิัตไิม่เป็นไปตาม

หลักเกณฑก์ารลงทุนในหน่วย CIS บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะน าเงนิไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่น  

ทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์ของกองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอรต์ี ้ โดยถอืวา่ไดรั้บ

ความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะปิดประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ ทั ้งนี้ การเปลีย่นแปลง

ดงักลา่วจะค านงึถงึและรักษาประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทนุรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds  หรอื

ลงทนุโดยตรงในตา่งประเทศ โดยไม่ท าใหร้ะดับความเสีย่งของการลงทนุ (risk spectrum) เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นดลุย

พนิจิของผูจ้ัดการกองทนุ โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ   

อนึง่ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วัน โดยวธิ ีเชน่ สง่หนังสอื / email หรอื

ปิดประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน และ

ประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกอ่นด าเนนิการเปลีย่นแปลงการลงทนุดงักลา่ว 
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หากปรากฏกรณีทีก่องทนุตา่งประเทศ และ/หรอืกองทนุอืน่ทีก่องทนุไปลงทนุเป็นมูลคา่ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่

ทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นนั้น มีมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

ดังตอ่ไปนี้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด 

1. มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วนัใดวันหนึง่ลดลงเกนิกวา่สองในสามของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก และ/หรอื

กองทนุอืน่ดงักลา่ว 

2. ยอดรวมของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก และ/หรอืกองทนุอืน่ดังกลา่วลดลงในชว่งระยะเวลา 5 วันท าการ

ใดตดิตอ่กนั คดิเป็นจ านวนเกนิกวา่สองในสามของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลกั และ/หรอืกองทนุอืน่นัน้ 

เงือ่นไข ในกรณีทีก่องทนุหลัก และ/หรอืกองทนุอืน่ทีก่องทนุรวมไปลงทนุมมีูลคา่ทรัพยส์นิสทุธลิดลงดังกลา่ว บรษัิท

จัดการจะด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้

1. แจง้เหตุทีก่องทุนหลัก และ/หรือกองทุนอืน่มีมูลค่าทรัพย์สนิลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึง

ประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม ใหส้ านักงานและผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนับแตว่ันที่

ปรากฏเหต ุ

2. ด าเนนิการตามแนวทางการด าเนนิการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนันับแตว่นัทีป่รากฏเหต ุ

3. รายงานผลการด าเนินการใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันทีด่ าเนินการแลว้

เสร็จ 

4. เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการด าเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ตอ่ผูท้ีส่นใจจะลงทุน เพือ่ใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทนุรับรู ้

และเขา้ใจเกีย่วกบัสถานะของกองทนุรวม 

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะด าเนนิการใหบ้คุลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการด าเนนิการดงักลา่วดว้ย 

ทัง้นี ้ระยะเวลาในการด าเนนิการตาม (2) บรษัิทจัดการสามารถขอผ่อนผันตอ่ส านักงานได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบกับ

ผูด้แูลผลประโยชน ์

ในการค านวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุจะไมนั่บชว่งระยะเวลา ดงันี ้

1 ชว่งระยะเวลา 30 วนันับแตว่นัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม 

2 ชว่งระยะเวลา 30 วนักอ่นครบอายโุครงการหรอืกอ่นเลกิกองทนุรวม  

3 ชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุเนือ่งจากไดรั้บค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

หรอืมกีารสิน้สดุสมาชกิภาพ หรอืมกีารโอนยา้ยกองทนุจ านวนมาก หรอืเพือ่รอการลงทนุ  ทัง้นี้ ตอ้งไมเ่กนิกวา่ 10 

วนัท าการ 

ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุตอ้งค านงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคัญ 

สรุปสาระส าคญัของกองทนุหลกั 

ชือ่กองทนุ กองทนุ B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) จดทะเบยีน

จัดตัง้ในประเทศลกิเตนสไตน์ (Liechtenstein) และอยู่ภายใต ้UCITS 

บรหิารและจัดการโดย B&I Capital AG 

นโยบายการลงทนุ กองทนุ B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) มวีตัถปุระสงค์

เพื่อลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ กองทุนลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์ที่ เ กี่ยวขอ้งกับ

อสังหาริมทรัพย์ และบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกับอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก 

นอกจากนี้อาจลงทนุในสนิทรัพยเ์พือ่สภาพคลอ่ง รวมถงึพันธบัตร หรอืตรา

สารประเภทอืน่ทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั  

กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, 

ฝร่ังเศส, เยอรมนี, อติาลี, ประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป, ญี่ปุ่ น, สงิคโปร์, 

ฮอ่งกงหรอืออสเตรเลยี นอกจากนีอ้าจแสวงหาโอกาสการลงทนุในตลาดที่

พัฒนาแลว้เพิม่เตมิทัว่โลก 

กองทุนอาจลงทุนไม่เกนิ 10% ของมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุนในหน่วย

ลงทนุอืน่  

กองทุนอาจใชส้ัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกันความ

เสีย่งและเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารในการลงทุน และ/หรือ เพื่อ

วตัถปุระสงคข์องการลงทนุ 
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บรษัิทจัดการ (Management Company) LLB Fund Services AG 

ผูจ้ัดการกองทนุ (Asset Manager) B&I Capital AG 

ผูด้แูลผลประโยชน/์ ผูเ้ก็บรักษาทรัพยส์นิ Liechtensteinische Landesbank AG 

สกลุเงนิ ดอลลา่รส์หรัฐฯ (US Dollar) 

วนัทีจ่ัดตัง้กองทนุ 30 พฤศจกิายน 2558 

วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทกุวนัท าการ 

อายุกองทนุ ไมก่ าหนด 

นโยบายการจา่ยเงนิปันผล ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมรวม (คา่ธรรมเนยีมการ

จัดการ คา่ธรรมเนยีมการ จัดจ าหน่าย 

คา่ธรรมเนยีมงานดา้นปฏบิตักิาร 

คา่ธรรมเนยีมเก็บรักษาทรัพยส์นิ และ

คา่ธรรมเนยีมการบรหิารความเสีย่ง) 

0.80% ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

คา่ธรรมเนยีมทีอ่า้งองิกบัผลการ

ด าเนนิงานของกองทนุ   

(Performance Fee) 

20% ของผลการด าเนนิงานของกองทนุทีม่ากกวา่ดชันีอา้งองิ 

(ดชัน ีFTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index (USD))  

โดยใชว้ธิกีารค านวณแบบ High Watermark  

High Watermark คือ  การ เ รียก เ ก็บ  Performance Fee ที่อยู่ ภ ายใต ้
เงือ่นไขวา่ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธจิะตอ้งสงูกวา่ผลการด าเนนิงานของกองทนุ

ที่มากกว่าดัชนีอา้งอิง (Outperformance) ครั้งล่าสุดที่มีการเรียกเก็บ 

Performance Fee  

ISIN Codes ISIN: LI0301993643 

แหลง่ขอ้มลูกองทนุหลกั www.bnicapital.com 

ความเสีย่งจากการปฏบิตักิารของกองทนุหลกั 

1. ความเสีย่งเฉพาะของกองทุน (Fund-Specific Risks): ผลการด าเนินงานของกองทุนขึน้อยู่กับนโยบายการลงทนุ 
และผลการด าเนนิงานของแตล่ะกองทนุทีก่องทนุลงทนุ ซึง่ไม่สามารถคาดการณ์ไดล้ว่งหนา้ ดังนัน้ มูลคา่หน่วยลงทนุ

สามารถปรับตวัเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดท้กุขณะ และกองทนุไมส่ามารถรับประกนัไดว้า่ผูล้งทนุจะไดรั้บเงนิตน้คนื  

2. ความเสีย่งจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives Financial Instruments): กองทุนอาจลงทุนใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่อาจไมใ่ชเ่พยีงวตัถุประสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง แตอ่าจลงทนุเพือ่ใชเ้ป็นสว่นหนึง่ของกลยุทธ์

การลงทุน การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ง อาจส่งผลท าใหค้วามเสีย่ง
โดยทัว่ไปของกองทนุปรับตัวลดลง ในขณะทีก่ารลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่การลงทนุ อาจ

สง่ผลท าใหค้วามเสีย่งโดยทั่วไปของกองทนุปรับตัวเพิม่สงูขึน้  

มูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหนา้จะถูกก าหนดมาจากราคา ความผันผวนของราคา หรือการคาดการณ์ราคาของ

สนิทรัพยอ์า้งองิ ซึง่ความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้อาจสงูกวา่ความเสีย่งจากการลงทนุในสนิทรัพย์
อา้งองิโดยตรง  

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้อาจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งในดา้นอืน่ๆ ตามมา เชน่ ความเสีย่งทีคู่ส่ญัญาไม่สามารถ

ปฏบิัตติามภาระผูกพันได ้ซึง่อาจส่งผลท าใหก้องทุนขาดทุน ความเสีย่งทางดา้นสภาพคล่อง ความเสีย่งทางดา้น 
การประเมนิมูลค่าของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ ความเสีย่งทีส่ัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ไม่สัมพันธ์กับหลักทรัพย์อา้งองิ  

อตัราดอกเบีย้ และดชัน ีเป็นตน้ ดงันัน้ การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้อาจไม่ไดท้ าใหก้ารลงทนุของกองทนุบรรลุ
วตัถปุระสงคข์องกองทนุได ้แตอ่าจจะสง่ผลกระทบทางลบตอ่กองทนุ 

3. การจัดการหลักทรัพย์ค ้าประกัน (Collateral Management): ในกรณีที่กองทุนมีการท าธุรกรรมสัญญาซื้อขาย

ลว่งหนา้นอกตลาด (OTC) กองทนุจะมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับความน่าเชือ่ถอืของคูส่ญัญา ทีคู่ส่ญัญาอาจไม่สามารถ
ปฏิบัตติามภาระผูกพันที่ก าหนดไวใ้นสัญญาได ้ซึง่ความเสีย่งในส่วนนี้สามารถลดลงไดโ้ดยการใหคู้่สัญญาวาง

หลกัทรัพยค์ ้าประกนัไว ้ 
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4. ความเสี่ยงดา้นความน่าเชื่อถือของผูอ้อกตราสาร (Issuer’s Risk or Creditworthiness Risk): การลดลงของ

ความสามารถในการช าระหนีห้รอืการลม้ละลายของผูอ้อกตราสารอาจสง่ผลท าใหเ้กดิการขาดทนุบางสว่นในหลกัทรัพย์
ทีล่งทนุ  

5. ความเสีย่งของคู่สัญญา (Counterparty Risk): การขาดสภาพคล่องหรือการลม้ละลายของคู่สัญญาอาจสง่ผลต่อ

การปฏบิตัติามภาระผกูพันของธรุกรรม ทีไ่ดต้กลงกนัไว ้ 

6. ความเสีย่งดา้นมูลค่าของเงนิ (Monetary Value Risk): เงนิเฟ้ออาจส่งผลท าใหมู้ลค่าของหลักทรัพย์ทีก่องทุน
ลงทนุอยู่ปรับตัวลดลง มูลคา่ของเงนิลงทุน ทีแ่ทจ้รงิจะปรับตัวลดลง ในกรณีทีอ่ัตราเงนิเฟ้อสงูกว่าผลตอบแทนจาก

การลงทนุของกองทนุ  

7. ความเสีย่งดา้นเศรษฐกจิ (Economic Risk): ความเสีย่งทีเ่กดิจากการตัดสนิใจลงทุนในช่วงที่สภาวะเศรษฐกจิ 
ไม่เหมาะสม ซึง่อาจส่งผลท าใหก้องทุนซื้อหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ผิด หรือถือหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่สภาวะ

เศรษฐกจิไมเ่อือ้ตอ่การลงทนุในหลักทรัพยนั์น้  

8. ความเสีย่งเกี่ยวกับประเทศที่ลงทุน (Country or Transfer Risk): ในกรณีทีก่องทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ  
อาจมคีวามเสีย่งเกีย่วกับการไม่สามารถสง่มอบผลตอบแทนไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรอืการไม่สามารถโอนเงนิ

ได ้ซึง่อาจเกดิจากขอ้จ ากดัของสกลุเงนิตา่งประเทศ ความเสีย่งในการโอน การพักช าระหนี ้กฎหมายหรอืกฎเกณฑอ์ืน่

ทีเ่กีย่วขอ้ง  

9. ความเสีย่งดา้นการสง่มอบหรือช าระราคา (Settlement Risk): การลงทุนในตราสารทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบียนซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย ์อาจมคีวามเสีย่งของการช าระราคาหรอืการโอนหลักทรัพย ์ซึง่เกดิจากระบบการโอนทีใ่ชไ้ม่ไดเ้ป็นไป

ตามทีค่าดหวงัไว ้โดยอาจสง่ผลท าใหก้ารโอนเงนิหรอืการสง่มอบหลักทรัพยเ์กดิความลา่ชา้หรอืไม่ไดเ้ป็นไปตามทีต่ก
ลงไว ้ 

10. ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk): ในกรณีทีก่องทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย ์กองทุนจะมคีวามเสีย่งในกรณีทีจ่ะขายหลักทรัพยนั์น้ใหแ้ก่บุคคลอืน่ต่อ ในกรณีของหุน้ของบรษัิท
ขนาดเล็ก อาจมคีวามเสีย่งทีต่ลาดจะขาดสภาพคล่องในบางชว่งเวลา ซึง่อาจสง่ผลท าใหหุ้น้ดังกล่าวไม่สามารถซือ้

ขายไดใ้นเวลาทีต่อ้งการ และ/หรอืในปรมิาณทีต่อ้งการ และ/หรอืตามราคาทีค่าดหวงัไว ้ 

11. ความเสีย่งดา้นหลักทรัพยท์ีเ่ลอืกลงทุน (Possible Investment Spectrum): ประเภทหลักทรัพยห์รือสดัสว่นการ
ลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดของกองทนุจะมกีารระบไุวแ้บบกวา้ง แตน่โยบายการลงทนุของกองทนุทีแ่ทจ้รงิอาจมี

การลงทนุเฉพาะเจาะจงในหลักทรัพยบ์างประเภท เชน่ ลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรม หรอืบางตลาดหรอืภมูภิาคหรอื

ประเทศ ซึง่การกระจุกตัวของการลงทนุในเพยีงบางหมวดอตุสาหกรรมอาจสรา้งโอกาสในการลงทนุ ในขณะเดยีวกัน
อาจสง่ผลใหเ้กดิความเสีย่งอืน่ๆ ตามมา เชน่ ความแคบของตลาด ความผันผวนทีม่ากขึน้ เป็นตน้  

12. ความเสีย่งดา้นการกระจุกตัว (Concentration Risk): ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีก่องทุนมกีารลงทุนกระจุกตัวใน

หลักทรัพยบ์างประเภทหรอืบางตลาด ซึง่จะสง่ผลท าใหผ้ลการด าเนนิงานของกองทนุขึน้อยู่กับผลการด าเนนิงานของ
หลกัทรัพยนั์น้ๆ หรอืตลาดนัน้ๆ คอ่นขา้งมาก  

13. ความเสีย่งดา้นตลาดหรอืราคา (Market Risk or Price Risk): เป็นความเสีย่งทัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกุการลงทนุ ซึง่

มลูคา่การลงทนุของกองทนุอาจมกีารเปลีย่นแปลงในทศิทางทีต่รงกนัขา้มกับอัตราดอกเบีย้  

14. ความเสีย่งดา้นจติวทิยาของตลาด (Psychological Market Risk): แมว้า่ความสามารถในการท าก าไรหรือโอกาส
ของบริษัทไม่ไดเ้ผชญิกับการเปลีย่นแปลงใดๆ แต่ความรูส้กึ ความคดิเห็น หรือข่าวลอืสามารถส่งผลท าใหร้าคา

หลักทรัพย์ปรับตัวลดลงเป็นอย่างมากได ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ตราสารทุนจะมีความอ่อนไหวง่ายต่อความเสีย่งดา้น

จติวทิยาของตลาด  

15. ความเสีย่งดา้นการสง่มอบหรือช าระราคา (Settlement Risk): ความเสีย่งนี้เกดิขึน้ในกรณีทีคู่่สัญญาไม่สามารถ

ช าระราคาหรือสง่มอบหลักทรัพย์ตามธุรกรรมทีไ่ดต้กลงกันไว ้หรือความเสยีหายทีเ่กดิจากความผดิพลาดในระดับ

ปฎบิตักิารของระบบการช าระราคาของธรุกรรมนัน้  

16. ความเสีย่งดา้นกฎหมายหรือภาษี (Legal or Tax Risk): การซือ้ ขาย หรือการถอืหน่วยลงทุนของกองทุนอาจมี
เรื่องกฎเกณฑท์างกฎหมายหรอืกฎเกณฑท์างดา้นภาษีเขา้มาเกีย่วขอ้ง ซึง่กฎเกณฑด์ังกล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลง

โดยไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้และไม่สามารถควบคุมได ้และการเปลีย่นแปลงนั้นอาจส่งผลกระทบเชงิลบต่อ 
ผูล้งทนุ  

17. ความเสีย่งดา้นความเป็นเจา้ของกจิการ (Entrepreneurial Risk): การลงทนุในตราสารทนุจะสะทอ้นการมสีว่นร่วม

โดยตรงในความส าเร็จหรือความลม้เหลวของบรษัิททีล่งทุน ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์รา้ยแรง เชน่ บรษัิทลม้ละลาย  
เป็นตน้ มลูคา่ของเงนิทีล่งทนุจะขาดทนุทัง้หมด  

18. ความเสี่ยงดา้นสกุลเงินต่างประเทศ (Currency Risk): ในกรณีที่กองทุนถือหลักทรัพย์ที่ออกในสกุลเงิน

ตา่งประเทศ จะสง่ผลท าใหก้องทนุมคีวามเสีย่งทางดา้นสกลุเงนิตา่งประเทศ การลดลงของอัตราแลกเปลีย่นจะสง่ผล
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ท าใหมู้ลคา่ของหลักทรัพยท์ีอ่ยู่ในรูปสกลุเงนิต่างประเทศปรับตัวลดลง ในทางตรงกันขา้มตลาดเงนิตราต่างประเทศ 

ก็สรา้งโอกาสในการท าก าไรไดด้ว้ยเชน่กนั  

19. ความเสีย่งดา้นการเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทนุ (Change of Investment Policy): การเปลีย่นแปลงนโยบาย
การลงทุนจะส่งผลท าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกับกองทุน บริษัทจัดการอาจมีการ

เปลีย่นแปลงนโยบายการลงทนุของกองทนุไดต้ลอดเวลาและอาจเป็นการเปลีย่นแปลงทีม่นัียส าคัญ  

20. ความเสีย่งดา้นการเปลีย่นแปลงของเงือ่นไขกองทุน (Changing Trust Agreement): ในขอ้ตกลงของกองทุน 
บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของกองทนุไดต้ลอดเวลา ซึง่รวมถงึเรือ่งการเลกิกองทนุหรอืการควบ

รวมกองทนุกบักองทนุอืน่ ดงันัน้ ผูล้งทนุจงึมคีวามเสีย่งในการถอืหน่วยลงทนุในชว่งเวลาทีจ่ะเกดิเหตกุารณ์ดงักลา่ว  

21. ความเสี่ยงดา้นการหยุดรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Suspension Risk): โดยปกติผูล้งทุนจะ
สามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นชว่งเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด แต่หากเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่ปกต ิบรษัิทจัดการอาจ

หยดุรับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว และจะเปิดรับค าสัง่ขายคนืในวนัทีก่ าหนดตอ่มาหรอืในราคาทีก่ าหนด 

ซึง่ราคานีอ้าจต า่กวา่ราคาของวนักอ่นหนา้ทีบ่รษัิทจัดการจะหยดุรับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  

22. ความเสีย่งดา้นบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับกองทุน (Key Persons Risk): ผลการด าเนินงานของกองทุนที่ดีมากใน

ชว่งเวลาหนึ่งเกดิจากความส าเร็จในการคัดเลอืกทมีงานทีเ่หมาะสมและการตัดสนิใจทีถู่กตอ้งในการบรหิารกองทุน 

อย่างไรก็ตาม บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารกองทนุอาจมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่การตัดสนิใจของทมีงานใหม่อาจไม่
ประสบผลส าเร็จ  

23. ความเสีย่งดา้นการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Change Risk): ตราบใดทีก่องทนุมกีารลงทุน

ในหลักทรัพยท์ีเ่กีย่วขอ้งกับอัตราดอกเบีย้ ดังนัน้ กองทนุจะความเสีย่งหากอัตราดอกเบีย้มกีารเปลีย่นแปลง ในกรณีที่
อตัราดอกเบีย้ปรับตวัเพิม่ขึน้ มลูคา่ของหลกัทรัพยท์ีก่องทนุถอือยูอ่าจปรับตัวลดลงเป็นอยา่งมาก 

3.12 รายละเอยีดการลงทุนในตา่งประเทศ : 

ลงทนุในตา่งประเทศโดยมมีลูคา่การลงทนุสทุธใิน (net exposure) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิและไมเ่กนิวงเงนิลงทนุในตา่งประเทศทีไ่ดรั้บการจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื

หน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย 

3.13 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทนุ 

3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุนในประเทศ 

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลกัทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อย่างใดอย่าง

หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด

ดังตอ่ไปนี้ เวน้แตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศ
แกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ 

สว่นที ่1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิในส่วนอืน่ของภาคผนวกนี้ ซึง่มี

คณุสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 

1.1  ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุมภีาระผกูพันมากกวา่มูลคา่เงนิลงทนุในตราสาร 

1.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแตก่องทนุไดด้ าเนนิการให ้

มกีารรับโอนสทิธเิรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อก 
ตราสารได)้  

1.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรับปรุงเป็นประจ าอยา่งสม า่เสมอ ซึง่ บลจ. สามารถเขา้ถงึได ้
เพือ่น ามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทนุไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมูลคา่ยุตธิรรม โดยขอ้มูล

ดงักลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ึง่จัดท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรับในระดบัสากล 

2.  คณุสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 

2.1  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักลา่วเพือ่ช าระหนี้การคา้  B/E หรอื P/N ดงักลา่วตอ้งมี

การรับอาวลัหรอืรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
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2.1.6  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.1.8  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทัง้นี ้การอาวลัหรอืการรับรองดงักลา่วตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ 
(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2  การลงทนุใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขเพิม่เตมิดงันี้ 

2.2.1  SN มกีารจา่ยผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying ของ derivatives ตามทีร่ะบุ

ในสว่นที ่6 ขอ้ 1 

2.2.2  หากการลงทนุใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนตอ้งรับมอบทรัพยส์นิใด ๆ ทรัพยส์นินัน้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีก่องทุน
สามารถลงทุนได ้  เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International Swaps and Derivatives 

Association (ISDA) และเป็นทรัพยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยกอ่นการลงทนุ บลจ. ตอ้งจัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูล

เกีย่วกบัการลงทนุทีอ่าจท าใหก้องทนุตอ้งรับมอบทรัพยส์นิดงักลา่วไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทนุสามารถไถ่ถอน SN ดังกลา่ว

กอ่นครบอาย ุเมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ  บลจ. ตอ้งด าเนนิการจัดใหม้ขีอ้ตกลงกับผูอ้อก SN ดังตอ่ไปนี้ก่อน

การลงทนุ   

2.2.4.1  ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที ่15 และวันสุดทา้ยของแต่ละ

เดอืน  ทัง้นี ้ในกรณีทีว่นัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัท าการถัดไป   

2.2.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาของ SN อยา่งมนัียส าคัญ ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มูลคา่

ยตุธิรรมของ SN ไปยัง TBMA ทนัท ี

ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใชบ้ังคับกับกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกับ TBMA และมกีารเสนอขายตามหลักเกณฑท์ี่

ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ 

สว่นที ่2 :  ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property 

ตอ้งมคีณุสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี้ 

1.  กรณีเป็นหนว่ยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

1.1  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

1.1.1  มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 

ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.1.2  ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกล่าวตอ้งมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใชก้ับการ

ลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวมทองค าทีล่งทนุในทองค าแทง่)  

1.1.2.1  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกับทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้

1.1.2.2  มกีารลงทุนในทรัพย์สนิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single 

entity limit ของกองทนุนัน้ 

1.1.2.3  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์product 

limit ส าหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทนุนัน้ 

1.1.2.4  มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit  ของกองทนุนัน้ 

1.1.3  ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุรวมฟีดเดอร ์ 

1.2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนอืจากทีก่ าหนดในสว่นที ่2 ขอ้ 1.1 

1.2.1  มีคุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS ในส่วนที ่1  

ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2.2  จดทะเบยีนซือ้ขายใน SET  

สว่นที ่3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝากดงันี้ 

1.  ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  

2.  ธนาคารออมสนิ  
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3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4.  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.  บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั  

6.  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8.  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9.  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10.  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูรั้บฝากตาม 1. - 9.  

สว่นที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) 

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานก าหนด 

สว่นที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานก าหนด 

สว่นที ่6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุดงันี้ 

1.  ประเภท underlying  derivatives ทีก่องทนุจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลาย
อยา่งดงันี ้

1.1  ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ทองค า 

1.6  น ้ามันดบิ 

1.7  ดชันกีลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดชันเีงนิเฟ้อ ดชันทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.9  

1.8  ดชันทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันตีาม 1.7 

1.9  underlying อืน่ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิโดยอาศยัอ านาจตามขอ้ 10 วรรคหนึง่ (5) (ก) ของประกาศ 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักลา่วตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) 

หรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (futures price) เทา่นัน้  ทัง้นี ้ราคาของ underlying อืน่ทีไ่มใ่ชด่ชัน ีหรอื underlying ที่
เป็นองคป์ระกอบของดชันดีงักลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวาง และเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย 

2.  เงือ่นไขการลงทนุ บลจ. จะด าเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่ 

2.1  กรณี MF ไดร้ะบเุกีย่วกับการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทนุไวอ้ย่างชัดเจน

ในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2   OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 
ตวัแทนซือ้ขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมีการช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นั้นตอ้งเป็นทรัพย์สนิที่

กองทนุสามารถลงทนุได ้ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้ก็ตาม 

3.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชัน ี 

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันตีาม 1.7 – 1.8 ดชันดีงักลา่วตอ้งมลีกัษณะดงันี ้

3.1  เป็นดชันทีีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบแุหลง่ขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจัยตา่ง ๆ 

ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมีการค านวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดัชนี ทัง้นี้ 

underlying หรอืปัจจัยดงักลา่วตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันทีีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหนึง่ดงันี้ 

3.2.1  ดชันทีีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันทีีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี้ 
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3.2.1.1  ดชันทีีอ่งคป์ระกอบแตล่ะตวัมนี ้าหนัก < 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันทีีอ่งคป์ระกอบตัวใดตัวหนึง่มนี ้าหนัก < 35% ของน ้าหนักทัง้หมดในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดย
องคป์ระกอบตวัอืน่ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิอัตราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1 

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามันดบิ
มาพจิารณา 

3.2.2  ดชันทีีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามันดบิ หรอืเป็นดชันรีาคาทองค าหรอืน ้ามันดบิ 

3.2.3  ดชันอีืน่ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดงันี้ 

3.2.3.1  เป็นดชันทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมือ่ค านวณเงนิลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหนึง่วา่กองทนุลงทนุในตราสารหรือสญัญานัน้โดยตรง
แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้ 

3.3  เป็นดชันทีีไ่ดรั้บการพัฒนาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระจาก บลจ.  ทัง้นี ้หากปรากฏ
วา่สถาบันดังกลา่วเป็นบรษัิทในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์
อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันนัีน้ ๆ อยา่งตอ่เนือ่งเป็นประจ าทกุวนัท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตกุารณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีกลุ่มสนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีดังกล่าวตอ้งค านวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
ดงันี ้

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

3.5.2  ดชันสีนิคา้โภคภัณฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (futures price) 
ของสนิคา้โภคภัณฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึง่ 

3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกับดชันีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกลา่วตอ้งค านวณโดยใชแ้หลง่ขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บลจ. แสดงใหเ้ห็นไดว้า่วธิกีารค านวณของ
ผูพั้ฒนาดชันดีงักลา่วสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.  หลกัเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพัน (cover rule) 

บลจ. ตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทนุทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งในจ านวนทีเ่พยีงพอ  ตอ่ภาระทีก่องทนุอาจตอ้ง
ช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงาน
ก าหนดโดยอาศยัอ านาจตามขอ้ 10 วรรคหนึง่ (5) (ข) ของประกาศ 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่ส ิง่เดียวกับทรัพย์สนิที่จะลดความเสีย่ง การลงทุนใน 
derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานก าหนดโดยอาศยัอ านาจตามขอ้ 10 วรรคหนึง่ (5) (ค) ของประกาศ 

6.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บลจ. ตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

6.1  ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้มลูคา่ยุตธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทกุวนัที ่15 และวนัสดุทา้ย
ของแตล่ะเดอืน  ทัง้นี ้ในกรณีทีว่นัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูคา่ยุตธิรรมภายในวันท า
การถัดไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมนัียส าคัญ ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณ
และแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทนัท ี

6.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้

7.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives บลจ. ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขดงันี้ 

7.1  เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้ 

7.2  เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีักษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกับธุรกรรมอย่างหนึง่อย่าง
ใด ดงันี ้

7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกันความเสี่ยงดา้นเครดิตที่เกี่ยวขอ้งกับ
ความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นัน้ โดยคูส่ญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกัน
ความเสีย่งมภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลให ้
ขอ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งครบก าหนดทันท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวันครบก าหนด
ตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมเีพียงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มี
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หลายรายการซึง่ก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีนา้ทีช่ าระหนีเ้มือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใด
รายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการ
หนึง่ในกลุม่ obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากันเฉพาะในสว่นของสนิทรัพยร์ายนัน้ แตข่อ้ตกลงจะครบก าหนดเมือ่เกดิ 
credit event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกันความเสีย่งของสนิทรัพยอ์า้งองิทีเ่กดิ

จากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดรั้บจากสนิทรัพย์อา้งองิ โดยผูข้ายประกันความเสีย่งมีภาระผูกพันทีจ่ะจ่าย
ผลตอบแทนในอัตราคงทีห่รอือัตราลอยตัวทีอ่า้งองิกับอัตราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกัน และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของ

มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์อา้งองิ เพื่อแลกกับการทีผู่ซ้ ือ้ประกันความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิ่มขึน้  
(ถา้มี) ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์อา้งองิใหก้ับผูข้ายประกันความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรือครบ

ก าหนดสญัญา (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  ไม่มีขอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิี่ก าหนดไวใ้นตราสารหนี้หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ที ่credit derivatives นั้น

อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3  ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ญัญา 

สว่นที ่7 :  ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย private equity   

การลงทนุในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

หน่วยลงทุน private equity ทีก่องทุนลงทุนได ้ตอ้งมีคุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑ ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับ
ขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทนุรวมเขา้ผูกพันตามขอ้ตกลงกับกจิการเงนิร่วมลงทนุ (private equity) ให ้บลจ. ลงทนุในหน่วย private 

equity ได ้โดยตอ้งไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุเขา้ผูกพันมากกวา่ขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต า่ทีจ่ะลงทนุ 

3.13.2 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทนุในตา่งประเทศ : 

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลกัทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด

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

แกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่  

ทัง้นี้ ตราสารหรือสัญญาดังต่อไปนี้ตอ้งเสนอขายหรือเป็นการท าสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานก ากับดูแลดา้น

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์

ตา่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษัิททีจ่ัดตัง้และเสนอขายในประเทศกลุม่ GMS 

สว่นที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) ตา่งประเทศ 

1. ตราสาร TS ต่างประเทศ หมายความว่า ตราสารทางการเงนิต่างประเทศใดๆ นอกเหนือจากทรัพยส์นิในสว่นอืน่ๆ 
ของขอ้ 3.13.2 ซึง่มคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี ้

1.1 ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุมภีาระผูกพันมากกวา่มูลคา่เงนิลงทนุในตราสาร 

1.2 สามารถเปลีย่นมือได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็นตั๋วแลกเงนิ หรือตั๋วสัญญาใชเ้งนิ หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง ทีม่ี

เงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแตก่องทนุไดด้ าเนนิการใหม้กีารรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 

หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้ 

1.3 มขีอ้มูลเกีย่วกับตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมีการปรับปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอซึง่บรษัิทจัดการสามารถ

เขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม 
โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ึง่จัดท าตามหลักวชิาการอนัเป็นทีย่อมรับในระดับสากล 

2. คณุสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 

2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุในตัว๋แลกเงนิหรอืตั๋วสญัญาใชเ้งนิทีอ่อกตราสารดงักลา่วเพือ่ช าระหนี้การคา้ตัว๋แลกเงนิหรอื
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงักลา่วตอ้งมกีารรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดงันี้ 

2.1.1 ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ 

2.1.2 สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 2.1.1 

ทัง้นี ้การอาวลัหรอืการรับรองดงักลา่วตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ 

(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบไุวใ้นตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิดว้ย 
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2.2 การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงตา่งประเทศ ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขเพิม่เตมิดงันี ้

2.2.1 สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงมกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกับ underlying ประเภทเดยีวกับ underlying ของ
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตามทีร่ะบใุนสว่นที ่6 ขอ้ 1 

2.2.2 หากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงจะมผีลท าใหก้องทนุตอ้งรับมอบทรัพยส์นิใดๆ ทรัพยส์นินัน้ตอ้งเป็น
ทรัพย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย International Swaps and 

Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยกอ่นการลงทนุบรษัิทจัดการตอ้งจัดให ้

มกีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทนุทีอ่าจท าใหก้องทนุตอ้งรับมอบทรัพยส์นิดงักลา่วไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

2.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อกสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงตอ้ง
ยนิยอมใหก้องทนุสามารถไถถ่อนสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงดงักลา่วกอ่นครบอายเุมือ่บรษัิทจัดการรอ้งขอได ้

2.2.4 ในกรณีทีเ่ป็นสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงซึง่เสนอขายในตา่งประเทศ ตอ้งปรากฎวา่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง

นัน้มรีาคาปรากฏในระบบขอ้มูลทีน่่าเชือ่ถอืไดซ้ึง่เป็นทีย่อมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏบิัตสิากล และบรษัิทจัดการ
ตอ้งด าเนนิการจัดใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อกสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงดงัตอ่ไปนี้กอ่นการลงทนุ 

2.2.4.1 ใหผู้อ้อกสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงสง่ราคาทีเ่ป็นมูลค่ายุตธิรรมของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงซึง่เกดิจาก

วธิกีารค านวณเดยีวกับทีใ่ชใ้นการค านวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มูลทีน่่าเชือ่ถอืดังกลา่ว ใหบ้รษัิทจัดการทกุวันที ่15 
และวนัสดุทา้ยของแตล่ะเดอืน ทัง้นี ้ในกรณีทีว่นัดงักลา่วเป็นวนัหยุดท าการของบรษัิทจัดการ ใหค้ านวณและแจง้มูลคา่

ยตุธิรรมภายในวนัท าการถัดไป 

2.2.4.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝงอย่างมีนัยสาคัญใหผู้อ้อก
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงสง่ราคาทีเ่ป็นมลูคา่ยตุธิรรมของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงมายังบรษัิทจัดการทนัท ี

สว่นที ่2 : ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property ทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมาย

ตา่งประเทศ 

ตอ้งมคีณุสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี้ 

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

1.1 มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดสาหรับตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 
ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2 เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี ้

1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่ ากับดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ ทีม่กีารซือ้ขาย
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลทีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ 

IOSCO 

1.2.3 ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวตอ้งอยู่
ภายใตห้ลักเกณฑก์ารก ากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการส าหรับกองทุนเพื่อผูล้งทุนรายย่อยของ

ประเทศนัน้ 

1.3 ประเทศทีก่ ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่างเพียงพอ ทัง้นี้ ตาม
รายชือ่ประเทศทีส่านักงาน ก.ล.ต. กาหนด 

1.4 กองทนุ CIS ตา่งประเทศดังกลา่วตอ้งมกีารจากัดการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตจุ าเป็นในการบรหิารสภาพคลอ่งเป็น

การชั่วคราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใชก้ับการลงทุนในหน่วยของกองทุนCIS ต่างประเทศซึง่เป็น
กองทนุรวมทองค าทีล่งทนุในทองค าแทง่) 

1.4.1 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity 

limit ของกองทนุ ทัง้นี ้หลกัเกณฑด์งักลา่วไมใ่ชก้ับกรณีทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP 

1.4.2 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit 
ส าหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทนุ 

1.4.3 มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุ 

ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศเป็นกองทุนทีมุ่่งเนน้ลงทุนในทรัพย์สนิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกับทีก่องทุน

สามารถลงทุนได ้และเมื่อน าทรัพย์สนิทีไ่ม่สามารถลงทุนไดม้าค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้จะตอ้งไม่เกนิ 
รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุดงักลา่ว 

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนอืจากทีก่ าหนดในสว่นที ่2 ขอ้ 1. 
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2.1 มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 

ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

2.2 จดทะเบยีนในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

 

สว่นที ่3 : ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากของสถาบนัการเงนิตา่งประเทศหรอืตราสารตา่งประเทศทีเ่ทยีบเทา่เงนิฝาก 

ตอ้งเป็นเงนิฝากของสถาบนัการเงนิตา่งประเทศหรอืตราสารตา่งประเทศทีเ่ทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ 

2. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 

3. สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 1. - 2. 

สว่นที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) 

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานก าหนด 

สว่นที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานก าหนด 

สว่นที ่6 : ธุรกรรมประเภท derivatives 

ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุดงันี ้

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทนุจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใด อย่างหนึง่หรอืหลาย
อยา่งดงันี ้

1.1 ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 ทองค า 

1.6 นา้มันดบิ 

1.7 ดชันกีลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดชันเีงนิเฟ้อ ดชันทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม1.1 - 1.6 หรอื 1.9 

1.8 ดชันทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันตีาม 1.7 

1.9 underlying อืน่ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดังกล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบัน (spot 

price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านั้น ทัง้นี้ ราคาของ underlying อืน่ทีไ่ม่ใช่ดัชนี หรือ 
underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันดีังกลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย 

2. เงือ่นไขการลงทนุ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่ 

2.1 กรณีกองทนุไดร้ะบเุกีย่วกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทนุไวอ้ยา่งชดัเจน

ในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives ในต่างประเทศตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ 
derivatives ทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแลดา้นหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิ

สามัญของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมีการช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นั้น ตอ้งเป็นทรัพย์สนิที่

กองทนุสามารถลงทนุได ้ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้ก็ตาม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชัน ี

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันตีาม 1.7 - 1.8 ดชันดีงักลา่วตอ้งมลีกัษณะดงันี้ 

3.1 เป็นดัชนีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบแุหลง่ขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจัยตา่งๆ 
ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมีการค านวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดัชนี ทัง้นี้ 

underlying หรอืปัจจัยดงักลา่วตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 
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3.2 เป็นดชันทีีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหนึง่ดงันี้ 

3.2.1 ดชันทีีม่กีารกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดชันทีีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี้ 

3.2.1.1 ดชันทีีอ่งคป์ระกอบแตล่ะตวัมนี ้าหนักนอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2 ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบตัวใดตัวหนึง่มนี ้าหนักนอ้ยกวา่หรอืเทา่กับ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด ในกรณีทีเ่ป็นไปตาม
สภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอืน่ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิอตัราทีก่าหนดใน 3.2.1.1 

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามันดบิ

มาพจิารณา 

3.2.2 ดชันทีีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามันดบิ หรอืเป็นดชันรีาคาทองค าหรอืน ้ามันดบิ 

3.2.3 ดชันอีืน่ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดงันี้ 

3.2.3.1 เป็นดชันทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมือ่ค านวณเงนิลงทุนตามสัดสว่น (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานัน้โดยตรง

แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้ 

3.3 เป็นดัชนีทีไ่ดรั้บการพัฒนาโดยสถาบันทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ หาก

ปรากฏวา่สถาบันดังกล่าวเป็นบรษัิทในเครอืของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกันความขัดแยง้
ทางผลประโยชนอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันนัีน้ๆ อยา่งตอ่เนือ่งเป็นประจ าทกุวนัท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตกุารณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันกีลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดชันดีงักลา่วตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่งดงันี ้

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

3.5.2 ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (futures price) 
ของสนิคา้โภคภัณฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึง่ 

3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกับดชันีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกลา่วตอ้งค านวณโดยใชแ้หลง่ขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการ

ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสนิคา้และบริการที่บริษัทจัดการแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวธิีการ

ค านวณของผูพั้ฒนาดชันดีงักลา่วสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การชาระหนีต้ามภาระผกูพัน (cover rule) 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทนุทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งในจ านวนทีเ่พยีงพอตอ่ภาระทีก่องทนุอาจ
ตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่

ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาหรับการลงทนุทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการลงทนุใน derivatives ที ่underlying ไม่ใชส่ ิง่เดยีวกับทรัพยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทนุใน 

derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

6.1 ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้มลูคา่ยุตธิรรมของ derivatives ให ้บรษัิทจัดการทราบทกุวันที ่15 และวัน

สดุทา้ยของแตล่ะเดอืน ทัง้นี ้ในกรณีทีว่ันดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของบรษัิทจัดการใหค้ านวณและแจง้มูลคา่ยตุธิรรม

ภายในวนัท าการถัดไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนัียสาคัญใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณ

และแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทนัท ี

6.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษัิทจัดการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาหรับการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขดงันี้ 

7.1 เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้ 

7.2 เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธรุกรรมหรอืเทยีบเคยีงกับธรุกรรมอยา่งหนึง่อย่างใด 
ดงันี ้
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7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกันความเสี่ยงดา้นเครดิตที่เกี่ยวขอ้งกับ

ความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นัน้ โดยคูส่ญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกัน
ความเสีย่งมภีาระผกูพันทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้ 

โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งครบก าหนดทันท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวัน
ครบก าหนดตามปกติ) ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ 

obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดใหผู้ข้ายประกันความเสี่ยง มีหนา้ที่ชาระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ 

obligation รายการใดรายการหนึง่เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation 
รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากันเฉพาะในสว่นของสนิทรัพยร์ายนัน้ แตข่อ้ตกลงจะ

ครบก าหนดเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งของสนิทรัพยอ์า้งองิทีเ่กดิจาก

การลดลงของผลตอบแทนที่จะไดรั้บจากสนิทรัพย์อา้งอิง โดยผูข้ายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่าย

ผลตอบแทนในอัตราคงทีห่รอือัตราลอยตัวทีอ่า้งองิกับอัตราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกัน และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของ

มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์อา้งองิ เพื่อแลกกับการทีผู่ซ้ ือ้ประกันความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิ่มขึน้  

(ถา้มี) ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์อา้งองิใหก้ับผูข้ายประกันความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรือครบ

ก าหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event) 

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

สญัญามาตรฐานอืน่ตามทีส่านักงานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี ้

7.3.1 มีผลใชบ้ังคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ

กฎหมายอืน่ 

7.3.2 ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ที ่credit derivatives นัน้

อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ญัญา 

สว่นที ่7 :  ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย private equity   

การลงทนุในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

หน่วยลงทุน private equity ทีก่องทุนลงทุนได ้ตอ้งมีคุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑ ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับ

ขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทนุรวมเขา้ผูกพันตามขอ้ตกลงกับกจิการเงนิร่วมลงทนุ (private equity) ให ้บลจ. ลงทนุในหน่วย private 

equity ได ้โดยตอ้งไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุเขา้ผูกพันมากกวา่ขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต า่ทีจ่ะลงทนุ 

3.14.    อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและ

ตา่งประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซ้ ึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของ 

กองทุนรวม ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด

ดังตอ่ไปนี้ ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอัตราสว่นการลงทนุ บรษัิทจัดการจะ

ลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย  

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 า่กวา่ 2 อนัดับแรก 

ไมเ่กนิ 35% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบใุนภาคผนวก 3 สว่นที ่2 ขอ้ 1.1 หรอืขอ้ 2.1  ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู รั้บฝากหรือผูอ้อก 
ตราสารมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี้ 

4.1  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีรั่ฐบาล
เป็นประกนั  

ไมเ่กนิ 20% 

หรอืไมเ่กนิ 10% เมือ่เป็นการลงทนุใน
ตา่งประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพันมภีมูลิ าเนาอยู่
ตา่งประเทศ โดยเลอืกใช ้credit rating แบบ 
national scale 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุน SN หรือศุกูก ทีผู่อ้อก
จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่

ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอยีด

ตามแบบ filing        

5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้ ≤ 397 วัน                   
นับแตว่ันทีล่งทนุ และไม่ไดม้ลีักษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระ

ผกูพันตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็น บคุคลดงันี ้

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบัน

การเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี ้> 397 วันนับแต่

วนัทีล่งทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของregulated market 

ไมเ่กนิอัตราดงันี ้แลว้แตอ่ัตราใดจะสงูกวา่ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทนุ 

ใน benchmark + 5% 

  

6 

 

ทรัพยส์นิดงันี ้

6.1  ตราสารทนุทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์
ส าหรับผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรอืของตลาด ซือ้ขายหลักทรัพย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่าง

ด าเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนทีอ่อกโดยบริษัททีจ่ัดตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษัิทดังกล่าวซือ้ขาย

ในกระดานซือ้ขายหลักทรัพยส์ าหรับ ผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรอื

ของตลาดซือ้ขายหลักทรัพย ์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษัิทที่
อยู่ระหวา่งด าเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออก

จากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักท รัพย์
ตา่งประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี ้        

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ SN หรอืศกุกู ที่

ผูอ้อกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา

 

รวมกนัไมเ่กนิอตัราดงันี ้แลว้แตอ่ตัราใด 

จะสงูกวา่ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้าหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุ 
      ใน benchmark + 5% 
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สารนั้นในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจัดตั ้งขึ้นตาม

กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที่ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  

ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III  

6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

 

6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีนใน SET หรอื 

ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทั่วไปโดย

มรีายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี้ 

≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได ้มี

ลักษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูม้ภีาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวตอ้งเป็น บุคคล

ดงันี ้

6.4.3.3.1   บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถาบันการเงนิระหว่างประเทศ

ทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

6.4.3.3.3  สถาบันการเงนิต่างประเทศทีม่ี

ลักษณะท านองเดียวกับบุคคล 
ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่ีก าหนดวันช าระหนี้ > 397 วัน 
นับแตว่นัทีล่งทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ 

regulated market 

6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.6  ธุ ร ก ร รมดั งนี้  ที่คู่ สัญญามี  credit rating อยู่ ใ น ร ะดับ 

investment grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี ้

6.7.1  จดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจด

ทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย ์ส าหรับ
ผู ล้งทุนทั่ วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย

หลกัทรัพยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดังกล่าวที่

อยู่ระหวา่งด าเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจท าใหม้กีารเพกิ
ถอนหน่วยดังกลา่วออกจาก การซือ้ขายใน SET หรอื

ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทนุทีไ่ม่ไดม้ลีักษณะกระจาย การ

ลงทุนในกจิการโครงสรา้งพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ 
หรือสทิธิการเช่า แลว้แต่กรณี  (diversified fund) 

ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ ใน 
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย

หลักทรัพย์ส าหรับผูล้งทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพยต์า่งประเทศ (แตไ่ม่รวมถงึหน่วย private equity ทีอ่ยู่

ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุที่อาจท าใหม้ีการเพิกถอนหน่วย

ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลกัทรัพยต์า่งประเทศ) 
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6.9  หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในภาคผนวก 3 สว่นที ่2 ขอ้ 1.2 หรือ

ขอ้ 2.2 ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซือ้ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ ส าหรับผูล้งทุน

ทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศ (แต่
ไม่รวมถงึหน่วยดังกล่าวทีอ่ยู่ ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจ

ท าใหม้ีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET 

หรอืในตลาด ซือ้ขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทนุทีม่ลีักษณะกระจาย

การลงทุนในกจิการโครงสรา้งพื้นฐาน อสังหารมิทรัพย ์หรือสทิธิ
การเชา่ แลว้แตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงาน

ก าหนด และมลีกัษณะตาม 6.7.1 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

8 ทรัพยส์นิอืน่นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไมเ่กนิ 5% 

 

สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ (group limit)* 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สนิของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกจิการ
เดยีวกันหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกับบริษัท

ดงักลา่ว  
 

ไม่เกนิอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แลว้แต่อัตราใด
จะสงูกวา่ 

(1) 25% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุใน

benchmark + 10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดงันี ้ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit  

                      1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของ MF  

                      2. derivatives on organized exchange 
 

สว่นที ่3 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit)** 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรือ P/N ทีน่ิตบิุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคล
ดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จา่ย หรอืคูส่ญัญา ดงันี ้

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั 

(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิที ่MF ไดรั้บโอนกรรมสทิธิม์าจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี

เวน้แตเ่ป็น MF ทีม่อีายโุครงการ < 1 ปี  
  ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุกองทนุ 

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้ับ MF ทีอ่ายกุองทนุ  

  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี ้เฉพาะ MF ทีม่ ี
  อายโุครงการ ≥ 1 ปี  

 

 

2 

  

ทรัพยส์นิดงันี ้

2.1  B/E หรอื P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต ่MF ไดด้ าเนนิการ
ใหม้ีการรับโอนสทิธิเรียกรอ้งในตราสารได ้ตามวิธีการที่

กฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อก

ตราสารได 2้.2  SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ 
TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้น

ประกาศ คณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยการขออนุญาต และ
การอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ีอ่อกใหม)่ 

2.3  เงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝาก

เกนิ 12 เดอืน  

2.4  total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี ้

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 

 

3 reverse repo ไมเ่กนิ 25% 
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4 securities lending   ไมเ่กนิ 25% 

5 total SIP ซึง่ไดแ้ก ่ทรัพยส์นิตามขอ้ 8 ในตอนที ่1.1 : อตัราสว่น
การลงทนุส าหรับ MF ทัว่ไป ของสว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุที่

ค านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit)  แต่

ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุน SN ศุกูก หรือตราสาร 
Basel III ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี ้

5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที่ 1.1 :       
อตัราสว่นการลงทนุส าหรับ MF ทัว่ไป ของสว่นที ่1 :อตัราสว่น

การลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิ หรอืคูส่ญัญา (single 
entity limit) 

5.2  มี credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment grade หรือ 

ไมม่ ีcredit rating 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 

 

6 derivatives ดงันี ้

6.1  การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่วีัตถุประสงคเ์พื่อการลด

ความเสีย่ง (hedging) 

 

6.2  การเขา้ท าธรุกรรม derivatives ทีม่ใิชเ่พือ่การลดความเสีย่ง  

       (non-hedging) 

 

 

 

 

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู่ 

 

 

6.2.1  กรณี MF ไมม่กีารลงทนุแบบซบัซอ้น 

          จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจาก 

          การลงทนุใน derivatives โดยตอ้ง 

          ไมเ่กนิ 100% ของ NAV 

 

6.2.2  กรณี MF มกีารลงทนุแบบซับซอ้น 
          จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจาก 

          การลงทนุใน derivatives โดยมลูคา่ 

          ความเสยีหายสงูสดุ (value-at-risk :  

          VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงันี ้

          (1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
          (2)  relative VaR < 2 เทา่ ของ VaR  

                ของ benchmark 

 

** หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของกองทนุไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกับ 

product limit 

สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  

1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนึง่ ทกุ MF รวมกนัภายใตก้ารจัดการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจี านวนหุน้
ของบรษัิทรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท

นัน้ 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุตราสาร 
Basel III และศกุกูของผูอ้อกรายใด

รายหนึง่ (ไมร่วมถงึตราสารหนี้ภาครัฐ
ไทยหรอืตราสารหนีภ้าครัฐ

ตา่งประเทศ) 

 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial liability)*
ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั ้งนี้ ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารมีหนี้ส ินทาง
การเงนิทีอ่อกใหมก่อ่นครบรอบระยะเวลาบัญชถีัดไปและยังไมป่รากฏ

ในงบการเงนิลา่สดุ บลจ. อาจน ามูลคา่หนี้สนิทางการเงนิดังกล่าวมา

รวมกับมูลค่าหนี้สนิทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดย
ขอ้มูลหนี้สนิทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มูลทีม่กีารเผยแพร่เป็นการ

ทั่วไป และในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มีหนี้ส ินทางการเงินตามที่
เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชลี่าสุด** ใหใ้ช ้

อัตราสว่นไม่เกนิ 1 ใน 3ของมูลคา่การออกและเสนอขายตราสารตาม

ขอ้นี้ของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แตใ่นกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้ี
การยื่นแบบ filing ในลักษณะเ ป็นโครงการ  (bond issuance 

program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
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2.2  ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารทีอ่อกใหม่

และม ีcredit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment grade หรือไม่ม ี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต ้การจัดการของ 

บลจ. รายเดยีวกันรวมกันไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลคา่การออกและเสนอ

ขายตราสารดังกลา่วเป็นรายครัง้ เวน้แตก่รณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีาร
ยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 

ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบคุคลดงันี ้ 

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับบคุคลตาม 

1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื 

   กองทนุ CIS ตา่งประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทนุดงันี ้

(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถว้นดังนี้   
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน            

(1.1)  มขีนาดเล็ก 

(1.2)  จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง    

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ทีอ่อก
หน่วยนัน้  เวน้แตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ 

โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน 

(1)  มขีนาดเล็ก  

(2)  จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทนุใด 

กองทนุหนึง่ 

ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property 

ที่ออกหน่วยนั้น  เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะ

ครบถว้นดงันี ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน 

(1)  มขีนาดเล็ก  

(2)  จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทุน 

private equity  

หมายเหต ุ: 

* หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐานการบัญชทีี่ผูอ้อกตราสารดังกล่าวไดจั้ดท างบ

การเงนิตามมาตรฐานการบัญชนัี้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดับสากล 



กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอรต์ี ้       หนา้ 32 

เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS)หรือ United States Generally Accepted Accounting 

Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถงึกรณียังไมค่รบก าหนดการจัดท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

สว่นที ่5 การด าเนนิการเมือ่ทรัพยส์นิทีล่งทนุขาดคณุสมบัตหิรอืการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ 

1. ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดแตต่อ่มาทรัพยส์นิทีล่งทนุมคีณุสมบัตทิีเ่ปลีย่นแปลงไป
จนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป  บรษัิทจัดการตอ้งด าเนินการ

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จัดท ารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนและวันทีท่รัพยส์นิขาดคุณสมบัต ิและ

จัดส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการกองทุน ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่เกดิกรณีดังกล่าว 

ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

(2) จ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นส าคัญ แตต่อ้งไม่เกนิ

กวา่ระยะเวลาดงันี ้ เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 5 ในสว่นนี ้

(ก) 30 วนันับแตว่นัทีท่รัพยส์นินัน้ขาดคณุสมบัต ิกรณีเป็นกองทนุรวมตลาดเงนิ  

(ข) 90 วนันับแตว่นัทีท่รัพยส์นินัน้ขาดคณุสมบตั ิกรณีเป็นกองทนุรวมนอกเหนอืจากกองทนุตาม (ก) 

(3) เมือ่บรษัิทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบตั ิหรอืทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบตัมิคีณุสมบตัเิปลีย่นแปลง

ไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดท ารายงานขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราสว่นการ

ลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่ว  รวมถงึวันทีไ่ดจ้ าหน่ายทรัพยส์นินัน้ออกไปหรอืวันทีท่รัพยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคณุสมบตั ิ

แลว้แตก่รณี และใหจั้ดสง่รายงานตอ่ผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคุณสมบัตใิหเ้ป็นไปตาม (2) (ข) บรษัิทจัดการตอ้งจัดท า
รายงานขอ้มลูตาม (1) พรอ้มสาเหตทุีไ่ม่สามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิดงักลา่ว และจัดสง่รายงานตอ่ส านักงาน และผูด้แูล

ผลประโยชนภ์ายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดล้งทนุในทรัพยส์นิเพือ่กองทนุรวมตลาดเงนิใหจั้ดสง่รายงานตาม (1) และ (3) ตอ่ส านักงาน

ดว้ย 

2. ในกรณีทีท่รัพย์สนิในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการตดิต่อกัน โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการตอ้ง

ด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  จัดท ารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกับประเภท จ านวน อัตราสว่นการลงทนุ และวันทีก่ารลงทนุไม่เป็นไปตาม

อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลา

ดงักลา่ว  ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

(2)  ไมล่งทนุเพิม่เตมิในทรัพยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่

ก าหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั 

แตต่อ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงันี ้ เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 5 ในสว่นนี ้

(ก)  30 วนันับแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบัญช ีในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์นิ 

(product limit) ส าหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  

(ข)  90 วันนับแตว่ันครบระยะเวลาดังกล่าว ส าหรับกรณีอืน่ใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) หรอื (ค)  เวน้แตก่รณี
เป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ หรอืกองทุนส ารองเลีย้งชพีทีม่นีโยบายการลงทนุในลักษณะเดยีวกับกองทนุรวมตลาดเงนิ 

บรษัิทจัดการตอ้งด าเนนิการแกไ้ขภายใน 30 วนันับแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

(4)  เมือ่บรษัิทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดท ารายงาน
ขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่ว รวมถงึวันทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่น

การลงทนุ แลว้แตก่รณี และจัดสง่รายงานดังกลา่วตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการ นับแตว่ันทีส่ามารถแกไ้ข

ใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุได ้

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข)  บรษัิทจัดการ
ตอ้งจัดท ารายงานขอ้มลูตามวรรคหนึง่ พรอ้มสาเหตทุีไ่ม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว และ

จัดสง่รายงานตอ่ส านักงาน และผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว  

(5)  ในกรณีทีก่องทุนมีหุน้ของบรษัิทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนไดเ้สยีใน
กจิการทีล่งทนุ (concentration limit) ตามทีก่ าหนด นอกจากการปฏบิัตติาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้ บรษัิทจัดการ

ตอ้งด าเนนิการดงันีด้ว้ย 



กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอรต์ี ้       หนา้ 33 

(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทนุ  เวน้แตก่รณีจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการ

ผอ่นผันจากส านักงาน 

(ข)  ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคมุ หรอืยืน่ค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีทีท่รัพยส์นิเป็น

หุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษัิทดงักลา่วเป็นผลใหก้องทนุไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทนัน้

จนถงึหรอืขา้มจดุทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้ 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดล้งทนุในทรัพยส์นิเพือ่กองทนุรวมตลาดเงนิใหจั้ดสง่รายงานตาม (1) และ (4) ตอ่ส านักงาน

ดว้ย 

ความในขอ้ 2 มใิหน้ ามาใชก้บักองทนุรวมดงัตอ่ไปนี ้

(1)  กองทุนรวมทีมุ่่งเนน้ลงทุนเพียงครัง้เดยีวโดยถอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวจ้นครบก าหนดอายุของทรัพยส์นิ หรือครบ

อายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรอืครบอายขุองกองทนุรวม (กองทนุ buy & hold) 

(2)  กองทนุรวมฟีดเดอร ์ในสว่นทีเ่ป็นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรอืหน่วยของกองทนุตา่งประเทศทีไ่ม่

เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนไดเ้สยีในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) โดยให ้

ด าเนนิการตามทีก่ าหนดในขอ้ 3 

3. ในกรณีกองทนุรวมฟีดเดอร์ทีไ่ดรั้บอนุมัตใิหจ้ัดตัง้หลังวันที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559  ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวม
ด าเนนิการดังตอ่ไปนี้  หากปรากฏวา่มกีารลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรือหน่วยของกองทนุตา่งประเทศไม่

เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 

วนัท าการตดิตอ่กนั  

(1)  จัดท ารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกับประเภท จ านวน อัตราสว่นการลงทนุ และวันทีก่ารลงทนุไม่เป็นไปตาม

อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลา

ดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

(2)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นส าคัญ 

แตต่อ้งไมเ่กนิระยะเวลา 180 วนันับแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

(3)  หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมสามารถแกไ้ขอัตราส่วนการลงทุนได ้ใหจั้ดท ารายงานขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ จ านวน 

อตัราสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิดงักลา่ว รวมถงึวนัทีอ่ตัราสว่นเป็นไปตามทีก่ าหนด และจัดสง่รายงานดงักลา่วตอ่ผูด้แูล

ผลประโยชนภ์ายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถแกไ้ขอัตราส่วนการลงทุนได ้หา้มมใิหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิม่เตมิในทรัพยส์นิทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทนุจนกวา่จะเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนด และใหบ้รษัิทจัดการ

กองทุนรวมจัดท ารายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่งพรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ดังกลา่ว และจัดสง่รายงานตอ่ส านักงานและผูด้แูลผลประโยชน ์ ทัง้นี้ ภายใน 3 วันท าการนับแตว่ันครบระยะเวลาตาม 

(2) 

4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามกีรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 หรอืขอ้ 3 แลว้แตก่รณี โดยอนุโลม  

(1)  กรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรัพยต์ามสดัสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้ 

(2)  กรณีทีก่องทนุไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค 

5. ในกรณีทีม่เีหตสุดุวสิยัหรอืเหตจุ าเป็นอืน่ใดท าใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถด าเนนิการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารลงทนุเป็นไป

ตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรือขอ้ 2 (3) หรือบรษัิทจัดการมคีวามเห็นว่าการด าเนนิการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ตอ่ผูล้งทนุ ใหบ้รษัิทจัดการสามารถใชด้ลุยพนิจิด าเนนิการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านงึถงึประโยชน์

ของผูล้งทนุเป็นส าคัญ และตอ้งสง่รายงานเกีย่วกับการด าเนนิการของบรษัิทจัดการในเรือ่งดังกลา่วตอ่ส านักงาน ผูถ้อื
หน่วยลงทนุและผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม กอ่นครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑด์ังกล่าว  

ทัง้นี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถด าเนินการโดยวธิีการเผยแพร่บน

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืวธิอีืน่ ๆ ตามที ่บลจ.ก าหนด 

สว่นที ่6 : การด าเนนิการเมือ่การลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบง่ประเภทของกองทนุ 

1. ในกรณีทีก่องทุนมสีัดสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิท

จัดการตอ้งด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  จัดท ารายงานเกีย่วกับการลงทนุทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ  พรอ้มทัง้เหตผุลทีท่ าใหม้กีารลงทนุไมเ่ป็นไป
ตามนโยบายการลงทนุ และจัดสง่รายงานตอ่ส านักงาน  รวมทัง้จัดสง่ตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์หรอืคณะกรรมการกองทนุ

ส ารองเลีย้งชพี แลว้แตก่รณี ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจัดเก็บส าเนา

รายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

(2)  ด าเนินการแกไ้ขใหส้ัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปลีย่นแปลง

ประเภทของกองทนุ  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ของสว่นนี ้



กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอรต์ี ้       หนา้ 34 

2. ในกรณีทีก่ารลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบง่ประเภทของกองทนุ ใหบ้รษัิท

จัดการด าเนินการแกไ้ขสัดสว่นการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่
สัดสว่นการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  เวน้แต่บรษัิทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้ือหน่วย

ลงทนุใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหน่วย

ลงทนุเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทนุรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมผีลใชบ้ังคับ โดยวธิกีาร

ดังกล่าวตอ้งมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน  รวมทัง้เมื่อไดรั้บมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนให ้
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้ือ

หน่วยลงทนุทกุรายจนกวา่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมผีลใชบ้งัคับ และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันับแตว่นัทีส่ดัสว่น
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใชบ้ังคับ บรษัิท

จัดการตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4.  การแบง่ชนดิหนว่ยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

5. การเสนอขายหนว่ยลงทุนคร ัง้แรก 

5.1 ชอ่งทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

- วธิกีารอืน่ ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

5.2 รายละเอยีดการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก 

บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกใหแ้กป่ระชาชนทั่วไปในราคาขาย
หน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน ทัง้นี้ หากมผีูจ้องซือ้หน่วยลงทุนครบตาม

จ านวนเงนิทุนของโครงการก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก บรษัิทจัดการสามารถจะปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทนุ โดยปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

5.2.1 วธิกีารขอรับหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถตดิต่อขอรับหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มูลส าคัญ และ/หรือหนังสอืชี้

ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม และ/หรอืหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลโครงการ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ และใบค าสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุน ไดท้ีบ่ริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ท าการตามปกตขิองบริษัทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจั้ด

จ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี 

5.2.2 วนัและเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

ผูส้นใจตดิต่อจองซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวันท าการในระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุใน

หนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มูลส าคัญ ณ บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืแต่ละราย โดยกรอกใบจอง

ซือ้ใหค้รบถว้นและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซือ้ พรอ้มช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน  โดยวันเสนอขายวัน

สดุทา้ย บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธรัิบเงนิคา่จองซือ้เป็นเงนิโอนเทา่นัน้ภายในเวลา 15:30 น. 

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุกอ่นวันสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

ในกรณีทีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทนุไดเ้ต็มตามจ านวนเงนิทนุโครงการทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทนุรวม 

5.2.3 วธิกีารส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

5.2.3.1  การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

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

(1) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุแตล่ะรายสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ผูจั้ด

จ าหน่าย (ถา้ม)ี หรือตัวแทน (ถา้ม)ี ไดต้ามวันและเวลาทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน โดยจะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็น

มลูคา่ไมต่ า่กวา่ 5,000 บาท (หา้พันบาท) ซึง่เป็นมลูคา่ทีร่วมคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุแลว้ (ถา้ม)ี  

ในการสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุมาจากกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ ผูส้นใจสามารถสัง่ซือ้

หน่วยลงทนุในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุมาจากกองทนุรวมภายใตก้าร

บรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ ตามเงือ่นไขทีร่ะบใุนขอ้ 8. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

(2) ผูส้ัง่ซือ้จะตอ้งช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุและคา่ธรรมเนียมทัง้จ านวนใหแ้กบ่รษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอื

รับซือ้คนื ผูจั้ดจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี และกรอกรายละเอยีดตา่ง ๆ ในใบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ และใบค า

สัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทีม่ถี ิน่ฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะตอ้งเป็นผูรั้บภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และ

ภาษีตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 

(4) ส าหรับผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทียั่งไม่เคยมบีัญชกีองทุน และ/หรือ บัญชผีูถ้อืหน่วยลงทุน กับบรษัิทจัดการ จะตอ้ง

เปิดบญัชกีองทนุ และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุกอ่น 

5.2.4   การรบัช าระ และการเก็บรกัษาเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทุน 

(1) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระเงนิคา่ซือ้ครัง้เดยีวเต็มจ านวนทีส่ัง่ซือ้ โดยช าระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์หรอืวธิี

อืน่ใดทีบ่ริษัทจัดการยอมรับ โดยผูส้ั่งซือ้จะตอ้งลงวันทีต่ามวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ. 

แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั เพือ่จองซือ้หน่วยลงทนุ” โดยระบชุือ่ ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ัง่ซือ้ลงบนดา้นหลัง

ของเชค็เพือ่ความสะดวกในการตดิตอ่และเพือ่ผลประโยชนข์องผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

กรณีสัง่ซือ้ดว้ยวธิอีืน่ทีม่ใิชเ่งนิโอน ผูส้ัง่ซือ้จะตอ้งลงวันทีใ่หบ้รษัิทจัดการสามารถเรียกเก็บเงนิไดก้่อนระยะเวลาการ

เสนอขายครัง้แรกจะสิน้สดุลง ซึง่ “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด เพือ่จองซือ้หน่วยลงทนุ” เป็นบัญชกีระแสรายวัน  
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 ากัด (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขทีบ่ัญช ี539-0-00105-5 

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

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขทีบ่ัญช ี492-6-00046-6 

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

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

ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) ส านักสลีม เลขทีบ่ัญช ี800-0-22888-4 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เลขทีบ่ัญช ี100-0-00251-3 

ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เลขทีบ่ัญช ี0001-114-005064-7 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิบัญชดีังกลา่ว โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยจะ

ปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการและสถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ ในวันท าการสดุทา้ยของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุในครั้งแรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับช าระเงนิค่า

จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงนิสด และ/หรอืเงนิโอนทีเ่ทา่นัน้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะก าหนดเป็นอย่างอืน่ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับ

ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

(2)  หลังจากทีบ่รษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ผูจ้ัดจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี ไดรั้บ

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผูส้ัง่ซือ้แลว้ บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

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



กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอรต์ี ้       หนา้ 36 

(3) ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต ์ซึง่ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดใ้น

วันทีส่ั่งซือ้ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการที่

สามารถเรยีกเก็บเงนิได ้

ในกรณีทีว่นัท าการทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดนั้น้เป็นวนั และ/หรอื เวลาทีล่ว่งเลยจากชว่งระยะเวลาการเสนอขายไปแลว้ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงับการซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ัง่ซือ้นัน้ 

ในกรณีทีเ่ช็ค หรอืดราฟตด์ังกลา่วถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ัง่ซือ้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงับ

การขายหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ัง่ซือ้นัน้ 

(4) ในการช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระคา่หน่วยลงทนุดว้ยเงนิจนเต็มจ านวน จะหักลบ

หนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้เวน้แต่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมนีท้ีบ่รษัิทจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ บรษัิทจัดการอาจจะด าเนนิการใหม้กีารหักลบกลบหนีก้นัก็ได ้

(5) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดท้ าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และไดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนแลว้จะเพิก

ถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอื ขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ยกเวน้บรษัิทจัดการจะอนุญาตใหเ้พกิถอนได ้

(6) บรษัิทจัดการจะน าเงนิทีไ่ดรั้บจากการสั่งซือ้หน่วยลงทุนเก็บรักษาไวใ้นบัญชเีงนิฝากทีบ่รษัิทจัดการเปิดไวเ้พื่อ

การนี ้ซึง่ดอกผล (ถา้ม)ี ในชว่งดงักลา่วทัง้หมดจะน าเขา้เป็นผลประโยชนข์องกองทนุ 

5.2.5  การจดัสรรหนว่ยลงทุน 

(1) บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีส่ัง่ซือ้และไดช้ าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็ม

ตามจ านวนแลว้ ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงนิที่บริษัทจัดการไดรั้บช าระ 
บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดรั้บช าระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากส านักงาน บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้โดยใชห้ลักการ “จองซือ้

ก่อนไดก้่อน” ตามวันทีไ่ดรั้บการสั่งซือ้และเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวน ในกรณีทีม่กีารสั่งซือ้ในวันเดยีวกัน
แ ล ะ 

มหีน่วยลงทนุไม่เพยีงพอตอ่การจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรรตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีส่ัง่ซือ้ใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วย

ลงทนุ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการหยุดเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุในกรณีทีม่ผีูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเกนิกว่า

จ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากส านักงานในวันท าการถัดจากวันทีม่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเกนิ
จ านวนหน่วยลงทนุของโครงการ แมว้า่จะยังไม่ส ิน้สดุระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบรษัิทจัดการจะปิดประกาศแจง้ไว ้

ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ 

(2) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุหรอืชือ่เสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหรือไม่

จัดสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

(3)  บรษัิทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ 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. 

8. กองทนุตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7.  

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

(ค) บคุคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไปทีเ่สนอขายหน่วยลงทนุภายใตโ้ครงการ Cross-

border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนทีม่ไิดม้ีสัญชาติ
ไทยในตา่งประเทศหรอืเป็นการลงทนุผา่นบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ (omnibus account) ในตา่งประเทศ 
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(ง) บุคคลอื่นที่ไดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานเมื่อมีเหตุจ าเป็นและสมควร  ใหถ้ือว่าบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นกลุม่บคุคลเดยีวกนั 

(ก) คูส่มรสและบตุรทีย่ังไม่บรรลนุติภิาวะ 

(ข) นิตบิุคคล และผูถ้อืหุน้หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนของนิตบิุคคลนัน้ซึง่ถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนในนิตบิุคคลดังกล่าวไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละหา้สบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดหรอืความเป็นหุน้สว่นทัง้หมด   

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

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้ หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้ันทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของ 
ผูส้ั่งซือ้ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ โดยนายทะเบยีนจะออกและจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วย

ลงทนุ / ใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากับภาษีใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันท า
การถัดจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

5.2.6 การคนืเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทุน 

บรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีตา่ง ๆ ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ าหนดดงัตอ่ไปนี้ 

(1) กรณีทีก่ารสั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั้นไม่ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน

นอกเหนอืจากกรณีตาม (2) ขา้งลา่ง 

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุโดยการช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ

ในนามของผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืน าเงนิดงักลา่วเขา้บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้

หน่วยลงทนุตามเลขทีบ่ัญชทีีร่ะบุไวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทนุ หรอืด าเนนิการโดยวธิกีารอืน่ใดขึน้อยู่กับดลุยพนิิจของ

บริษัทจัดการ ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วันท าการถัดจากวันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตาม

สดัสว่นของเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ อนึง่ ส าหรับดอกเบีย้หรอืผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดรั้บจากการสั่งซือ้

หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการจะน ารวมเขา้เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

(2) กรณีทีบ่รษัิทจัดการตอ้งยตุโิครงการหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกเนือ่งจาก 

(ก) ไมส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ล้งทนุไดถ้งึ 35 ราย  

(ข)   ในกรณีทีเ่ป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป  มกีารจัดสรรหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัด

การถอืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุใน

กองทนุรวม และหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ ท าใหไ้มส่ามารถจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมได ้

(ค) หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก มูลคา่หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เมือ่ค านวณตาม

มูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุนในหลักทรัพย์ไดต้ามวัตถุประสงคข์องกองทุน หรือไม่
สามารถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลีย่นแปลงอย่างมีนัยส าคัญ โดยบริษัท

จัดการจะคนืเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วน 

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุโดยการช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ
ในนามของผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืน าเงนิดงักลา่วเขา้บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้

หน่วยลงทนุตามเลขทีบ่ัญชทีีร่ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทนุ หรอืด าเนนิการโดยวธิกีารอืน่ใดขึน้อยู่กับดลุยพนิจิของ
บริษัทจัดการ ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วันท าการถัดจากวันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตาม

สัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าวไดอ้ันเนื่องจากความผดิพลาดของบรษัิทจัดการเอง บรษัิทจัดการจะช าระดอกเบีย้ในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 

7.50 ต่อปีนับแต่วันทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวันทีบ่รษัิทจัดการช าระเงนิจ านวนดังกล่าวไดค้รบถว้น  ทัง้นี้ เวน้แต่

ส า นั ก ง า น 
จะพจิารณาผอ่นผัน สัง่การเป็นอยา่งอืน่ 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการประสงคจ์ะยกเลกิการจัดตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษัิท
จัดการอาจยุตกิารขายหน่วยลงทุนได ้โดยบรษัิทจัดการจะรายงานใหส้ านักงานทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุน

ดังกลา่วภายใน 7 วันนับแตว่ันทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทนุนัน้ และใหก้ารอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวันทีแ่จง้

ใหส้ านักงานทราบ และบรษัิทจัดการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดรั้บจาก
การจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ตามสัดสว่นของเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันทีก่ารอนุมัตใิหจั้ดตัง้

กองทนุรวมสิน้สดุลง และหากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว
ไดอ้ันเนื่องจากความผดิของบรษัิทจัดการกองทนุรวมเอง บรษัิทจัดการจะช าระดอกเบีย้ในอัตราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 7.5 

ต่ อ ปี   

นับแตว่นัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีช่ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถว้น 
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5.2.7 เง ือ่นไขการขายหนว่ยลงทนุ 

5.2.7.1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางสว่นในกรณีใด
กรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกนิกวา่จ านวนหน่วยลงทนุของโครงการ
ตามทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการ ไดรั้บจากผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไมค่รบถว้น 

(3) กรณีทีม่ผีูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจนอาจท าใหก้ารจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิกวา่
หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเวน้แตบ่คุคลทีไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุเป็น  

(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) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคับตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติ ิ

บคุคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย มลูนธิ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค) บคุคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไปทีเ่สนอขายหน่วยลงทนุภายใตโ้ครงการ Cross-

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

(ง) บคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานเมือ่มเีหตจุ าเป็นและสมควร 

(4) กรณีบรษัิทจัดการเกดิขอ้สงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ 
เป็นตน้ 

(5)  บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น  
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือกรณีทีก่ารสั่งซือ้หน่วยลงทุนอาจ

กอ่ใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแกก่องทนุ เป็นตน้ ทัง้นี้เพือ่เป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และชือ่เสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษัิทจัดการเป็นหลกั 

5.2.7.2 เมือ่ส ิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของโครงการแลว้ หากปรากฏเหตใุดเหตหุนึง่ดงัตอ่ไปนี้ ใหก้าร

อนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทนุรวมของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอนัสิน้สดุลง เวน้แตจ่ะมเีหตอุนัสมควร
และไดรั้บการผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนทีข่ายไดม้จี านวนไม่มากพอทีจ่ะท าใหเ้หมาะสมกับค่าใชจ้่ายในการบรหิารจัดการลงทุน
ตอ่ไป 

(2) ลกัษณะการขายหน่วยลงทนุ จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืลกัษณะของผูล้งทนุ ไมไ่ดเ้ป็นไปตามโครงการทีไ่ดรั้บ

อนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมือ่การอนุมัตจิัดตัง้และจัดการกองทุนรวมสิน้สดุลง ใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผู ้

จองซือ้อยา่งเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 5.2.6 “การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ” 

5.2.7.3 บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิัตติามนโยบาย รายละเอยีด และ 

วธิกีารเงือ่นไขตา่ง ๆ ทีก่ าหนดในโครงการนีแ้ลว้ 

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืวธิกีารจัดการกองทนุรวมเกีย่วกับ
การเปลีย่นแปลงวนั เวลาท าการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และวธิปีฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบ

จากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น 

5.2.8 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบญัช ี

ผูส้ัง่ซือ้จะตอ้งเปิดบัญชกีองทนุกับบรษัิทจัดการไว ้เพือ่ประโยชน์ในการตดิต่อท ารายการซือ้หรือขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทนุทกุกองทนุภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ โดยผูส้ัง่ซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดและขอ้ความตา่ง ๆ ใน

ค าขอเปิดบัญชกีองทุนอย่างถูกตอ้งและตามความจรงิ พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบัญช ี(บรษัิทจัดการขอ
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สงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอืน่ ๆ และ/หรอืเปลีย่นแปลงเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบัญช ีตามที่

เห็นสมควร) ดงันี ้

กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

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

ในกรณีทีใ่ชส้ าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรอืส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานรัฐวสิาหกจิ ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนบา้น

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งเป็นเอกสารหลักฐานเพิม่เตมิดว้ย 

ในกรณีทีเ่ป็นผูเ้ยาวท์ีย่ังไม่ไดบ้รรลนุติภิาวะ ใหใ้ชเ้อกสารหลกัฐานเป็นส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ยาว ์พรอ้มทัง้เอกสาร

หลกัฐานทีก่ลา่วมาในวรรคหนึง่และวรรคทีส่องขา้งตน้ของบดิาหรอืมารดาของผูเ้ยาว ์

(2) ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชือ่และเลขทีบ่ัญช ี(ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรับ

เงนิคนืในสว่นทีไ่ม่ไดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

(3) ส าเนาเอกสารแสดงตนอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาตติา่งดา้ว 

(1) ส าเนาใบตา่งดา้วหรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

(2) ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชือ่และเลขทีบ่ัญช ี(ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรับ
เงนิคนืในสว่นทีไ่ม่ไดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

(3) ส าเนาเอกสารแสดงตนอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

กรณีคณะบุคคล 

(1) ส าเนาหนังสอืจัดตัง้คณะบคุคล 

(2) หนังสอืแสดงความยนิยอมของคณะบคุคลทกุทา่นทีแ่ตง่ตัง้ผูม้อี านาจด าเนนิการแทน 

(3) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของคณะบคุคลทกุทา่น 

(4) ส าเนาบตัรประจ าตัวผูเ้สยีภาษีในนามคณะบคุคล (ในกรณีทีม่คีวามประสงคใ์หห้ักภาษี ณ ทีจ่า่ย) 

(5) ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชือ่และเลขทีบ่ัญช ี(ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรับ

เงนิคนืในสว่นทีไ่มไ่ดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

ทัง้นี ้ เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) และ (5) ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคลนัน้ 
พรอ้มประทบัตราบรษัิท (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยคณะบคุคลแตล่ะราย 

กรณีนติบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

(1) ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนจากกระทรวงพาณชิย ์ 

(2) ส าเนาหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคับของบรษัิท  

(3) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผูม้อี านาจลงนามตามเงือ่นไขของบรษัิท ตามแบบบคุคลธรรมดา 

(4) ส าเนารายงานมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิททีอ่นุญาตใหเ้ปิดบญัชซีือ้ขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมได ้

(5) หนังสอืมอบอ านาจ 

(6) หลกัฐานของผูรั้บมอบอ านาจ ตามแบบบคุคลธรรมดา 

(7) ส าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ (บอจ.5) 

(8) ส าเนาบตัรประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 

(9) ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชือ่และเลขทีบ่ัญช ี(ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรับ

เงนิคนืในสว่นทีไ่มไ่ดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

ทัง้นี ้เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้อี านาจลงนามแทนนติิ

บคุคลนัน้ พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลง
นามแทนนติบิคุคลแตล่ะราย 

กรณีนติบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในตา่งประเทศ 

(1) ส าเนาหนังสอืส าคญัการจัดตัง้บรษัิท 
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(2) หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ 

(3) ขอ้บงัคับ 

(4) ส าเนารายงานมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิททีอ่นุญาตใหเ้ปิดบญัชซีือ้ขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมได ้

(5) หนังสอืรับรอง 

(6) ตวัอยา่งลายมอืชือ่ผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคลและเงือ่นไขในการลงนาม  

(7) ส าเนาใบตา่งดา้วหรอืหนังสอืเดนิทาง (แลว้แตก่รณี) ของผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคล 

(8) หนังสอืมอบอ านาจ (ในกรณีทีผู่ม้ ีอ านาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามทีร่ะบุใน
หนังสอืรับรองนติบิคุคล) 

(9) ส าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้  

(10) ส าเนาบตัรประจ าตัวผูเ้สยีภาษี (ถา้ม)ี 

(11) ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชือ่และเลขทีบ่ัญช ี(ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรับ

เงนิคนืในสว่นทีไ่มไ่ดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

(12) เอกสารอืน่ใดทีก่ าหนดโดยบรษัิทจัดการ   

ทัง้นี้ เอกสารตามขอ้ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) และ (12) ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง โดยมผีูม้ ี

อ านาจลงนามแทนนิตบิุคคลนัน้ พรอ้มประทับตราบริษัท (ถา้มี) ส่วนเอกสารตามขอ้ (7) ตอ้งลงนามรับรองส าเนา

ถกูตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคลแตล่ะราย 

หมายเหตุ : เอกสารส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชือ่และเลขทีบ่ัญช ี(ในกรณีทีม่ี

ความประสงคจ์ะรับเงนิคนืในส่วนทีไ่ม่ไดรั้บการจัดสรร หรือการรับเงนิปันผล หรือการรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน  

โดยการโอนเขา้บญัช)ี  

หากเป็นบัญชธีนาคารทีเ่ปิดในเขตกรุงเทพฯ  และปรมิณฑล (ส านักหักบัญชกีรุงเทพ)   บรษัิทจัดการจะด าเนนิการคนื

เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยการช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืน าเงนิดงักลา่วเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามเลขทีบ่ัญชทีี่

ระบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชกีองทนุ หรอืด าเนนิการโดยวธิกีารอืน่ใดขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

หากเป็นบัญชธีนาคารทีเ่ปิดในเขตต่างจังหวัด  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชเ้ป็นบัญชรัีบเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน/

ผลประโยชนอ์ืน่ ๆ ได ้11 ธนาคารเทา่นัน้ ไดแ้ก ่ 

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

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร ยโูอบ ี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) 

ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน)   

นอกเหนือจาก 11 ธนาคารทีก่ล่าวมาขา้งตน้นี้ บรษัิทจัดการจะด าเนินการคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนโดยการช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้อืหน่วยลงทุนและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน 
หรือน าเงนิดังกล่าวเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามเลขทีบ่ัญชทีีร่ะบุไวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทุน หรือ

ด าเนนิการโดยวธิกีารอืน่ใดขึน้อยู่กับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นผูรั้บภาระคา่ธรรมเนยีมในการ
โอนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เขา้บัญชขีองผูถ้อืหน่วยลงทนุตามอัตราทีธ่นาคารพาณิชยก์ าหนด โดยตัดจ่าย

จากจ านวนเงนิทีจ่ะโอนเขา้บญัชนัีน้ ๆ  

หากมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิธนาคารหรอืวธิทีีช่ าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบ โดย
จะตดิประกาศแจง้ใหท้ราบ ณ ทีท่ าการของบริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน รวมทัง้

เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขโครงการ 

6 การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก : 

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก : 

-  บรษัิทจัดการ 
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-  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

-  วธิกีารอืน่ ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก : 

6.2.1  วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบค าส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถตดิต่อขอรับหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญ หนังสอืชีช้วน

ส่วนขอ้มูลโครงการ ใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน ใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ี่บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ท าการ

ตามปกตขิองบรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ผูจั้ดจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี  

ส าหรับผูล้งทนุทียั่งไม่เคยมบีัญชกีองทนุ จะตอ้งเปิดบัญชกีองทนุ โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความตา่ง ๆ ในค าขอ

เปิดบญัชกีองทนุพรอ้มแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบญัชกีองทนุ 

6.2.2  วนัและเวลาท าการเสนอขายหนว่ยลงทุน 

บรษัิทจัดการจะก าหนดวันเริม่รับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วันท าการนับตัง้แต่วันจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็น

กองทุนรวมโดยบรษัิทจัดการจะประกาศวันทีเ่ป็นวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหนา้ โดยปิดประกาศ ณ 
ส านักงานของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทุกวันท าการซือ้หน่วยลงทุน

จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตัง้แตเ่วลาเริม่ท าการของบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

จนถงึเวลา 14.00 น. ณ บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยผูส้นใจกรอกใบค าสัง่ซือ้ใหค้รบถว้น

และแนบเอกสารหลักฐานในการซือ้หน่วยลงทนุ พรอ้มช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ รวมถงึชดุเปิดบัญชกีองทนุ (กรณีที่

ยังไมเ่คยเปิดบญัชกีองทนุ)   

การสง่ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายหลงัเวลา 14.00 น. ใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการทีก่ าหนดใหเ้ป็นวัน
ท าการซือ้ถัดไป 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงเปลีย่นแปลงวัน เวลา และวธิกีาร การรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าว 
ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ 

และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ทัง้นี ้เป็นไปเพือ่ความเหมาะสม หรอืเพือ่ประโยชนแ์กก่องทนุรวม 

ในกรณีทีว่นัดังกลา่วตรงกับวันหยดุท าการ และ/หรอืวนัทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่ี
อ านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสั่งใหเ้ป็นวันหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็นวัน

รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลือ่นวนัรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นวนัท าการถัดไป 

6.2.3  วธิกีารซือ้และช าระเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทุน  

6.2.3.1   วธิกีารซือ้หน่วยลงทนุผา่นบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

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

ไมต่ า่กวา่ทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วน ซึง่เป็นมลูคา่ทีร่วมคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุแลว้ (ถา้ม)ี  

(2) ผูส้ัง่ซือ้จะตอ้งช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุและคา่ธรรมเนียมทัง้จ านวนใหแ้กบ่รษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอื

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

(3) ส าหรับผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทียั่งไม่เคยมบีัญชกีองทุน และ/หรือ บัญชผีูถ้อืหน่วยลงทุน กับบรษัิทจัดการ จะตอ้ง

เปิดบญัชกีองทนุ และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุกอ่น 

(4) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยช าระเป็น เงนิโอน เช็ค ดราฟต ์หรอืวธิอีืน่ใดทีบ่รษัิท

จัดการยอมรับ โดยผูส้ัง่ซือ้จะตอ้งลงวันทีต่ามวนัทีท่ีส่ัง่ซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
จ ากัด เพือ่จองซือ้หน่วยลงทนุ” โดยระบชุือ่ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูส้ัง่ซือ้ลงบนดา้นหลังของเชค็เพือ่ความ
สะดวกในการตดิตอ่และเพือ่ผลประโยชนข์องผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 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 ากัด (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขทีบ่ัญช ี539-0-00105-5 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขทีบ่ัญช ี200-3-03485-3 
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ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขทีบ่ัญช ี492-6-00045-8 

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

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

ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) ส านักสลีม เลขทีบ่ัญช ี800-0-22888-4 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เลขทีบ่ัญช ี100-0-00251-3 

ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เลขทีบ่ัญช ี0001-114-005064-7 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิบัญชดีังกลา่ว  โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยจะ
ปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการและสถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(5)    หลังจากทีบ่รษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื ผูจั้ดจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรือตัวแทน (ถา้ม)ี ไดรั้บการ

สั่งซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผูส้ั่งซือ้แลว้ บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื  
(ถา้ม)ี ผูจ้ัดจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี จะออกส าเนาใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้ไวเ้ป็นหลักฐาน 

(6) ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต ์ซึง่ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดใ้น
วนัทีส่ัง่ซือ้ ไมว่า่ดว้ยเหตใุดก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงับการขายหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ัง่ท าการซือ้นัน้ 

(7) นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณียภ์ายใน 
7 วนัท าการ นับแตว่นัถัดจากวนัค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้ันทกึรายการสั่งซือ้

หน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

(8) ในการช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระคา่หน่วยลงทนุดว้ยเงนิจนเต็มจ านวน จะหักลบ

หนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้เวน้แต่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ

กองทนุรวมนีท้ีบ่รษัิทจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ บรษัิทจัดการอาจจะด าเนนิการใหม้กีารหักลบกลบหนีก้นัก็ได ้

(9) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดท้ าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และไดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนแลว้จะเพิก

ถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอื ขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ยกเวน้บรษัิทจัดการจะอนุญาตใหเ้พกิถอนได ้

(10) การเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ จะกระท าในวนัท าการถัดจากวนัทีค่ านวณราคาขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ 

(11) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการ

สัง่ซือ้ดงักลา่ว มผีลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุ หรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืตอ่ชือ่เสยีง หรอืตอ่ความรับผดิชอบ

ทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

6.2.3.2 การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท ์(บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมือ่เปิดใหบ้รกิารและเมือ่

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

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

เมือ่บรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกล่าว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายละเอยีดหลักเกณฑ ์เงือ่นไข ขัน้ตอนวธิกีารใช ้

บรกิาร และก าหนดเวลาในการใหบ้ริการใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบิัตติาม โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของ

บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันก่อนเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศ

ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.3.3 การรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์(Internet) (บริษัทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื่อเปิด

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

จัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื) 

เมือ่บรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกล่าว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายละเอยีดหลักเกณฑ ์เงือ่นไข ขัน้ตอนวธิกีารใช ้

บรกิาร และก าหนดเวลาในการใหบ้ริการใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบิัตติาม โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของ

บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซือ้คนื ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผ่าน

ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.3.4 การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวธิกีารอืน่ ๆ เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต บรษัิท

จัดการอาจเพิ่มเตมิวธิีการรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยวธิีอืน่ ๆ เช่น วธิีการรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์

ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอเิล็กทรอนิกส์ 

(Internet Banking) เครือ่งฝากถอนเงนิอัตโนมัต ิ(Automatic Teller Machine) หรอืวธิกีารอืน่ใดอันจะเป็นการอ านวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. และถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ถงึวธิกีารรับค าสัง่ซือ้หน่วย

ลงทนุนัน้ ๆ ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน

กอ่นเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.4  ราคาขายหนว่ยลงทนุ 

ผูส้นใจลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการถัดจากวนัท าการขาย

หน่วยลงทุนนัน้ โดยเป็นราคาทีไ่ดรั้บการรับรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วย

ลงทนุ (ถา้ม)ี 

6.2.5 เง ือ่นไขการขายหนว่ยลงทนุ 

6.2.5.1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางสว่นในกรณีใด

กรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ

โครงการตามทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการ ไดรั้บจากผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไมค่รบถว้น 

(3) กรณีบรษัิทจัดการเกดิขอ้สงสัยว่าการซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่โปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอก

เงนิ เป็นตน้ 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือกรณีทีก่ารสั่งซือ้หน่วยลงทุนอาจ

กอ่ใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแกก่องทนุ เป็นตน้ ทัง้นี้เพือ่เป็นการรักษาผลประโยชน์

ของกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และชือ่เสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษัิทจัดการเป็นหลกั 

(5) บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได ้ในกรณีทีบ่ริษัท

พจิารณาเห็นว่าการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุต่อกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุน โดย

บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและ

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ รวมทัง้เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.5.2  บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิัตติามนโยบาย รายละเอยีด และ 

วธิกีารเงือ่นไขตา่งๆ ทีก่ าหนดในโครงการนีแ้ลว้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืวธิกีารจัดการกองทนุรวมเกีย่วกบั
การเปลีย่นแปลง และ/หรอื เพิม่เตมิ วัน เวลา และวธิกีาร การขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และวธิปีฏบิัตทิีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

6.2.6 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

(1) บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีส่ัง่ซือ้และไดช้ าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็ม

ตามจ านวนแลว้ ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบใุนค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมต่รงกับจ านวนเงนิทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บช าระบรษัิท
จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดรั้บช าระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้โดยใช ้

หลักการ “จองซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวันทีไ่ดรั้บการสั่งซือ้และเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวน ในกรณีทีม่ีการ
สัง่ซือ้ในวนัเดยีวกนัและมหีน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่การจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรรตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุที่

สัง่ซือ้ใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ 

(2) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุหรอืชือ่เสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหรือไม่

จัดสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

(3) บรษัิทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวน

หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แตบ่คุคลทีไ่ดรั้บการจัดสรรเป็น 

(ก) กองทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

2. กองทนุประกนัสงัคม   

3. กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 
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4. กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาต ิ 

5. กองทนุส ารองเลีย้งชพี   

6. กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป 

7. กองทนุอืน่ใดทีส่ านักงานพจิารณาวา่มลีักษณะท านองเดยีวกับกองทนุตาม 1. ถงึ 6. 

8. กองทนุตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตาม (ก) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคับตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติ ิ

บคุคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย มลูนธิ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค) บคุคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไปทีเ่สนอขายหน่วยลงทนุภายใตโ้ครงการ Cross-

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

(ง) บุคคลอื่นที่ไดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานเมื่อมีเหตุจ าเป็นและสมควร ใหถ้ือว่าบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นกลุม่บคุคลเดยีวกนั 

(ก) คูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ 

(ข) นิตบิุคคล และผูถ้ือหุน้หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนของนิตบิุคคลนัน้ซึง่ถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนในนิตบิุคคลดังกล่าวไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละหา้สบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดหรอืความเป็นหุน้สว่นทัง้หมด   

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

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้นัทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทนุของผู ้

สัง่ซือ้ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ โดยนายทะเบยีนจะออกและจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ

ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 7 วันท าการนับแตว่ันถัดจากวันค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่
หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ 

6.3. การส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

7 การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน 

7.1 ชอ่งทางการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- วธิกีารอืน่ ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

7.2 รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุนเพิม่เตมิ 

ไมม่ ี

7.3 วธิกีารรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน : 

- แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

7.4 รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุนเพิม่เตมิ 

1. การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยผา่นบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไดทุ้กวัน

ท าการ ตัง้แตเ่วลาเริม่ท าการถงึเวลา 14.00 น. หรอืเวลาอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะ

ก าหนดเวลาโดยจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ โดยใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นราคาทีไ่ดรั้บรองจากผูด้แูลผลประโยชน ์

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวันและเวลาของวนัทีเ่ปิดรับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ตามทีไ่ดแ้จง้ไว ้
ในหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะท าการปิดประกาศใหท้ราบลว่งหนา้ ณ ส านักงานของบรษัิท

จัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

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

จ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทนุซึง่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนืทีรั่บค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุจะสง่มอบหลักฐานการรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็น

หลกัฐาน 
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ทัง้นี ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผ่านทางโทรสารได ้โดยผูถ้อืหน่วยตอ้งลงนามในแบบฟอรม์

ขายคนืหน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้แนบเอกสารหลักฐานตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และจะตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีบ่รษัิท
จัดการระบไุวใ้นค าขอใชบ้รกิารดังกลา่ว และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่ชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านทางโทรสาร จะตอ้ง

ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไข และ/หรือ ทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงในอนาคต ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่ง 
ใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อนัเนือ่งมาจากความขดัขอ้งของระบบ 

(3) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนื หรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจาก

การขายคนืหน่วยลงทุนในใบค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ย
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่ันทกึโดยนายทะเบยีน

หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการที่
บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะท าการตรวจสอบรายการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนกับทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน หาก

ถกูตอ้งนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะเป็นผูย้กเลกิหน่วยลงทนุดงักลา่วพรอ้มกับออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุสง่
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท าการนับตัง้แตว่ันถัดจากวันค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคา

หน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ สทิธกิารขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ าการบันทกึ

รายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

(5) บริษัทจัดการจะด าเนินการใหม้ีการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการ นับตัง้แต่วันถัดจากวัน

ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวนัหยดุท าการในตา่งประเทศของ

ผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทนุรวม  

(6) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 

และบรษัิทจัดการยังไม่สามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของ
บรษัิทจัดการตามขอ้ “การไม่ขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือขายคนืหน่วยลงทุน”  ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

อาจขอยกเลกิค าสัง่ขายคนืของผูถ้อืหน่วยลงทนุไดใ้นระหวา่งวันท าการใดทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือ

รับซือ้คนื ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ การยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็
ตอ่เมือ่ไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่นเทา่นัน้ 

(7) การลดจ านวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืจะกระท าในวนัท าการถัดจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ 

2. การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท ์(บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมือ่เปิดใหบ้รกิารและเมือ่ไดรั้บ

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

3. เมือ่บรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดงักลา่ว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายละเอยีดหลักเกณฑ ์เงือ่นไข ขัน้ตอนวธิกีารใช ้

บรกิาร และก าหนดเวลาในการใหบ้ริการใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบิัตติาม โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของ

บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซือ้คนื ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผ่าน

ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

4. การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(Internet) (บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมือ่เปิดใหบ้รกิารและ

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

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื) 

เมือ่บรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกล่าว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายละเอยีดหลักเกณฑ ์เงือ่นไข ขัน้ตอนวธิกีารใช ้

บรกิาร และก าหนดเวลาในการใหบ้ริการใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบิัตติาม โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของ

บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซือ้คนื ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผ่าน

ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

5. การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยวธิกีารอืน่ ๆ เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต บรษัิทจัดการ

อาจเพิม่เตมิวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยวธิอีืน่ ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

เชน่ วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์(Telephone 

Banking) บริการธนาคารทางอเิล็กทรอนิกส ์(Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงนิอัตโนมัต ิ (Automatic Teller 

Machine) หรือวธิกีารอืน่ใดอันจะเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถอืว่าไดรั้บความ

เห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะแจง้ถึงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ๆ ใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะ

ปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  
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7.5 ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : 

ทกุวนัท าการขายคนืหน่วยลงทนุ  

7.6 รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

ตามทีร่ะบใุนขอ้ 7.4  

7.7  การขายคนืหนว่ยลงทุน : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

7.8 รายละเอยีดการขายคนืหนว่ยลงทุนเพิม่เตมิ : 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงจ านวนวันหรอืยกเลกิการสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุลว่งหนา้ ณ ขณะใด

ขณะหนึ่ง โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะปิดประกาศแจง้ใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 5 วันกอ่นวันด าเนนิการดังกลา่ว ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืทกุแหง่ ลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบตอ่ไป 

7.9 รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการ ในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีาร และ

การรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนื 

8 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน 

8.1 ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

- วธิกีารอืน่ ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพิม่เตมิ  

การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนตน้ทาง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทุน

ของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
ด าเนนิการน าเงนิคา่ขายคนื ซึง่ไดห้ักคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เพือ่น าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน

ของกองทนุปลายทาง 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึง่มาจากการสัง่ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่

ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการจะตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขในหัวขอ้การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรอืหัวขอ้การ

เสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก หรือหัวขอ้การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่นั้น  เวน้แต่ไดรั้บ

อนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นอยา่งอืน่ 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปิดใหบ้ริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีดลว่งหนา้กอ่นวนัเปิดใหบ้รกิาร โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

ในกรณีทีว่นัดังกลา่วตรงกับวันหยดุท าการ และ/หรอืวนัทีส่ 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 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน

ดังกล่าว ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ ส านักงานของ

บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื รวมทัง้เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

กรณีทีเ่ป็นการสับเปลีย่นระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชห้ลักเกณฑข์า้งตน้ดว้ย  

เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ 

8.2.1.    วธิกีารสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทุนตน้ทาง 
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ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอืน่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ 

สามารถสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอยีดในค าสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบชุือ่กองทุน

ตน้ทาง จ านวนเงนิหรือจ านวนหน่วยลงทุนทีต่อ้งการสับเปลีย่นจากกองทุนตน้ทาง และชือ่กองทุนปลายทาง พรอ้ม

เอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการก าหนด (ถา้ม)ี และน าสง่ไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนื และบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วย

ลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะด าเนนิการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของ

กองทุนตน้ทางนี้ ไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าสั่งสับเปลีย่นหน่วย

ลงทุน หรือเอกสารอืน่ใดทีบ่ริษัทจัดการก าหนด เมือ่บรษัิทจัดการไดท้ ารายการสับเปลีย่นแลว้ ผูส้ั่งสับเปลีย่นหน่วย

ลงทนุจะยกเลกิหรือเพกิถอนการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุไม่ได ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตใหด้ าเนนิการเป็นอย่างอืน่

ได ้

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทุนปลายทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมอืน่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ มายังกองทนุ

นี ้สามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คูม่อืผูล้งทนุ ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืเอกสารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด (ถา้ม)ี 

ไดท้ีท่ีท่ าการของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื ในวันและเวลาท าการ หรือชอ่งทางอืน่ทีบ่ริษัท

จัดการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสั่งสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุ หรอืเอกสารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด (ถา้ม)ี และน าสง่ไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับ

ซือ้คนื เมือ่บรษัิทจัดการไดท้ ารายการสับเปลีย่นแลว้ ผูส้ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ จะยกเลกิหรือเพกิถอนการสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตใหด้ าเนนิการเป็นอยา่งอืน่ได ้

(ส าหรับผูส้ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทียั่งไม่เคยเปิดบัญชกีองทนุรวม จะตอ้งเปิดบัญชกีองทนุรวม โดยกรอกรายละเอยีด

ในใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชกีองทนุรวมโดยปฏบิัติ

เชน่เดยีวกับการเปิดบญัชกีองทนุรวมตามหัวขอ้ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจาก

บรษัิทจัดการเป็นอยา่งอืน่) 

8.2.2.  วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน 

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทุนตน้ทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยสง่ค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และน าสง่หลักฐานการสับเปลีย่น
หน่วยลงทนุซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.1 การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยผ่านบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

ในกรณีทีว่นัดังกลา่วตรงกับวันหยดุท าการ และ/หรอืวนัทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่ี

อ านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสัง่ใหเ้ป็นวนัหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวนัทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็นท าการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลือ่นวนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นวนัท าการถัดไป 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง และ/หรอื เพิม่เตมิ วัน เวลา และวธิกีาร การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน

ดังกลา่ว ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรโดยค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื รวมทัง้

เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง 

ผูส้นใจลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไดซ้ึง่เป็นไปตามรายละเอยีดตามเงือ่นไขวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดงักลา่ว ตามทีบ่รษัิทจัดการ

เห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื 

8.2.3   ราคาสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ มูลคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชเ้ป็นเกณฑใ์นการค านวณเมือ่สิน้วันท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

โดยจะก าหนดราคาขายและรับซือ้คนืกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ดงันี้ 

กรณีกองทุนนีเ้ป็นกองทุนตน้ทาง 

การก าหนดราคารับซือ้คนืเพือ่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีค่ านวณไดเ้มือ่ส ิน้วนัท าการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุมผีล หักดว้ยคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (ถา้ม)ี หรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 
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กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทุนปลายทาง 

การก าหนดราคาหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณไดเ้มื่อสิน้วันท าการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุมผีลกอ่นวันทีก่องทนุไดรั้บช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุตน้ทาง บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (ถา้ม)ี หรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

หากมกีารเปลีย่นแปลงใด ๆ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ 

และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุส าหรับการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหว่าง

กองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ  แต่จะมกีารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  

(ถา้ม)ี ตามอตัราทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

เง ือ่นไขในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน 

1. กรณีทีก่องทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทางและผูถ้อืหน่วยลงทนุสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยมจี านวนหน่วยลงทนุหรอืมูลค่า

หน่วยลงทนุสงูกวา่ขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดังกลา่วมผีลท า

ใหห้น่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุมมีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืขัน้ต ่า (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการจะ

ถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน

ไปยังกองทนุปลายทาง 

ทัง้นี้ หากบรษัิทจัดการจะเปลีย่นแปลงมูลคา่หรอืจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่าดังกล่าว บรษัิทจัดการจะตดิ

ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักลา่วกอ่นวันเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและ ณ สถานทีต่ดิตอ่

ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หากไม่สามารถเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายหรือ

คา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ  

1. บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสับเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการทีบ่ริษัทจัดการก าหนด ซึง่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นีบ้รษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีด

การใหบ้รกิารดงักลา่ว กอ่นวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและ ณ สถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนื รวมทัง้เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเพือ่ความเหมาะสม หรอื

เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุโดยรวม โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว 

กอ่นวันเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทกุแห่งของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืที่

ใชใ้นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

3. บรษัิทจัดการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุหากเกดิกรณีตามขอ้ “การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน

คนืแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน” และ  

“การหยุดรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” หรอืกรณีอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการไดส้งวนสทิธใินการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไวใ้น 

รายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาเห็นวา่ค าสัง่สบัเปลีย่นใดจะมผีลกระทบตอ่กองทนุหรอื

ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งตอ่ชือ่เสยีงของบรษัิทจัดการหรอืกองทนุ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนนิการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ัง่สับเปลีย่นก่อนการ

ด าเนนิการ 

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได ้ในกรณีทีบ่ริษัท

พจิารณาเห็นว่าการหยุดรับค าสั่งสับเปลีย่นดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุต่อกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษัิท

จัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุ รวมทัง้เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

9. การช าระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ 

กรณีบรษัิทจัดการไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ และจะช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอื

ทรัพยส์นิอืน่แทน บรษัิทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น และถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ โดยขัน้ตอนทีก่ าหนดดังกลา่วตอ้ง
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สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย ทัง้นี ้กรณีทีเ่ป็นเงือ่นไขมไีดเ้ฉพาะกรณี

ใดกรณีหนึง่หรอืหลายกรณี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กองทนุรวมเปิดก าหนดวธิกีารช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหส้ามารถช าระเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ

ไวเ้ป็นการทัว่ไป 

(2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดังกล่าวมวีัตถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่นัน้ 

ไปช าระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอืน่ทีบ่รษัิทจัดการเดยีวกนัเป็นผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ 

(3) บรษัิทจัดการไมส่ามารถชาระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ 

(4) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรับช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ และบรษัิทจัดการ

ไดรั้บมตพิเิศษใหช้ าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิได ้

10.  การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ 

10.1 บรษัิทจัดการอาจเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของ

กองทนุรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  บรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตใุดเหตหุนึง่ดังนี้ 

โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

 (ก)  มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตสุมผล 

 (ข)  มเีหตทุีท่ าใหก้องทนุรวมไม่ไดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ

ดงักลา่วอยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการกองทนุรวม 

 (2)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมพบวา่ ราคารับซือ้
คนืหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการ

ชดเชยราคา 

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 10.1 ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

(1)  เลือ่นก าหนดช าระค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วันท าการนับแต่วันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนนั้น   

เวน้แตไ่ดรั้บการผอ่นผันจากส านักงาน 

(2)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วย

ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทัว่ไปใหท้ราบเรือ่งดงักลา่วดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั 

(3)  แจง้การเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนื พรอ้มทัง้จัดสง่รายงานทีแ่สดงเหตผุลของการเลือ่น และหลักฐานการไดรั้บ
ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรับรองขอ้มูลของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) 

ตอ่ส านักงานโดยพลนั  ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนนิการแทนก็ได ้

(4) ในระหวา่งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนื  หากมผีูถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งเวลาดังกลา่ว ให ้
บรษัิทจัดการกองทนุรวมรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช าระคา่ขายคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามล าดับวันทีส่ง่ค าสั่ง

ขายคนืกอ่นหลงั 

11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามส ัง่ 

1.  บรษัิทจัดการอาจไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสั่งขาย

คนืหน่วยลงทนุได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ตลาดหลกัทรัพยไ์มส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ

(2)  บรษัิทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึง่ดังนี้ โดย
ไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 1 วันท าการ  เวน้แตจ่ะไดรั้บการผ่อนผันเวลา

ดงักลา่วจากส านักงาน 

(ก)  มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

(ข)  ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค)  มเีหตจุ าเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(3)  กองทุนรวมไดล้งทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกดิขึน้ ซึง่ก่อใหเ้กดิ

ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมนัียส าคัญ 
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(ก)  ตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ทีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่

กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์หง่นัน้เกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุรวม 

(ข)  มเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

(ค)  มเีหตทุีท่ าใหก้องทนุรวมไม่ไดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ

ดงักลา่วอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการกองทนุรวม และผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้ 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน แก ่

ผูล้งทนุเฉพาะราย เนือ่งจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงันี้ 

(ก)  บรษัิทจัดการกองทุนรวมมเีหตุอันควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดงันี ้

1.  การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมาย เกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

2.  การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

3.  การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข)  บรษัิทจัดการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ไดใ้น
สาระส าคญั 

(5)  อยู่ในระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการ

ของตนอันเนื่องมาจากการทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนไดต้าม
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการด ารงเงนิกองทนุของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการ

กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพยแ์ละการ 
จัดจ าหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจั้ดการเงนิทุนสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3  

วนัท าการ 

(6)  อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเพือ่เลกิกองทนุรวม 

2.   เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ 

หยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี ้

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามขอ้ 1(1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไป
ใหท้ราบถงึการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนัดว้ย 

(2)  รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืการหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุพรอ้มทัง้

แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนนิการของกองทนุรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบโดยพลนั 

(3)  ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วย

ลงทนุตามขอ้ 1(1) (2) (3) และ (5) เกนิ 1 วนัท าการ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมด าเนนิการดงันี ้กอ่นการเปิดรับค าสัง่
ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ 

(ก)  รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วัน

ท าการสดุทา้ยก่อนวันรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวันท าการก่อนวันเปิดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วย
ลงทนุ 

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรือรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถงึการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสั่ง

ขายคนืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรือไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรือค าสั่ง
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรือหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการอาจหยุดค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนก็
ได ้

3. บรษัิทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้หรอืหยุดรับค า

สั่งซือ้หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ในชว่งระยะเวลาทีบ่ริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขาย

หน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตราตัง้แต่ 

รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทนุหรอืหยุดรับค า
สัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ณ ทีท่ าการทกุแห่งของบรษัิทจัดการและสถานทีต่ดิตอ่ทกุแห่งของผูส้นับสนุน
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การขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คี าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สับเปลีย่น

หน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 

12 การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน 

เพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพือ่รักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ

ของประเทศ หรอืเพือ่รักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัท

จัดการหยุดรับค าสั่งซื้อ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราวตาม

ระยะเวลาทีเ่ห็นสมควร แตร่วมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วันท าการตดิตอ่กัน เวน้แตจ่ะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปได ้

13 เง ือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ 

13.1    ขอ้จ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ  

บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีก่ารถอื

หน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กี่ยวกับ

ขอ้จ ากดัการถอื หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 

13.2. วธิกีารโอนหนว่ยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งด าเนนิการดงัตอ่ไปนี้ 

(1) กรอกแบบค าขอโอนหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุก าหนด พรอ้มทัง้ลงลายมอืชือ่ผู ้
โอนและผูรั้บโอน และยืน่ค าขอโอนหน่วยลงทนุดังกลา่วพรอ้มเอกสารทีก่ าหนดแกน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่

ผูรั้บโอนยังไม่มบีัญชกีองทนุกับบรษัิทจัดการ ผูรั้บโอนจะตอ้งด าเนนิการขอเปิดบัญชกีองทนุตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้น

โครงการกอ่น แลว้ผูโ้อนจงึท าการโอนหน่วยลงทนุใหผู้รั้บโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจาก 

ผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” 

(3) หลงัจากทีไ่ดรั้บคา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะสง่มอบใบเสร็จรับเงนิ 

และใบก ากบัภาษี พรอ้มส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่โ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะบันทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทนุและออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหผู้โ้อน และ

ผูรั้บโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดรั้บค าขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้งสมบูรณ์ 
ทัง้นี้ ผูรั้บโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ 13 เรื่อง “สทิธหินา้ทีแ่ละความ

รับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทนุ” ไดต้อ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้ันทกึชือ่ผูรั้บโอนหน่วยลงทนุในสมุดทะเบยีน 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้ 

14.  การจา่ยเงนิปนัผล :  

14.1 นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล : จา่ย 

14.2 หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปนัผล :  

กองทนุจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนนิงานสิน้สดุตามชว่งเวลาทีบ่รษัิท
จัดการเห็นสมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสทุธใินงวดบัญชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผล แลว้แตก่รณี และการจ่ายเงนิปันผล

ดงักลา่วจะไมท่ าใหก้องทนุรวมมผีลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีารจา่ยเงนิปันผลนัน้          

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะถือปฏบิัตติามหลักเกณฑแ์ละวธิีการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ก าหนด และ
ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร 

ในกรณีทีก่องทนุรวมหมวดอตุสาหกรรมทีมุ่่งลงทนุในหมวดพัฒนาอสงัหารมิทรัพยไ์ดรั้บประโยชน์ตอบแทนเป็นเงนิปัน
ผลหรือเงนิตอบแทนอืน่ในลักษณะเดยีวกันจากการลงทุนในทรัพย์สนิประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้ ใหบ้รษัิท

จัดการกองทนุรวมน าเงนิดงักลา่วจา่ยเป็นเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม อยา่งนอ้ย 1 ครัง้ในรอบปีบัญชี

ทีไ่ดรั้บประโยชนต์อบแทน โดยใหป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(1)  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์

(2)  หน่วยทรัสตต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการ
ลงทนุในอสงัหารมิทรัพย ์
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(3)  ตราสารของกองทนุอสงัหารมิทรัพยต์า่งประเทศทีม่กีารลงทนุในอสงัหารมิทรัพยใ์นประเทศไทย ไม่วา่จะเป็นการ

ลงทนุโดยตรง หรอืโดยออ้มผา่นการลงทนุในหน่วยลงทนุตาม (1) หรอืหน่วยทรัสตต์าม (2) รวมกนัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 
30 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธลิา่สดุ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนเพือ่จา่ยประโยชนต์อบแทนจากการลงทนุของกองทนุนัน้ 

(4)  หน่วยของกองทนุตา่งประเทศทีม่กีารลงทนุในอสงัหารมิทรัพยใ์นประเทศไทย ไมว่า่จะเป็นการลงทนุโดยตรง หรอื
โดยออ้มผา่นการลงทนุในหน่วยลงทนุตาม (1) หน่วยทรัสตต์าม (2) หรอืตราสารตาม (3) รวมกนัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 

ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธลิา่สดุ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนเพือ่จา่ยประโยชนต์อบแทนจากการลงทนุของกองทนุนัน้ 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมจ่ายเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไม่นอ้ยกวา่ผลลพัธท์ีค่ านวณจากประโยชน์ตอบแทนทีไ่ดรั้บ
หักดว้ยคา่ใชจ้า่ยทกุประเภทในรอบระยะเวลาบญัชทีีจ่ะจา่ยเงนิปันผล เวน้แตก่รณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  กรณีทีก่องทนุรวมมกี าไรสทุธหิรอืก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชทีีม่กีารจา่ยเงนิปันผล แตร่ายการก าไรสทุธหิรอื
ก าไรสะสมทัง้ 2 รายการดังกลา่วมยีอดเงนินอ้ยกวา่จ านวนเงนิปันผลทีค่ านวณได ้ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมจ่ายเงนิ

ปันผลเทา่กบัยอดก าไรสทุธหิรอืก าไรสะสมนัน้ แลว้แตจ่ านวนใดจะมากกวา่ 

(2)  กรณีทีเ่งนิปันผลทีจ่ะจา่ยเมือ่ค านวณแลว้เป็นจ านวนเงนินอ้ยกวา่ 25 สตางคต์อ่หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุ
รวมอาจงดจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วก็ได ้ ทัง้นี ้ส าหรับกองทนุรวมทีม่นีโยบายในการจ่ายเงนิปันผลมากกวา่ 1 ครัง้ในรอบ

ปีบัญช ีใหน้ ายอดเงนิปันผลทีค่ านวณไดน้อ้ยกวา่ 25 สตางคต์อ่หน่วยลงทนุนัน้ไปรวมค านวณกับการจ่ายเงนิปันผลใน
ครัง้ตอ่ไปของรอบปีบญัชเีดยีวกนัดว้ย 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลา
บญัชทีีจ่ะจา่ยเงนิปันผล 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกับการจ่ายเงนิ ปันผลเพื่อให ้

เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีีก่ าหนดโดยสมาคม นักบัญชแีละผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแห่งประเทศไทย และตาม
หลักเกณฑห์รือวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิ

ดงักลา่วใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั โดยจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

14.3 ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน :  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลของกองทนุรวมใด ใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับ
การจ่ายเงนิปันผล วันปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่การจ่ายเงนิปันผล และอัตราเงนิปันผลของกองทนุรวมดังกลา่ว 

ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมดงัตอ่ไปนี้ 

(1)  เปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะทีผู่ล้งทนุทัว่ไปสามารถทราบได ้ เวน้แตเ่ป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบนั 

(2)  แจง้ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุทีถ่อื
หน่วยลงทนุชนดิไมร่ะบชุือ่ผูถ้อืเมือ่ไดรั้บการรอ้งขอ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ดว้ยวธิกีารทีต่่างกันส าหรับหน่วยลงทุนทีข่ายใน

ชว่งเวลาทีต่า่งกันได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. กอ่นด าเนนิการจ่ายเงนิปันผลในแตล่ะครัง้ และจะ
ถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรับเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรียกรอ้งตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณชิย ์บรษัิทจัดการจะไมน่ าเงนิปันผลจ านวนดงักลา่วไปใชเ้พือ่การอืน่ใด นอกจากเพือ่ประโยชน์ของหน่วย

ลงทนุของกองทนุเปิดนัน้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในสว่นทีเ่กนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ เวน้แตเ่ป็นกรณี
ทีไ่ดรั้บยกเวน้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุนใน

กองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ โดยบรษัิทจัดการจะจัดท าบัญชแีละแยกเงนิทีไ่ม่อาจจ่ายเป็นเงนิปันผลออก
จากบญัชแีละทรัพยส์นิของกองทนุรวม และไมน่ าเงนิดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมูลคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวม และจะ

สง่เงนิดงักลา่วใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดนิ 

ขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผล 

(1) บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในสว่นทีเ่กนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุน เวน้

แตเ่ป็นกรณีทีไ่ดรั้บยกเวน้ ทัง้นี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอื
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 

(2) บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าบัญชแีละแยกเงนิทีไ่ม่อาจจ่ายเป็นเงนิปันผลออกจากบัญชแีละทรัพย์สนิของ
กองทุนรวม และไม่น าเงนิดังกล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุนรวม และจะส่งเงนิดังกล่าวใหเ้ป็น

รายไดข้องแผน่ดนิ 
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15.  คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทุน :  

15.1. คา่ธรรมเนยีมรวม (เพดานคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม
ท ัง้หมด) :  

รายการคา่ธรรมเนยีม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 5.000 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิอง

กองทนุรวม 

15.2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

มูลค่าทรัพยส์นิทีใ่ชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีน หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิทัง้ส ิน้หักดว้ยมูลคา่หนี้สนิทัง้ส ิน้ยกเวน้คา่ธรรมเนียมการจัดการ  คา่ธรรมเนยีมผูดู้แล

ผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ 

ในกรณีทีก่องทนุรวมตา่งประเทศมกีารคนืเงนิคา่ธรรมเนยีมบางสว่น อันไดแ้ก ่การจัดการ และ/หรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ใด

ในลักษณะท านองเดยีวกันนี้ (ถา้ม)ี เพือ่เป็นคา่ตอบแทนใหก้องทนุ กองทนุจะน าเงนิดังกลา่วไปลงทนุในกองทนุหลัก 
(Royalties and rebate) ตอ่ไป โดยถอืวา่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.100 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

มูลค่าทรัพยส์นิทีใ่ชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีน หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิทัง้ส ิน้หักดว้ยมูลคา่หนี้สนิทัง้ส ิน้ยกเวน้คา่ธรรมเนียมการจัดการ  คา่ธรรมเนยีมผูดู้แล

ผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ 

15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.000 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

มูลค่าทรัพยส์นิทีใ่ชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบยีน หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิทัง้ส ิน้หักดว้ยมูลคา่หนี้สนิทัง้ส ิน้ยกเวน้คา่ธรรมเนียมการจัดการ  คา่ธรรมเนยีมผูดู้แล
ผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ 

15.2.4. คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.2.5. คา่ธรรมเนยีมการจัดจ าหน่าย :  

ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.2.6. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอืน่ๆ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็น

รายวนั  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.400 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

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

ตน้ ตามทีจ่า่ยจรงิ แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 0.535 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

(2) คา่ใชจ้่ายหรอืคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดตัง้กองทนุ เชน่คา่ธรรมเนียมในการจัดตัง้กองทุนและจดทะเบยีน

กองทรัพยส์นิของกองทนุกบัส านักงาน คา่ทีป่รกึษาทนายความ ในชว่งจัดตัง้กองทนุ เป็นตน้  
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(3) คา่ใชจ้า่ยในการแปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารจัดการและการด าเนนิงานของกองทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ  

(4) คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกับการจัดท าบัญชแีละรายงานของกองทนุ เชน่ คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัช ี
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทนุ หรอืการจัดทารายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

(5) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเนื่องกับการลงทนุในหลักทรัพยแ์ละทรัพยส์นิของกองทนุ เชน่ คา่นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรัพยห์รอื
ตราสารต่าง ๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการโอนหลักทรัพย ์ค่าใชจ้่ายในการจัดทาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับ

หลักทรัพย ์ค่าใชจ้่ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลักทรัพย ์เชน่ ใบหุน้กู ้ค่าใชจ้่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย ์

และค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลักทรัพย ์ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบัน
การเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอืน่ใดทีท่าใหก้องทุนสามารถลงทนุใน

หลกัทรัพยแ์ละหรอืทรัพยส์นินัน้ได ้

(6) คา่ทีป่รกึษากฎหมาย  

(7) ค่าจัดท า จัดพมิพ์ แบบฟอร์มค าขอใชบ้รกิารกองทุน หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับ

ภาษี รายงานการถอืหน่วยลงทุนและแบบฟอรม์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุน และค่าใชจ้่ายในการจัดเตรยีมและจัดสง่
เอกสารดงักลา่วใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วเนือ่งกับกองทนุ  

(8) คา่ใชจ้่ายในการจัดท า ผลติ และน าสง่เอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เชน่ หนังสอื ชีช้วน รายงานทกุ
รอบปีบัญช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกีย่วกับขอ้มูลการจัดการกองทุนรวม เพื่อนาสง่แก่ส านักงาน

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

(9) คา่ใชจ้่ายในการประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสอืพมิพร์ายวันหรอืสิง่พมิพ์

อืน่ใด  

(10) คา่ใชจ้า่ย คา่ธรรมเนยีม และ/หรอื คา่ไปรษณียากร คา่ภาษีอากร ทีเ่กดิขึน้หรอืเกีย่วเนือ่งกับการลงทนุหรอืมไีวใ้น

ทรัพยส์นิหรอืหลกัทรัพยท์ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เชน่ การจัดหาใหไ้ดม้า รับมอบ สง่มอบ ดแูล เก็บรักษา ป้องกนั
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการป้องกันความเสีย่งในอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา หรอืความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุนใน

หลักทรัพยท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ และค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ตามทีจ่่ายจรงิ รวมถงึค่าใชจ้่ายและ
คา่ธรรมเนยีมอืน่ใดเพือ่ใหก้องทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพยต์ามทีก่ าหนดไวใ้นโครงการได ้เป็นตน้  

(11) คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิคด ี(ถา้ม)ี อาทเิชน่ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการตดิตามทวงถาม หรอืการด าเนนิคด ีเพือ่การ
รับช าระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการ

ปฏบิัตหินา้ทีห่รือเรียกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรือเมือ่
ไดรั้บค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายในการ

ด าเนนิคดทีางศาลเพือ่รักษาสทิธขิองกองทนุ เป็นตน้  

(12) คา่จัดเตรยีมรายงานตา่งๆ ส าหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ/หรอืคา่ใชจ้่ายตา่งๆทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิัตติามกฎหมาย
หรอืประกาศของส านักงาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย  

(13) คา่ใชจ้่ายในการจัดท า จัดพมิพ ์และจัดสง่หนังสอืบอกกลา่ว ประกาศและรายงานตา่งๆ รวมถงึการลงประกาศใน
หนังสอืพมิพร์ายวัน ทีน่อกเหนือจากการประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิเชน่ ประกาศการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ การปิด

สมดุทะเบยีนเพือ่จา่ยเงนิปันผล เป็นตน้ และ/หรอื ขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(14) คา่ใชจ้า่ยเกีย่วเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงแกไ้ขโครงการ เชน่ การจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการประกาศการแกไ้ขในหนังสอืพมิพ ์เป็นตน้  

(15) คา่เอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชกีองทนุ  

(16) คา่ใชจ้า่ยในการรับช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ เชน่ คา่ธรรมเนยีม

ธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร เป็นตน้  

(17) คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม คา่ใขจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการท ารายการลงทุน และ/หรอืค่าใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ คา่ธรรมเนียม
ธนาคารตา่งๆ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่ไปรษณียากรส าหรับหนังสอืโตต้อบกับผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่พาหนะ 

ค่าจดทะเบยีนกับผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใชจ้่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกับการจัดหา 
ไดม้า รับมอบ/สง่มอบดแูลรักษา ป้องกนัผลประโยชน ์ซึง่สนิทรัพยห์รอืหลกัทรัพยต์า่งๆ ของกองทนุทีน่อกเหนอืไปจาก

ทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 15.2.2 "คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี" เป็นตน้  

(18) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา (failed trade)  

(19) คา่ใชจ้่ายเกีย่วกับการเก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ (ถา้ม)ี นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนท์ี่

เรยีกเก็บรายปี ตามทีจ่า่ยจรงิ โดยจะไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

(20) คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในการช าระบญัช ีและเลกิกองทนุ 

(21) คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชห้รอือา้งองิดัชนีหลักทรัพย ์เครือ่งหมายการคา้ และ/หรอื เครือ่งหมายบรกิารของ
ตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรอื ของผูค้ านวณและประกาศดชัน ี(Index Provider) 
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(22) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการจ่ายเงินปันผล และ/หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆ  

ทีเ่กีย่วเนือ่งกบักองทนุ 

หมายเหต ุ 

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิของกองทุนเป็นค่าใชจ้่ายทีเ่รียกเก็บตามรายการที่
เกดิขึน้จรงิไมส่ามารถประมาณการได ้ทัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วไมร่วมอยูใ่นเพดานขัน้สงูของคา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ 

 คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายตา่งๆทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมตามขอ้ 15.1 - 15.2 รวมภาษีมูลคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ 

หรอืภาษีอืน่ใด และภาษีดงักลา่วจะถอืเป็นภาระของกองทนุรวม  

ทัง้นี้ ในกรณีทีอ่ัตราภาษีมูลคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดมกีารเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการสงวนสทิธใินการ

ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมดของกองทนุใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงดังกล่าว และใหถ้อืว่า
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

15.3. คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะราย

ไม่เท่ากันขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการท ารายการ ประเภทการท ารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้  

15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแตล่ะกลุม่หรอืแต่ละ
รายไม่เทา่กันขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการท ารายการ ประเภทการท ารายการ 

ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) : ม ี 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ    

บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนส าหรับการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหวา่ง

กองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ แตจ่ะมกีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตาม

อตัราทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ทัง้นีบ้รษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะ

รายไม่เทา่กันขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการท ารายการ ประเภทการท ารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

15.3.3.2 คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (Switching Out) : ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ    

บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนส าหรับการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหวา่ง
กองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ แตจ่ะมกีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตาม

อตัราทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ทัง้นีบ้รษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะ
รายไม่เทา่กันขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการท ารายการ ประเภทการท ารายการ 

ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

15.3.4. คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
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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)  คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามอตัราทีธ่นาคารพาณชิยห์รอืสถาบนัการเงนิก าหนด โดยบรษัิท

จัดการจะหักจากจ านวนคา่ขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ๆ 

(2)  ค่าธรรมเนียมการหักเงนิจากบัญชขีองผูซ้ือ้หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ตามอัตราทีธ่นาคารพาณิชยห์รือสถาบันการเงนิ
ก าหนด โดยตดัจา่ยจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(3)  บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุขอใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการใหผู้ ้

ถอืหน่วยลงทนุเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกตซิึง่เป็นกรณีทีบ่รษัิทจัดการด าเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทุกราย 

ตามทีจ่่ายจรงิ เชน่ คา่ใชจ้่ายในการจดแจง้จ าน ากับนายทะเบยีน คา่แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มูลในทะเบยีน เป็นตน้ โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วทราบ 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในขอ้ 15.3 ขา้งตน้นี้ เป็นอัตราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอืน่ใดท านอง

เดยีวกนั 

 

 

 

 

 

15.4. วธิกีารค านวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนยีม :  

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดเป็นอตัราทีร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดในท านองเดยีวกนั  

คา่ใชจ้า่ยในรูปคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะ
ค านวณทกุวันและจะเรยีกเก็บจากกองทนุเป็นรายเดอืน  ทัง้นี้การตัดจ่ายคา่ธรรมเนียมดังกลา่วอาจปรับเปลีย่นไดต้าม
ความเหมาะสมโดยถอืประโยชนข์องกองทนุเป็นส าคญั 

คา่ใชจ้่ายขอ้ 15.2.6 (1 – 22) จะตัดจ่ายจากกองทนุรวมตามทีจ่่ายจรงิ และในทางบัญชจีะพจิารณาตัดจ่ายทัง้จ านวน
หรอืทยอยตัดจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายของกองทนุรวมเฉลีย่เท่ากันทกุวันตามระยะเวลาทีจ่ะไดรั้บประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้
หรอืตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม  

ทัง้นีก้ารตดัจา่ยคา่ใชจ้่ายดงักลา่วขา้งตน้จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผูส้อบบัญชี

รับอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึง่ หากมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกับภาษีมูลคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดใน
ท านองเดยีวกัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรับรูภ้าษีต่างๆ ดังกล่าว โดยถอืว่าไดรั้บมตจิากผูถ้อื

หน่วยลงทนุแลว้ 

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

1   ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมคีวามประสงคจ์ะลดคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่ายตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นโครงการและได ้

ด าเนนิการดงักลา่วแลว้ ใหบ้รษัิทจัดการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วใหผู้ล้งทนุทราบอย่างทั่วถงึภายใน 3 วนัท าการนับแต่
วนัทีม่กีารลดคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่ายดงักลา่ว  ทัง้นี ้การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท าโดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าให ้

มั่นใจไดว้า่ผูล้งทนุไดรั้บทราบขอ้มลูดงักลา่ว เชน่ เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอื ณ สถานทีใ่นการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เป็นตน้  

การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืว่าส านักงานใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิ

โครงการในเรือ่งดงักลา่วเมือ่บรษัิทจัดการไดด้ าเนนิการตามขา้งตน้แลว้ 

2   ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมคีวามประสงคจ์ะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ บรษัิท

จัดการตอ้งค านึงถงึความสมเหตุสมผลกับสภาพปกตทิางธุรกจิและประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ และตอ้งเปิดเผย
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ขอ้มลูดงักลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้อย่างทั่วถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอันท าใหม้ั่นใจไดว้า่ผูล้งทนุไดรั้บทราบขอ้มูล

ดงักลา่ว โดยอยา่งนอ้ยตอ้งจัดใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี ้

2.1  ในกรณีทีก่ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอัตราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย

เดมิตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ ใหบ้รษัิทจัดการเปิดเผยขอ้มูลดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วันท าการ

กอ่นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ 

2.2  ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกวา่อัตราขัน้สงูของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเดมิ

ตามทีร่ะบไุวอ้ย่างชดัเจนในโครงการแลว้วา่บรษัิทจัดการสามารถกระท าการดังกลา่วได ้ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 
1 ปีนับแต่วันทีบ่ริษัทจัดการประสงคจ์ะขึน้คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายดังกลา่ว ใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการตาม

หลกัเกณฑด์งันี ้

(ก)  ในกรณีทีก่ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สงูดังกล่าว ให ้
บรษัิทจัดการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ดงักลา่ว 

(ข)  ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สงูดังกล่าว บรษัิท

จัดการตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ 2.1 

ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงตามขอ้ 1 วรรค 2 และขอ้ 2 (2.2) ใหบ้รษัิทจัดการแจง้ใหส้ านักงานทราบภายใน 15 วนันับแตว่ัน

เปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว 

3  ในกรณีทีก่องทุนไดรั้บผลตอบแทนสงูกว่าทีไ่ดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการอาจเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมการจัดการเพิม่เตมิได ้ทัง้นี ้ไมเ่กนิเพดานคา่ธรรมเนยีมการจัดการทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  

15.6. หมายเหต ุ: 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั ้งหมดของกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นอัตราที่รวม

ภาษีมูลคา่เพิม่แลว้ ทัง้นี้ ในกรณีทีอ่ัตราภาษีมูลค่าเพิม่หรอืภาษีอืน่ใดมกีารเปลีย่นแปลง บรษิทั จัดการสงวนสทิธใิน

การปรับปรุงอตัราคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดของกองทนุใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

16.วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หนว่ยลงทุน และ

ราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีมู่ลคา่หนว่ยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 

16.1 วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน

ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน : ตา่งประเทศ  

16.2 เง ือ่นไขพเิศษ : 

(1) บรษัิทจัดการจะค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ

ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

บรษัิทจัดการจะค านวณจากมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมสว่นทีล่งทนุในตา่งประเทศรวมกับมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

ของกองทนุรวมสว่นทีล่งทนุในประเทศ เพือ่ใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

โดยในสว่นตา่งประเทศจะใชมู้ลค่าหลักทรัพย ์และ/หรอืทรัพยส์นิ ณ สิน้วันท าการซือ้ขายทีจ่ะไดรั้บจากกองทุนหลัก

ภายในวันท าการถัดไป และจะใชอ้ัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ของ Bloomberg เวลาประมาณ 17.00 น. ของ
วันท าการทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีไ่ม่สามารถใชอ้ัตราแลกเปลีย่นดังกล่าวได ้บรษัิทขอสงวนสทิธใิชอ้ัตราแลกเปลีย่นเงินตรา
ต่างประเทศจากแหล่งขอ้มูลอืน่ ๆ ตามทีบ่รษัิทเห็นสมควร ภายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ หรือตาม

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุทีไ่ดรั้บความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ 

(2) บรษัิทจัดการจะค านวณและประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้

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

(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ ภายใน 2 วนัท าการถัดไป  

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุภายใน 2 วนัท า
การถัดไป ทัง้นี้ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการใชมู้ลค่าหน่วย

ลงทนุของสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ  
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(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) วนัท าการกอ่นวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัท าการถัดไป    

(ข) วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัท าการถัดไป 

(ค) วันท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วันท าการถัดไป ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทุนรวม

ก าหนดวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่ 1 เดอืน 

(ง) วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่การจ่ายเงนิปันผล โดยประกาศภายใน 3 วนัท าการถัดไป  

ความใน (ก) มใิหน้ ามาใชบ้ังคับกับกองทุนรวมเปิดทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทุนทุกวันท าการ และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน

ประเภทสถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดย

ประกาศภายใน 3 วนัท าการถัดไป   

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมือ่ส ิน้วันท าการ
ทีค่ านวณนัน้  

มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีป่ระกาศขา้งตน้ ตอ้ง
ไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

บรษัิทจัดการอาจไม่สามารถด าเนนิการตาม (2.1) - (2.4) ได ้หากเกดิเหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้มไ่ดรั้บราคาหลกัทรัพย ์และ/
หรือทรัพยส์นิ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศทีล่งทุน อันเนื่องจากกองทุนรวมต่างประเทศ ตลาด

หลักทรัพยต์า่งประเทศ สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีต่ดิตอ่ซือ้ขายหลักทรัพย ์รวมทัง้ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุ 

ปิดท าการ หรอืเกดิเหตกุารณ์อืน่ใดทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้บรษัิทจัดการจะค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิราคาขายหน่วย
ลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ภายในวนัท าการถัดจากวนัทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บขอ้มูลราคาหลกัทรัพยห์รอืมูลคา่

หน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และจะประกาศภายในวันท าการถัดจากวันทีค่ านวณมูลคา่ทรัพย์สนิ
สทุธ ิ

การค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิรณีทีว่นัท าการในประเทศไทยตรงกับวนัหยุดท าการในตา่งประเทศ บรษัิทจัดการจะใช ้

ราคาราคาหลกัทรัพย ์และ/หรอืทรัพยส์นิ มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศทีล่งทนุลา่สดุทีม่เีป็นฐานใน
การค านวณ ทัง้นี ้เวน้แตก่รณีทีบ่รษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นร่วมกนัวา่ควรจะใชร้าคาอืน่ทีเ่หมาะสมกวา่แทน 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมือ่ส ิน้วันท าการ
ทีค่ านวณนัน้  

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ประกาศขา้งตน้  
ตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

(2.5) ประกาศทางเว็บไซตเ์พือ่ใหผู้ล้งทนุทราบขอ้มลูดังกลา่วภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลใน

การตัดสนิใจลงทุนได ้และปิดประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดใหม้ีประกาศ
ดงักลา่วไว ้ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่

จะประกาศในชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และบรษัิทจัดการจะแจง้
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

ในกรณีทีก่ารประกาศขา้งตน้ หากไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ัดขึน้โดยสมาคม (NAV 

Center) หรอืชอ่งทางอืน่ทีส่ านักงานยอมรับ บรษัิทจัดการจะประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมูลคา่หน่วยลงทนุภายใน
3 วนัท าการถัดไปก็ได ้

(2.6) ในกรณีทีมู่ลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ จ านวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไม่ถกูตอ้ง บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3) การใชต้ัวเลขทศนยิมของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอื
จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดงัตอ่ไปนี้ 

(3.1) ค านวณและประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตาม
หลกัสากล 

(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
ส าหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมูลค่า

หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณไดใ้น (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนิยม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) 
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(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล  

แตจ่ะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษัิทจัดการจะน าผลประโยชน์นัน้ รวมเขา้เป็น

ทรัพยส์นิของกองทนุ 

(4)   ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหบ้รษัิทจัดการไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ 16.1 (2) 

(4.1)  เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วย

ลงทนุ โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว 

(4.2)  เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แตว่นัทีป่รากฏเหตดุงักลา่ว 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและ/หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายใน 3 วันท า
การถัดไป 

16.3 แหลง่ขอ้มูลการเปิดเผยมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน
ทางเว็บไซต ์(website) ของบริษัทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการเห็นว่า

เหมาะสม 

16.4 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีมู่ลคา่หนว่ยลงทุนไมถู่กตอ้ง 

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถูกตอ้งแตกตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งนอ้ยกว่าหนึ่งสตางค ์หรอืตา่งจาก
ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป แตไ่มถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง บรษัิทจัดการจะ

จัดท าและสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันทีพ่บว่าราคาหน่วย

ลงทนุไม่ถูกตอ้ง และจัดใหม้สี าเนารายงานดังกล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ เพือ่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  สามารถตรวจสอบได ้ โดยรายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ย ดงัตอ่ไปนี้ 

(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(ง) มาตรการป้องกันเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งมี

สาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถู่กตอ้ง 

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็น

อตัราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง บรษัิทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลงันับตัง้แตว่ันที่

พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และด าเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันทีร่าคาหน่วยลงทุนต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่

ถกูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

(1) จัดท ารายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิน้ภายในวนัท าการถัดจาก

วนัที ่บรษัิทจัดการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  และสง่รายงานดงักลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในวนัท าการถัด

จากวนัทีค่ านวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้  เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานดังกลา่วภายในวันท าการ

ถัดจากวนัทีบ่รษัิทจัดการสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(ง) การด าเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง  

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

ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้ง ใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งภายในวนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มูล

ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
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(3) ด าเนนิการโดยวธิกีารใดๆ เพือ่ใหผู้ล้งทนุสามารถรับทราบชือ่กองทนุรวมทีม่กีารแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุตาม (2) 

และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุตาม (2) ภายในสามวนัท าการนับแตว่นัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มูล

ในรายงานตาม (1)   

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จ  และด าเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุในชว่ง

ระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตามขอ้ (2) และการชดเชยราคา ภายในหา้วนัท าการนับ

แตว่นัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว 

(5) จัดท ามาตรการป้องกันเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง และสง่รายงานดังกลา่ว พรอ้มทัง้ส าเนารายงานการ

แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ัดท าตาม (1) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายในเจ็ดวันท าการนับแตว่ันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดังกลา่ว  เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุ

ไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้  บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่ส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่การทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง

มสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุไดแ้ทน 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัติามหลักเกณฑด์งัตอ่ไปนี้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งต า่กวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง (understate)ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัดิงันี ้

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มมีูลคา่

เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

หากปรากฏว่าผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่

จะตอ้งลด  ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรือลด

จ านวนหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แตก่รณี  

เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุรวมเปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจ

ควบคุมได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขาย

หลกัทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุงักลา่ว 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ

เป็นจ านวนซึง่มมีูลคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของ

กองทุนรวมเปิดเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่า

ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่  ใหบ้รษัิทจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจ านวนเท่ากับสว่นตา่งของ

ราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง (overstate) ใหบ้รษัิทปฏบิตัดิงันี ้

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็น

จ านวนซึง่มมีูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรือจ่ายเงนิของ

กองทนุรวมเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ

เป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไม่มหีน่วยลงทนุเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยู่นอ้ยกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่

จะตอ้งลด ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรือลด

จ านวนหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แตก่รณี  

เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุรวมเปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจ

ควบคมุได ้เชน่ ราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง 

และผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุงักลา่ว 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนหรือผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใด 

มมีูลคา่ไม่ถงึหนึง่รอ้ยบาท บรษัิทอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน  

แตถ่า้บคุคลดังกลา่วไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ใหบ้รษัิทชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายในหา้วันท าการนับแต่

วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
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การจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1)(ข) หรือผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนตาม 

(2)(ก)  บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจจา่ยเงนิของบรษัิทเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้

(3)   บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการประกาศ 

การแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนังสอืพมิพ ์คา่ออกเชค็ คา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ

และผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งดงักลา่ว  มสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอก

ทีไ่มอ่าจควบคมุได ้

17. ชือ่ผูเ้กีย่วขอ้ง 

17.1 ชือ่บรษิทัจดัการ 

ชือ่ : บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

17.2 ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน ์

ชือ่ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

17.3 ชือ่ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) 

ไมม่ ี

17.4 ชือ่ของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) 

ชือ่ : ไมม่ ี

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ : ไมม่ ี

17.5 ทีป่รกึษา 

17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษาการลงทนุ 

ชือ่ : ไมม่ ี

17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษากองทนุ 

ชือ่ : ไมม่ ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ชือ่ : นาง ขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ชือ่ : นาย สาธติ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ชือ่ : นาย ประสทิธิพ์ร เกษามา  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

หรือบุคคลอืน่ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7 การแตง่ต ัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไมม่ ี

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีของกองทนุรวม 

18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: ประมาณ 1 ปี นับตัง้แตว่นัจดทะเบยีนกองทนุ 

18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : ประมาณ 1 ปี นับตัง้แตว่นัจดทะเบยีนกองทนุ 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัสิน้สดุรอบบญัช ี: ประมาณ 1 ปี นับตัง้แตว่นัจดทะเบยีนกองทนุ 

วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก :   

19. การขอมตผิูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการการจดัการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

เป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นสว่นขอ้ผูกพันตามขอ้ 19 เรือ่ง "หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ" 
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หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกลา่ว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด

ในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไป
ตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

20. ขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

20.1  การควบรวมกองทุน 

1 การควบรวมกองทนุรวมตอ้งเป็นการควบกองทนุรวมหรอืการรวมกองทนุรวมทีอ่ยู่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ
กองทุนรวมเดยีวกัน โดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งพจิารณาถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของแต่ละ

กองทนุรวมดว้ยความเป็นธรรม 

กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมไดต้่อเมือ่ไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบไุวใ้นโครงการและขอ้ผูกพัน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี้ 

(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดับความเสีย่งของการ
ลงทนุ (risk spectrum) เดยีวกัน บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากของโครงการแตล่ะกองทนุรวมที่

จะควบรวมกองทนุรวมดงักลา่ว 

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดับความเสีย่งของการ

ลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกัน บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของโครงการแตล่ะกองทนุรวมทีจ่ะ
ควบรวมกองทนุรวมดงักลา่ว  

ในการควบรวมกองทนุไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหวา่งกองทนุปิดกับกองทนุปิด หรอืกองทนุปิดกับกองทนุเปิด หากมี

ผลใหเ้กดิกองทนุรวมใหม่หรอืกองทนุรวมทีรั่บโอนเป็นกองทนุเปิด บรษัิทจัดการจะขอมติผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมทีรั่บโอนเพือ่แกไ้ขโครงการจัดการกองทนุปิดเป็นโครงการจัดการกองทนุเปิดดว้ย และหากไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้ง

มากของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ถือว่าไดรั้บมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนในการแกไ้ข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้นี้ โดยไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบัตติามประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการก าหนดวธิปีฏบิัตใินการขอความเห็นชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของโครงการ

จัดการกองทนุรวม”  

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะสง่หนังสอืนัดประชมุลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่สบิสีว่ันกอ่นวันประชมุ หรอื

สง่หนังสอืขอมตลิ่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสามสบิวันก่อนวันทีก่ าหนดใหเ้ป็นวันสดุทา้ยของการรับหนังสอืแจง้มตจิากผูถ้อื
หน่วยลงทนุ โดยเปิดเผยขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุควรทราบเกีย่วกับการควบรวมกองทนุอย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนี้ใหช้ดัเจน

ไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ หรอืหนังสอืขอมตดิงักลา่ว  

(3) สถานการณ์ลงทนุของกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุทีเ่ป็นปัจจุบนักอ่นการขอมตคิวบรวมกองทนุ ซึง่จะตอ้งแสดง

รายละเอยีดเป็นรายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่โดยระบุประเภท ชือ่ จ านวน อัตราผลตอบแทน (ถา้ม)ี มูลคา่ยุตธิรรม

ของหลักทรัพยต์ามมาตรฐานการบัญชสี าหรับกจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่า

หน่วยลงทนุ ณ วนัท าการสดุทา้ยของสปัดาหล์า่สดุ และผลการด าเนนิงานลา่สดุของกองทนุรวม  

(4) สรุปประเด็นเปรียบเทยีบสาระส าคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และลักษณะทีจ่ะ

เปลีย่นแปลงเมือ่มกีารควบรวมกองทนุแลว้ โดยตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกับประเภทและวตัถุประสงคข์องโครงการจัดการ

กองทนุรวม นโยบายการลงทนุ และคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและจากกองทนุรวม เป็นอย่าง

นอ้ย  

(5) ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนนิการในแตล่ะขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทนุ 

(6) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุ  

(7) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุ ประมาณการฐานะการเงนิของกองทนุรวมใหมห่รอื

กองทนุรวมทีรั่บโอน  

(8) การด าเนนิการเกีย่วกับการจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี กอ่นการควบรวมกองทนุ และนโยบายการจ่ายเงนิปันผลภายหลงั

การควบรวมกองทนุ (ถา้ม)ี  

(9) คา่ใชจ้่ายในการควบรวมกองทนุ และคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดังกลา่วทีจ่ะเรยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุและ

กองทนุรวม (ถา้ม)ี เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการช าระบญัช ี 

(10) ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทนุ เชน่ คา่ใชจ้า่ย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้ตอ้งไมม่ลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทนุรวมกอ่นวันทีก่ารควบ

รวมกองทนุแลว้เสร็จ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดม้อบหมายใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการให ้

ผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีรั่บโอนได ้ 
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3 ในชว่งระยะเวลานับแต่วันสง่หนังสอืนัดประชมุหรือหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวันทีม่กีารควบรวมกองทนุ 

บรษัิทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุรวมทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ 

หรอือาจหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมดังกลา่วได ้โดยการปิดประกาศเรื่องดังกล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุก

แหง่ของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้กีารประกาศเรือ่งดงักลา่วไว ้ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับ

ซือ้คนื  

ในชว่งระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ใหบ้รษัิทจัดการจัดท ารายงานแสดงสถานการณ์ลงทนุของวันท าการสดุทา้ยของแต่ละ

สัปดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจัดใหม้ีรายงานดังกล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของบริษัทจัดการและ

สถานทีต่ดิตอ่ทกุแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด ้และจัดส าเนาให ้

เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ  

เวน้แตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิรายละเอยีดการ

ควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะด าเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักลา่ว  

 

20.2  กรณีบุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดถอืหนว่ยลงทุนเกนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่

จ าหนา่ยไดแ้ลว้ท ัง้หม 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุน  บรษัิทจัดการจะไม่นับ

คะแนนเสยีงทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม เวน้แต่การเกนิ

ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุตามขอ้ 5.2.7.1 (3)(ค)  

โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนันัน้ใหม้จี านวนไม่เกนิ

หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแตว่นัทีป่รากฏกรณี
ดังกล่าว หรือด าเนินการเลกิกองทุนรวมนั้นทันท ีเวน้แต่ เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

20.3  ขอ้จ ากดัการถอืหนว่ยลงทนุ 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ วา่ดว้ยเรือ่งหลักเกณฑ์
เกีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ กรณียกเวน้ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทนุไดโ้ดยไมจ่ ากัดสดัสว่นส าหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กองทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

2. กองทนุประกนัสงัคม 

3. กองทนุการออมแหง่ชาต ิ

4. กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาต ิ

5. กองทนุส ารองเลีย้งชพี 

6. กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป 

7. กองทนุอืน่ใดทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พจิารณาวา่มลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทนุตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8. กองทนุตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข) นติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนอืจากกองทนุตามวรรคหนึง่ (1) (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใตบ้ังคับตอ้งเสยี
ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล  

(ค) บคุคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมภายใตโ้ครงการระหวา่งประเทศโดยเป็นการลงทนุในต่างประเทศ
ของผูล้งทนุทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืผา่นบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ (omnibus account) 

(ง) บคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานเมือ่มเีหตจุ าเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผอ่นคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุ หรอืเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไข ซึง่ไดแ้กก่รณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กองทนุรวมอทีเีอฟเฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นผูล้งทนุรายใหญ่และผูด้แูลสภาพคลอ่งทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จาก

บรษัิทจัดการ  

“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูดู้แลสภาพคล่อง” ตามขอ้ (2) (ก) ใหห้มายถงึผูล้งทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่อง 

ตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกับการจัดตัง้และการจัดการกองทนุรวมอทีเีอฟ 
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(ข) กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่กีารรับโอนเงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี ทัง้นี้ เฉพาะในสว่นของหน่วยลงทุนที่

รองรับการรับโอนเงนิดงักลา่ว 

“เงนิจากกองทนุส ารองเลีย้งชพี” ใหห้มายความดงันี ้

1. เงนิทีก่องทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีรับโอนจากกองทนุส ารองเลีย้งชพี 

2. เงนิทีก่องทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีรับโอนตอ่เนื่องจากกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีอืน่ 

3. ผลประโยชนอ์นัเกดิจากเงนิตาม 1. และ 2. 

(ค) กรณีอืน่นอกเหนือจากกรณีตาม (2) (ก) และ (ข) ซึง่เป็นการถอืหน่วยลงทนุทีม่รีะยะเวลาตดิต่อกันไม่เกนิหนึ่งปี  
เวน้แต ่ไดรั้บผ่อนผันจากส านักงานเนื่องจากมเีหตจุ าเป็นและสมควรโดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคัญ” 

(ง) กองทนุรวมทีจ่ะไดรั้บการยกเวน้ ตอ้งมลีกัษณะครบถว้นดงัตอ่ไปนี้ 

1. การถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกนิกวา่ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ ตอ้งมไิดเ้ป็นไปโดย

มุ่งแสวงหาประโยชน์อืน่ใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปทีพ่งึไดรั้บจากการลงทนุ เชน่ เงนิปันผล หรอืสทิธอิอกเสยีง 
เป็นตน้  

2. มกีระบวนการทีท่ าใหม้ั่นใจไดว้่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถงึการมีผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีถ่ือเกนิกว่า
ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ ซึง่อาจกระทบตอ่การบรหิารจัดการกองทนุรวมหรอืการเลกิกองทนุรวมได”้ 

20.4 การแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุหรอืวธิกีารจดัการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิในการแกไ้ข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเตมิโครงการจัดการกองทุน หรือวธิีการจัดการตามที่

เห็นสมควรในกรณีทีส่ว่นราชการตา่งๆ เชน่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/

หรอื หน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย ไดม้กีารปรับเปลีย่น แกไ้ข เพิม่/ลด ประกาศ เห็นชอบ สัง่การ ผอ่นผันใน
เรือ่งตา่งๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกับหลักเกณฑ ์เงือ่นไข วธิกีารจัดตัง้จัดการ และ/หรอืวธิกีารบรหิารจัดการกองทนุไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด ระเบียบปฏบิัต ิเงื่อนไข หรือ รายละเอยีดต่างๆ ทัง้นี้โดยถือว่าไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกราย  ทัง้นี้การแกไ้ขเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิดังกล่าว จะตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงาน

ประกาศก าหนด เห็นชอบ ผอ่นผัน สัง่การ ใหส้ามารถกระท าได ้ 

20.5 การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบุคคลอืน่ (Soft commission) 

บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของ

บคุคลดงักลา่วในการจัดการกองทนุได ้โดยมหีลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี้ 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีรั่บไวนั้น้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีม่มีูลค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกับบทบาทโดยตรง

ของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ 

(2) ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกนิความจ าเป็นเพือ่ใหก้องทนุ

ไดรั้บประโยชนจ์ากบคุคลดงักลา่ว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ใหแ้ก่กองทนุรวมทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทตอ้ง
กระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทนุรวมนัน้ดว้ย 

20.6  การกูย้มืเงนิหรอืการท าธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซือ้คนื 

บรษัิทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรือท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืในนามกองทนุได ้โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

20.7 การบรกิารซือ้ขายหนว่ยลงทนุดว้ยวธิอี ืน่ๆ เพิม่เตมิ 

(1) บริษัทจัดการอาจเปิดใหบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารซือ้ขายแบบอืน่ๆ เพิ่มเตมิ ตามหลักเกณฑแ์ละ

เงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผู้ ้

ลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันก่อนเริ่มใหบ้ริการ โดยตดิประกาศไวท้ี่ส านักงานของบริษัทจัดการ และ

ส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ 

(2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารช าระเงนิคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยไม่

ถอืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื  
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20.8  การท าความรูจ้กัตวัตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสิูจนท์ราบลูกคา้ (Client 

Due Diligence: CDD) 

บรษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ อาจพจิารณาขอขอ้มลู เอกสาร หลกัฐาน 

เพิม่เตมิจากผูส้นใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุ หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับผูล้งทนุตามค าจ ากัด

ความของกฎหมายหรอืตามทีห่น่วยงานทีม่อี านาจก าหนด ทัง้กอ่นและหรอืภายหลังการลงทนุในกองทนุไปแลว้ ทัง้นี้

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง หรือ

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏบิัต ิหรอืการตคีวาม หรอืการสัง่การของหน่วยงานผูม้อี านาจ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการและ/หรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืมหีนา้ทีต่อ้งท าความรูจั้กตัวตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสิจูน์

ทราบลกูคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้งทนุ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุมหีนา้ทีแ่จง้การเปลีย่นแปลง

ขอ้มูลเกีย่วกับการรูจ้ักตัวตนของลกูคา้ (KYC) และการพสิจูน์ทราบลกูคา้ (CDD) ใหบ้รษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุน

การขายหรือรับซือ้คนืทราบ โดยตามแนวทางปฏบิัตขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการฟอกเงนิดังกล่าว บรษัิทจัดการ

และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจ าเป็นตอ้งด าเนนิการตามกฎหมายครอบคลมุทัง้การเปิดบัญชเีพือ่ใชบ้รกิาร

ใหม่ การท าธุรกรรมของลูกคา้เดมิ และการทบทวนขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอืน่ๆ 

ตามทีห่น่วยงานผูม้อี านาจก าหนดแนวทาง 

20.9 ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตีา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไป

จะเรยีกวา่ FATCA) โดยมผีลบังคับใชว้ันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลา่วก าหนดใหส้ถาบันการเงนิที่

ไม่ใช่สัญชาตอิเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มูลเกีย่วกับ

บัญชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สัญชาติ

อเมรกิัน ผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรัฐอเมรกิา และ ผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้ับ FFI นัน้ 

นอกจากนี้ยังปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีขอ้ก าหนดและ

หลักเกณฑ์ในลักษณะที่คลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย

ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทนุรวมและบรษัิทจัดการถอืวา่เป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซึง่ถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับหน่วยงาน

สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยมหีนา้ทีต่อ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบคุคลสญัชาตอิเมรกิัน

และบคุคลทีม่ลีักษณะตามหลักเกณฑท์ี ่FATCA ก าหนด หนา้ทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพื่อหาความสมัพันธข์อง

ลูกคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ทีใ่นการก าหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจัดท าเอกสารยนืยันตนตาม

หลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพื่อปฏบิัตติามหลักเกณฑข์อง FATCA (กลา่วคอื มี

สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดรั้บผลกระทบทีส่ าคัญ
ในสองกรณี คอื 

(1) ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30 % ของเงนิทีก่องทนุรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรัพยส์นิ

ทางการเงนิในประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทนุทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แตว่ันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 

และเงนิลงทนุทางออ้มในทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิ

ลงทุนกับสถาบันการเงนิอืน่ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเริ่มตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA 

ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผกูพันตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึ

ธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ) มหีนา้ที่

ด าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่า่ยดงักลา่วกอ่นช าระใหก้ับกองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และ

ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงับการ

ท าธุรกรรมทางการเงนิหรือยุตคิวามสัมพันธ์ทางธุรกจิกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึง่อาจท าใหก้องทุนรวมไม่

สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทนุไมส่ามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดอ้กีตอ่ไป  

เพื่อมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมไดรั้บผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ือ

หน่วยลงทนุโดยรวม บรษัิทจัดการและกองทนุรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบิัตติามหลักเกณฑแ์ละ

ขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏบิัตติามภาระ

ผูกพันภายใตข้อ้ก าหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่
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รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบิัตงิานของกองทนุ เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขาย

และรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการดงันี ้

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทนุและตัวแทนในการน าสง่ขอ้มูล (เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู่ 

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีของสหรัฐอเมรกิา จ านวนและมูลคา่หน่วยลงทนุคงเหลอื จ านวนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุหรอื

เงนิปันผลทีไ่ดรั้บ เป็นตน้)ทีม่อียูใ่นบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้กับบรษัิทจัดการ ใหก้บัหน่วยงานของรัฐทัง้ใน

และตา่งประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยันหรือพสิจูน์ทราบความ

เกีย่วขอ้งกับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสัญชาตอิเมริกันหรือการใหข้อ้มูลตามหัวขอ้ที่

ก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเมือ่ขอ้มูลทีเ่คย

ใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึน าสง่หลักฐานเพื่อยนืยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่

เกีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลกูคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3) ด าเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่เป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิตอ่กองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทนุหรอืผูถ้อื

หน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บประโยชนเ์พิม่ขึน้หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

ในกรณีทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการก 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 าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทนุ เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้ือ

หน่วยลงทนุรายนัน้ได ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขัด

กบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอืน่ใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บ

ประโยชนเ์พิม่ขึน้ หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนนิการดังกล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท า

เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมาย

ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะท าใหก้องทนุอาจตอ้งถูกหัก ณ ทีจ่า่ย หรอืถกูปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้ ซึง่

ในทางปฏบิัตบิรษัิทจัดการจะเลอืกด าเนนิการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา

(หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพือ่รองรับการด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิว ้

ขา้งตน้ บรษัิทจัดการ(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่

ขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือด าเนินการอืน่ใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อื

หน่วยลงทนุ 

21.   การด าเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทุนไดท้ี ่ประกาศก าหนด : 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทนุไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิท

จัดการรายอืน่เขา้จัดการกองทนุรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรับความเห็นชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน 15 วนันับแตว่นัทีรู่ห้รอืควรรูว้า่ไมส่ามารถด ารงเงนิกองทนุได ้ทัง้นี ้หากมเีหตจุ าเป็นและ

สมควร บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษัิทจัดการกองทนุรวม

รายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบริษัท
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จัดการ บรษัิทจัดการรายเดมิจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายดังกล่าว หากบรษัิทจัดการไม่สามารถด าเนนิการไดภ้ายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 

22.    ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ทีป่ฏบิัตติามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิท

จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งทีอ่อกโดย

อาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในโครงการขัดหรือแยง้กับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย 

ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดังกลา่ว หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอื

ค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม โดย

ผูด้แูลผลประโยชนม์อี านาจลงนามในขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนาม

ในขอ้ผกูพันของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจัดการ

กองทนุรวมนี ้ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้ก าหนดในโครงการจัดการ

กองทนุรวมและขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิท

จัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม 


