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ผูล้งทุนควรศกึษารายละเอยีดของกองทุนอยา่งละเอยีดถี:ถว้นกอ่นตดัสนิใจลงทุนหากมขีอ้สงสยัหรอื 

ตอ้งการขอ้มูลเพิ:มเตมิ โปรดตดิตอ่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื
อคนื 

  

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิช่การฝากเงนิ และมคีวามเสี$ยงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด แอล เอช 
เอเชยีน ฟิกซ ์อนิคัม 22A เมื$อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี*เหมาะสมกับวัตถุประสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และ 
ผูล้งทนุยอมรับความเสี$ยงที$อาจเกดิขึ*นจากการลงทนุได ้

• กองทุนเปิด แอล เอช เอเชยีน ฟิกซ ์อนิคัม 22A และกองทุนหลัก มนีโยบายป้องกันความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยน
เงนิตราตา่งประเทศตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ โดยจะพจิารณาตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ ซึ$ง
หากกองทุนมิไดป้้องกันความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยนดังกล่าว ผูล้งทุนอาจไดรั้บผลขาดทุนหรือกําไรจากอัตรา
แลกเปลี$ยน หรืออาจไดรั้บเงนิลงทุนคนืตํ$ากว่าเงนิลงทุนเริ$มแรกได ้นอกจากนี*การทําธุรกรรมป้องกันความเสี$ยงอาจมี
ตน้ทนุซึ$งอาจทําใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุที$เพิ$มขึ*น 

• เนื$องจากกองทุนเปิด แอล เอช เอเชยีน ฟิกซ ์อนิคัม 22A จะลงทุนในกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity 
Fund 2022-II (กองทุนหลัก) ซึ$งมนีโยบายเนน้ลงทุนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิในตราสารหนี*ใน
เอเชยีที$อยูใ่นสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ เชน่ รัฐบาล, หน่วยงานราชการ, หน่วยงานของรัฐ บรษัิท สถาบนัการเงนิและธนาคาร 
อาจรวมถงึผูอ้อกหลักทรัพย์ในตลาดเกดิใหม่และตลาดที$พัฒนาแลว้ในเอเชยี ดังนั*น กองทุนจงึมีความเสี$ยงจากการ
เปลี$ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมของประเทศในภูมภิาคตา่งๆ ผูล้งทนุควรศกึษาถงึปัจจัยตา่งๆ ที$อาจมี
ผลกระทบอยา่งรอบคอบกอ่นตดัสนิใจลงทนุ 

• กองทนุหลักที$กองทนุลงทนุมกีารลงทุนในตราสารที$มอีันดับความน่าเชื$อถอืตํ$ากว่าอันดับที$สามารถลงทนุได ้หรอืที$ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื$อถอื ผูล้งทนุอาจมคีวามเสี$ยงที$สงูกวา่การลงทนุในกองทนุรวมทั$วไป เชน่ ความเสี$ยงจากการผดิ
นัดชาํระหนี*ของผูอ้อกตราสาร (credit risk) หรอืความเสี$ยงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (liquidity risk) ซึ$งสง่ผล
ใหผู้ล้งทุนขาดทุนจากการลงทุนบางสว่นหรือทั *งจํานวนได ้และในการขายคนืหน่วยลงทุน ผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บเงนิคนื
ตามที$ระบใุนรายละเอยีดของโครงการจัดการกองทนุรวม 

• เนื$องจากกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักซึ$งมนีโยบายการลงทุนในตราสารหนี*ในเอเชยีทําใหก้องทุนมคีวามเสี$ยงของ
ประเทศที$ลงทนุ (country risk) คอืความเสี$ยงดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม สภาวะตลาด มาตรการทางการเงนิในภาวะ
ที$เกดิเหตุการณ์ที$ไม่ปกต ิรวมถงึขอ้จํากัดต่างๆ ในประเทศนั*น ๆ ทําใหม้ผีลกระทบต่อมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน 
หรืออาจทําใหก้องทุนไม่สามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึ$งอาจสง่ผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดรั้บเงนิคนืตามระยะเวลาที$
กําหนด 

• ในกรณีที$มเีหตกุารณ์ไม่ปกต ิผูล้งทนุอาจไดรั้บชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุลา่ชา้กวา่ระยะเวลาที$กําหนดไวใ้นหนังสอื 
ชี*ชวน 

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื$นเพื$อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที$บริษัทจัดการลงทุนใน
หลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอื$นเพื$อกองทนุรวม โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีะบบงานที$ป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์
เพื$อใหเ้กดิความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ$มเตมิไดท้ี$ www.lhfund.co.th 

• ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลในหนังสอืชี*ชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซื*อหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื$อใชอ้า้งองิในอนาคต  
และเมื$อมขีอ้สงสยัใหส้อบถามตดิตอ่ผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจกอ่นซื*อหน่วยลงทนุ 

• การพจิารณาร่างหนังสอืชี*ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี*มไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชี*ชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทนุที$เสนอขายนั*น 



กองทนุเปิด แอล เอช เอเชยีน ฟิกซ ์อนิคมั 22A        หนา้ 2 

หนงัสอืชี
ชวนเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

กองทนุเปิด แอล เอช เอเชยีน ฟิกซ ์อนิคมั 22A  

LH ASIAN FIXED INCOME 22A FUND 

 

จดัต ั
งและจดัการโดย 
บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด 

 

เสนอขายตอ่ประชาชนท ั:วไป 
มลูคา่โครงการ 1,500,000,000 บาท จํานวนหน่วยลงทนุ 150,000,000 หน่วย 

ภายในเวลาทําการของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนืหน่วยลงทนุ 

 

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซื
อคนืหนว่ยลงทนุ 
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 

บรษัิทหลักทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนืหน่วยลงทนุที$ไดรั้บแตง่ตั *ง (ถา้ม)ี 

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์
ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน)  

 

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 
บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด 
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คาํศพัท ์

คําศพัท ์ คําอธบิายศพัท ์

โครงการ  หมายถงึ โครงการจัดการโครงการจัดการกองทนุเปิด แอล เอช เอเชยีน ฟิกซ ์
อนิคมั 22A 

กองทุนรวม หรือ กองทุน หรือ
กองทนุเปิด 

หมายถงึ โครงการจัดการกองทนุเปิด แอล เอช เอเชยีน ฟิกซ ์อนิคมั 22A   

หน่วยลงทนุ  หมายถงึ หน่วยลงทนุของโครงการจัดการกองทนุเปิด แอล เอช เอเชยีน ฟิกซ ์
อนิคมั 22A   

หนังสอืชี*ชวน หมายถงึ หนังสอืชี*ชวนที$มีรายละเอยีดตามที$กําหนดโดยประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยแบบหนังสอืชี*ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวม 

บรษัิทจัดการ  หมายถงึ บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 

วนัทําการ หมายถงึ วนัเปิดทําการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ 

วนัทําการซื*อหน่วยลงทนุ 
(Subscription Date) 

หมายถงึ วันที$บรษัิทจัดการกําหนดใหผู้ล้งทนุสามารถซื*อหน่วยลงทนุได ้ทั *งนี* 
ตามที$กําหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

วนัทําการขายคนืหน่วยลงทนุ 
(Redemption Date) 

หมายถงึ วันที$บรษัิทจัดการกําหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถทําการขายคนื
หน่วยลงทนุได ้ทั *งนี* ตามที$กําหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนื  หมายถงึ บคุคลที$บรษัิทจัดการกองทนุรวมมอบหมายใหทํ้าหนา้ที$ขายหรือรับ
ซื*อคนืหน่วยลงทนุ หรอืสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณี ของกองทนุรวม 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ หมายถงึ ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ$งไดแ้ก่ ธนาคารไทยพาณิชย ์
จํากดั (มหาชน) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ  หมายถงึ มูลค่าทรัพย์สนิสุทธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทุนที$จําหน่ายไดแ้ลว้
ทั *งหมดเมื$อสิ*นวนัทําการที$คํานวณนั*น 

ราคาขายหน่วยลงทนุ 
(Subscription Price) 

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ*นวันทําการขายหน่วยลงทุน บวกดว้ย
คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

ราคารับซื*อคนืหน่วยลงทนุ 
(Redemption Price) 

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ*นวันทําการรับซื*อคืนหน่วยลงทุน หักดว้ย
คา่ธรรมเนยีมการรับซื*อคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

การแกไ้ขราคายอ้นหลงั หมายถงึ การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนที$ไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที$
ถูกตอ้ง โดยแกไ้ขราคายอ้นหลังตั *งแต่วันที$ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งจนถงึ
ปัจจบุนั 

การชดเชยราคา  หมายถึง การเพิ$มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื*อหรือผูข้ายคืนหน่วย
ลงทุนที$มรีาคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง หรือการจ่ายเงนิซึ$งมมีูลค่าเท่ากับสว่น
ตา่งของราคาหน่วยลงทนุ ที$ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุที$ถูกตอ้งแทนการ
เพิ$มหรอืลดจํานวนหน่วยลงทนุ 

ใบแสดงสทิธ ิ หมายถึง ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที$เกิดจากหลักทรัพย์อา้งอิงไทย 
(Depositary receipt) 

หลกัทรัพยอ์า้งองิ หมายถงึ หลักทรัพยป์ระเภทใดประเภทหนึ$งที$ออกโดยบรษัิทจดทะเบยีนและ
ใชเ้พื$อรองรับใบแสดงสทิธ ิ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

สาํนักงานหรอืสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หมายถงึ สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถงึ พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรอืประกาศและ
คําสั$งตา่งๆ ทั *งที$มอียูใ่นปัจจบุนัและที$แกไ้ขเพิ$มเตมิ 

ตลาดหลักทรัพย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพยใ์หม ่

สมาคม หมายถงึ สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ ซึ$งหมายถงึสมาคมที$เกี$ยวเนื$องกับธุรกจิ
หลักทรัพยท์ี$ไดรั้บอนุญาตและจดทะเบยีนกับสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
โดยมวีัตถุประสงคเ์พื$อทําการสง่เสรมิและพัฒนาธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทที$
เกี$ยวกบัการจัดการลงทนุ 
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สถาบนัการเงนิ หมายถงึ สถาบันการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบี*ยเงนิใหกู้ย้มืของสถาบัน
การเงนิ 

กจิการ หมายถึง บริษัทที$มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที$มี
หลกัทรัพยซ์ื*อขายในศนูยซ์ื*อขายหลักทรัพย ์หรอืบรษัิทมหาชนจํากดั 

คําเสนอซื*อ หมายถงึ คําเสนอซื*อหลักทรัพยข์องกจิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงื$อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลักทรัพยเ์พื$อครอบงํา
กจิการ 

ศนูยซ์ื*อขายหลักทรัพย ์ หมายถงึ ศูนยซ์ื*อขายหลักทรัพยซ์ึ$งจัดตั *งขึ*นตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ 

มตพิเิศษ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุที$มคีะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สามในสี$ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั *งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ$งเขา้ร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั *งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ$งส่ง
หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตเิสยีงขา้งมาก มตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนที$มีคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนหน่วยลงทุน
ทั *งหมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึ$งเขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
หรอืของจํานวนหน่วยลงทนุทั *งหมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ$งสง่หนังสอืแจง้
มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน” 

กลุม่กจิการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที$สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดใหจั้ดทํางบการเงนิรวม 

กองทนุ AI กองทนุรวมเพื$อผูล้งทนุที$มใิชร่ายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund) 

กองทนุ buy & hold กองทุนรวมที$มุ่งเนน้ลงทุนเพียงครั*งเดยีวโดยถือทรัพย์สนิที$ลงทุนไวจ้นครบ
กําหนดอายขุองทรัพยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรอื
ครบอายขุองกองทนุรวม 

กองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทุนที$จัดตั *งขึ*นตามกฎหมายต่างประเทศซึ$งมลีักษณะเป็นโครงการลงทนุ
แบบกลุ่ม (collective investment scheme)  ทั *งนี* ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั *งในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอื$นใดแตไ่ม่รวมถงึกองทนุ property กองทุน 
infra กองทนุ private equity ที$จัดตั *งขึ*นตามกฎหมายตา่งประเทศ 

กองทนุ ETF ตา่งประเทศ กองทนุ exchange traded fund ที$จัดตั *งขึ*นตามกฎหมายตา่งประเทศ 

กองทนุ infra รูปแบบการลงทนุในทรัพยส์นิที$เกี$ยวขอ้งกับโครงสรา้งพื*นฐานของประเทศตา่ง 
ๆ ซึ$งไดแ้ก ่
1. กองทุนโครงสรา้งพื*นฐานที$จัดตั *งขึ*นตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื$อธรุกรรมในตลาดทนุ 
2. กองทนุโครงสรา้งพื*นฐานต่างประเทศที$จัดตั *งขึ*นตามกฎหมายตา่งประเทศ

ซึ$งมวีัตถุประสงคห์ลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดยีวกับกองทุนรวม
โครงสรา้งพื*นฐานตาม 1.  ทั *งนี* ไม่วา่กองทนุโครงสรา้งพื*นฐานดังกล่าวจะ
จัดตั *งในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอื$นใด 

กองทนุ private equity กจิการเงนิร่วมลงทนุ (private equity) ที$อาจจัดตั *งขึ*นในรูปของบรษัิท ทรัสต ์
หรอืรูปแบบอื$นใด และมลีกัษณะของกจิการอยา่งใดอยา่งหนึ$งดงัตอ่ไปนี* 
1. กจิการเงนิร่วมลงทนุที$กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ว่าดว้ยการกําหนดการจัดการเงนิทุนของกจิการเงนิ
ร่วมลงทุนที$ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทนุสว่นบคุคล 

2. กจิการเงนิร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศที$มลีักษณะครบถว้นดงันี* 
(ก) มีวัตถุประสงค์เพื$อการลงทุนร่วมกันของผูล้งทุนตั *งแต่ 2 รายขนึไป  

ทั *งนี* ตอ้งมไิดเ้ป็นไปเพื$อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพยส์นิ
ส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มกีารมอบหมายใหบ้คุคลหนึ$งบคุคลใดเป็นผูจั้ดการเงนิทนุและ
ทรัพยส์นิที$เกดิจากเงนิทนุ 

(ค) มนีโยบายการลงทนุในกจิการอื$นผ่านการเขา้ทําสญัญาการลงทนุในหุน้
หรือการสนับสนุนทางการเงนิที$ก่อใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึ$งหุน้ของ
กิจการนั*นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกํากับดูแลแผนธุรกิจการ
ดําเนนิงานหรอืการปรับปรุงการดําเนนิงานหรือการดําเนนิการอื$นใดใน
ลักษณะที$สะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการดําเนินธุรกิจของกิจการ
ดงักลา่ว 
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กองทนุ property กองทรัพยส์นิที$เกี$ยวขอ้งกับอสงัหารมิทรัพยซ์ึ$งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึ$ง
ดงันี* 
1. กองทนุรวมอสังหารมิทรัพยท์ี$อยู่ภายใตบ้ังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์
2. ทรัสตเ์พื$อการลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ี$จัดตั *งขึ*นตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสต์

เพื$อธรุกรรมในตลาดทนุ 
3. foreign REIT 

กองทนุ UI กองทนุรวมเพื$อผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ (Ultra Accredited 
Investor Mutual Fund) 

การลดความเสี$ยง การลดความเสี$ยงที$อาจเกดิขึ*นจากการลงทนุโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน 
derivatives ที$มลีกัษณะครบถว้นดงันี* 
1.  ไมม่วีตัถปุระสงคเ์พื$อหาผลประโยชนโ์ดยการเก็งกําไร (speculate) 
2.  มผีลใหค้วามเสี$ยงในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 
3.  เป็นการลดความเสี$ยงทั$วไปและความเสี$ยงเฉพาะของทรัพยส์นิที$ตอ้งการ

ลดความเสี$ยง 
4.  สามารถลดความเสี$ยงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่
เงนิฝาก 

ทรัพยส์นิดงันี* 
1.  เงนิฝาก เงนิฝากอสิลามหรอืตราสารอื$นที$มลีักษณะทํานองเดยีวกับเงนิฝาก  
2.  สลากออมทรัพยท์ี$ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพื$อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 
3.  สลากออมสนิพเิศษที$ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม ขอ้ตกลงที$เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ ์(Shariah) และมลีักษณะที$เทยีบเคยีงได ้
กับเงนิฝาก โดยคูส่ญัญาที$เทยีบเคยีงไดก้ับผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จาก
คูส่ญัญาฝ่ายที$เทยีบเคยีงไดก้บัผูรั้บฝากไดเ้ต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันกีลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ ดชันทีี$มอีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภัณฑห์ลายชนดิ 

ดชันเีงนิเฟ้อ ดชันทีี$จัดทําขึ*นโดยมวีตัถปุระสงคเ์พื$อสะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึ$งหนี*ก ึ$งทนุ ตราสารทางการเงนิที$มเีงื$อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดงันี* 
1.  ตัvวเงนิคลงั   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรอืพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศกุกู หรอืหุน้กู ้ที$กระทรวงการคลังหรอืกองทนุฟื*นฟู
เป็นผูม้ภีาระผกูพัน 

ตราสารภาครัฐ 
ตา่งประเทศ 

ตราสารที$มีรูปแบบทํานองเดยีวกับตราสารภาครัฐไทยที$รัฐบาลต่างประเทศ 
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูคํ้*าประกัน แตไ่ม่รวมถงึตราสารที$ออก
โดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$นของประเทศนั*น 

ตราสาร Basel III ตราสารเพื$อการนับเป็นเงนิกองทนุของสถาบันการเงนิไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที$มกีารอา้งองิจากหลักเกณฑก์ารกํากับดูแลสถาบันการเงนิ
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซื*อขายหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ 

ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ที$จัดใหม้ขี ึ*นเพื$อการซื*อขายหลักทรัพยใ์น
ตา่งประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงันี* 
1.  มกีารรวบรวมคําเสนอซื*อเสนอขายหลกัทรัพยจ์ากผูเ้สนอซื*อหลายรายและ

ผูเ้สนอขายหลายราย 
2.  มกีารกําหนดหลกัเกณฑห์รอืจัดใหม้รีะบบ ซึ$งกําหนดเกี$ยวกบัวธิกีารในการ

ซื*อขายหลักทรัพยไ์วเ้ป็นการลว่งหนา้ โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชด้ลุยพนิิจ
ในการจัดการซื*อขายเป็นประการอื$น และผูเ้สนอซื*อเสนอขายยนิยอมที$จะ
ผกูพันตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนั*น 

ธปท. ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ธพ. ธนาคารพาณชิย ์

บค. บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์
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บง. บรษัิทเงนิทนุ 

บล. บรษัิทหลกัทรัพย ์

บลจ. บล. ที$ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทนุรวม 
หรอืการจัดการกองทนุสว่นบคุคล 

บรษัิทจดทะเบยีน บรษัิทที$มหีลกัทรัพยท์ี$ไดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บการอนุญาตใหทํ้าการซื*อ
ขายไดใ้น SET 

บรษัิทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี$ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมที$มกีารจัดทําและเปิดเผยลา่สดุ  ทั *งนี* หากไม่มงีบ
การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสัดสว่นการถอืหุน้ที$ปรากฏในบัญชรีายชื$อผูถ้ ือหุน้
ลา่สดุ 

บรษัิทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชเีกี$ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมที$มกีารจัดทําและเปิดเผยลา่สดุ  ทั *งนี* หากไม่มงีบ
การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสัดสว่นการถอืหุน้ที$ปรากฏในบัญชรีายชื$อผูถ้ ือหุน้
ลา่สดุ 

แบบ filing แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรัพย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที$เกดิจากหลักทรัพย์อา้งองิซึ$งกําหนดใหเ้ป็น
หลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่
ดว้ยการกําหนดประเภทหลกัทรัพยเ์พิ$มเตมิ (ฉบบัที$ 6) 

ผูม้ภีาระผกูพัน ผูท้ี$มภีาระผูกพันในการชําระหนี*ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ั$ง
จา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูคํ้*าประกนั แลว้แตก่รณี 

ศนูยซ์ื*อขายderivatives ศนูยซ์ื*อขายดงันี* 
1.  ศนูยซ์ื*อขาย derivatives ที$ไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซื*อ

ขายลว่งหนา้ 
2.  ศนูยซ์ื*อขาย derivatives ซึ$งจัดตั *งขึ*นและใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมาย

ตา่งประเทศและไดรั้บการยอมรับจากสํานักงาน 

หน่วย CIS หน่วยของกองทนุอยา่งใดอย่างหนึ$งดงันี*  
1.  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที$อยูภ่ายใตบ้ังคบัประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมเพื$อผูล้งทนุทั$วไป 
กองทนุรวมเพื$อผูล้งทนุที$มใิชร่ายย่อย กองทนุรวมเพื$อผูล้งทนุประเภท
สถาบนัและกองทนุสว่นบคุคล 

2.  หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพยส์นิที$เกี$ยวขอ้งกับโครงสรา้งพื*นฐานซึ$งอยูใ่นรูปแบบอยา่ง
ใดอยา่งหนึ$งดงันี* 
1.  กองทนุโครงสรา้งพื*นฐานที$จัดตั *งขึ*นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื$อธรุกรรมในตลาดทนุ 
2.  กองทนุโครงสรา้งพื*นฐานตา่งประเทศที$จัดตั *งขึ*นตามกฎหมายตา่งประเทศ

ซึ$งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสรา้งพื*นฐานตาม 1.  ทั *งนี* ไม่วา่จะจัดตั *งในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูป
อื$นใด 

หน่วย private equity หน่วยของกจิการเงนิร่วมลงทนุ (private equity) อันไดแ้ก ่หุน้ ใบทรัสต ์ตรา
สารหรือหลักฐานแสดงสทิธใินทรัพย์สนิ ของกจิการเงนิร่วมลงทุนอย่างใด
อย่างหนึ$งดังนี*  ทั *งนี* ไม่วา่กจิการดังกล่าวจะจัดตั *งขึ*นในรูปของบรษัิท ทรัสต ์
หรอืรูปแบบอื$นใด 
1.  กจิการเงนิร่วมลงทนุที$กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการกําหนดการจัดการเงนิทุนของกจิการเงนิ
ร่วมลงทุนที$ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทนุสว่นบคุคล 

2.  กจิการเงนิร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศที$มลีักษณะครบถว้นดงันี* 
(ก)  มวีัตถุประสงคเ์พื$อการลงทุนร่วมกันของผูล้งทุนตั *งแต่ 2 รายขึ*นไป  

ทั *งนี* ตอ้งมไิดเ้ป็นไปเพื$อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สนิ
ส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มีการมอบหมายใหบุ้คคลหนึ$งบุคคลใดเป็นผูจั้ดการเงินทุนและ
ทรัพยส์นิที$เกดิจากเงนิทนุ 
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(ค)  มนีโยบายการลงทุนในกจิการอื$นผ่านการเขา้ทําสญัญาการลงทุนใน

หุน้หรือการสนับสนุนทางการเงนิที$ก่อใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึ$งหุน้
ของกจิการนั*นในภายหลัง โดยมสีว่นในการกํากับดแูลแผนธุรกจิ การ
ดําเนนิงานหรอืการปรับปรุงการดําเนนิงาน หรอืการดําเนนิการอื$นใดใน
ลักษณะที$สะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการดําเนินธุรกิจของกิจการ
ดงักลา่ว 

หน่วย property หน่วยของกองทรัพยส์นิที$เกี$ยวขอ้งกับอสงัหารมิทรัพยซ์ึ$งอยูใ่นรูปแบบอย่างใด
อยา่งหนึ$งดงันี* 
1.  กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยท์ี$อยู่ภายใตบ้ังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์
2.  ทรัสต์เพื$อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที$จัดตั *งขึ*นตามกฎหมายว่า

ดว้ยทรัสตเ์พื$อธรุกรรมในตลาดทนุ 
3.  foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสั *น หุน้กูท้ี$มกํีาหนดเวลาชาํระหนี*ไมเ่กนิ 270 วนันับแตว่นัที$ออกหุน้กู ้

B/E ตัvวแลกเงนิ (Bill of Exchange) 

benchmark ตัวชี*วัดของกองทุน ซึ$งเป็นดัชนีหรือองคป์ระกอบของดัชนีที$มีการเผยแพร่
อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนั*น 

CIS operator บคุคลดงันี* 
1.  บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอื 
2.  ผูทํ้าหนา้ที$บรหิารจัดการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

concentration limit อตัราสว่นการลงทนุที$คํานวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที$ลงทนุ 

counterparty limit อตัราสว่นการลงทนุที$คูส่ญัญา 

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื$อถือ (Credit Rating Agency) ที$ไดรั้บความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เวน้แตท่ี$กําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่น
ที$ 5 

credit derivatives derivatives ที$มีลักษณะเป็นการเคลื$อนยา้ยความเสี$ยงดา้นเครดิตของ
ทรัพยส์นิที$ไดรั้บการประกันความเสี$ยงจากคู่สญัญาฝ่ายหนึ$งไปยังคูส่ัญญาอกี
ฝ่ายหนึ$งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ$งซึ$งมภีาระผูกพันที$จะตอ้ง
ชําระเงนิใหแ้ก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ$งเมื$อเกดิเหตุการณ์ที$มีผลต่อการชําระหนี* 
(credit event)  ของทรัพย์ส ินที$ได รั้บการประกันความเสี$ยง  จะได รั้บ
ผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนยีมสาํหรับการมภีาระผูกพันดงักลา่ว 

credit event  เหตุการณ์ที$เกี$ยวขอ้งกับความสามารถในการชําระหนี*ตามที$ระบุในขอ้ตกลง
ของตราสารหรอืสญัญา 

credit rating อันดับความน่าเชื$อถือที$จัดทําโดย CRA ซึ$งเป็นการประเมนิความสามารถใน
การชาํระหนี*ตามตราสารหรอืสญัญา 

currency risk ความเสี$ยงดา้น FX 

delta อตัราเปรยีบเทยีบการเปลี$ยนแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา  
กบัราคา underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แตก่รณี 

derivatives สญัญาซื*อขายลว่งหนา้ 

derivatives on  
organized exchange 

derivatives ที$ซื*อขายในศนูยซ์ื*อขาย derivatives 

discount rate อตัราสว่นลดของหลกัทรัพยห์รอืตราสารที$มกีารลงทนุที$จะใชใ้นการคํานวณ
มลูคา่ของหลกัทรัพยห์รอืตราสารนั*น 

DW ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพันธ ์(Derivative Warrants) 

foreign REIT กองทรัสตห์รือกองอสังหารมิทรัพยท์ี$จัดตั *งขึ*นตามกฎหมายต่างประเทศซึ$งมี
วตัถปุระสงคห์ลักในการลงทนุในอสงัหารมิทรัพยห์รอืในกจิการที$ประกอบธุรกจิ 
พัฒนาอสังหารมิทรัพย ์ ทั *งนี* ไม่วา่กองทรัสตห์รือกองดังกล่าวจะจัดตั *งในรูป
บรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอื$นใด 

FX อตัราแลกเปลี$ยนเงนิตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS ประเทศกลุม่อนุภมูภิาคลุม่แมนํ่*าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ$งไดแ้ก ่
ราชอาณาจักรกมัพูชา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
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สหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจนี 
(เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

group limit อตัราสว่นการลงทนุที$คํานวณตามกลุม่กจิการ โดยการนําอัตราสว่นการลงทนุ
ในแตล่ะบรษัิทที$อยูใ่นกลุม่กจิการมาคํานวณรวมกนั 

guarantor rating อนัดบัความน่าเชื$อถอืของผูม้ภีาระผูกพันในฐานะผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลัก
หลงั หรอืผูคํ้*าประกนั 

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดบัที$ใชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศ 

investment grade credit rating ในระดบัที$สามารถลงทนุได ้ 

IOSCO International Organization of Securities Commissions 

IPO การเสนอขายตราสารตอ่ประชาชนเป็นการทั$วไปในครั*งแรก  
(Initial Public Offering) 

issue rating อนัดบัความน่าเชื$อถอืของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ 

issuer rating อนัดบัความน่าเชื$อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 

market price มลูคา่ตามราคาตลาด 

MF กองทนุรวม (Mutual Fund) 

MMF กองทนุรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดบัที$ใชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

NAV มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

net exposure มลูคา่การลงทนุสทุธใินทรัพยส์นิไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรอืโดยออ้มผา่น
การลงทนุในตราสารหรอืสญัญาที$ใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่บัทรัพยส์นิ 
ซึ$งเป็นผลใหก้องทนุมคีวามเสี$ยงในทรัพยส์นินั*น 

Non-retail MF กองทุนรวมที$มีผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั *งหมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบัน ซึ$งอยู่
ภายใตบ้ังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพื$อผูล้งทุนทั$วไป กองทุนรวมเพื$อผูล้งทุนที$มใิช่รายย่อย 
กองทนุรวมเพื$อผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 

notional amount มลูคา่ตามหนา้สญัญาของ derivatives 

obligation   ประเภทและลักษณะของทรัพยส์นิที$ขอ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งองิ
ถงึ (obligation category & obligation characteristics) 

options สญัญาที$มลีกัษณะตาม (3) ของนยิาม สญัญาซื*อขายลว่งหนา้ ในมาตรา 3 
แหง่พระราชบัญญัตสิญัญาซื*อขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546 

OTC derivatives derivatives ซึ$งซื*อขายนอกศนูยซ์ื*อขาย derivatives  

P/N ตัvวสญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

portfolio duration อายเุฉลี$ยของทรัพยส์นิที$ลงทนุ ซึ$งไดจ้ากการคํานวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

product limit อตัราสว่นการลงทนุที$คํานวณตามประเภททรัพยส์นิ 

PVD กองทนุสาํรองเลี*ยงชพี (Provident Fund) 

regulated market 
 

ศนูยก์ลางที$จัดชอ่งทางการสื$อสารระหวา่งผูค้า้เพื$อใหเ้กดิการเจรจาตอ่รองซื*อ
ขายตราสารระหว่างกันได ้รวมทั *งใหข้อ้มูลต่าง ๆ ที$เกี$ยวกับตราสารนั*น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใตก้ารกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที$ทํา
หนา้ที$กํากับดูแลดา้นหลักทรัพย์หรือตราสารที$มีลักษณะทํานองเดียวกับ
หลกัทรัพย ์

repo ธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซื*อคนื (repurchase agreement) 

retail MF กองทนุรวมเพื$อผูล้งทนุทั$วไป (retail Mutual Fund) 

reverse repo ธรุกรรมการซื*อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

SBL ธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์ (Securities 
Borrowing and Lending) 

securities lending  ธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรัพย ์ 

SET ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
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คําศพัท ์ คําอธบิายศพัท ์

share warrants ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี$จะซื*อหุน้ 

single entity limit อตัราสว่นการลงทนุที$คํานวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

SIP Specific Investment Products 

sovereign rating อันดับความน่าเชื$อถือระดับประเทศของประเทศที$ผูอ้อกตราสารมีถิ$นที$อยู่  
ซึ$งเป็นการประเมนิความเสี$ยงในการผดินัดชาํระหนี*ของรัฐบาลของประเทศนั*น 

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี*ไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC บล. ที$ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภท 
การใหส้นิเชื$อเพื$อธรุกจิหลกัทรัพย ์(Securities Finance Corporation)  
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

TSR ใบแสดงสทิธใินการซื*อหุน้เพิ$มทนุที$โอนสทิธไิด ้(Transferable Subscription 
Right) 

underlying สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรัพยอ์า้งองิ 

WFE World Federation of Exchanges 
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รายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุรวม 

กองทนุเปิด แอล เอช เอเชยีน ฟิกซ ์อนิคมั 22A   

1. ชื:อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทนุรวม 

1.1 ชื:อโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิด แอล เอช เอเชยีน ฟิกซ ์อนิคมั 22A 

1.2 ชื:อโครงการจดัการ (องักฤษ) : LH ASIAN FIXED INCOME 22A FUND 

1.3 ชื:อยอ่ : LHAFIX22A 

1.4 ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 

1.5 ประเภทการขาย : ขายครั*งเดยีว 

1.6 การกําหนดอายโุครงการ :  กําหนด  

1.7 อายโุครงการ :  ประมาณ 2 ปี 6 เดอืน 

1.8 อายโุครงการถงึวนัที: :  (กรณีกําหนดอายเุป็นชว่งเวลา) 

1.9 เง ื:อนไข (อายโุครงการ) :   

เง ื:อนไขอื:น ๆ :    

อายโุครงการประมาณ 2 ปี 6 เดอืน (โดยไมตํ่$ากวา่ 2 ปี 5 เดอืน และไมเ่กนิ 2 ปี 7 เดอืน) นับตั *งแตว่นัจดทะเบยีนกอง
ทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม ทั *งนี* บรษัิทจัดการจะแจง้วันสิ*นสดุอายุโครงการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยประกาศไวท้ี$
สํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนืหน่วยลงทนุ และ/หรอืประกาศบนเวปไซดข์องบรษัิท
จัดการ ภายใน 15 วนันับตั *งแตว่นัจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะยตุโิครงการในชว่งเสนอขายหน่วยลงทนุครั*งแรก หรอืหลงัจากสิ*นสดุระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุ โดยจะพจิารณาชําระเงนิคนืใหก้ับผูล้งทนุ โดยไมนํ่าทรัพยส์นิที$จําหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีนกองทนุรวม 
ในกรณีที$มูลค่าหน่วยลงทุนที$จําหน่ายไดค้รั *งแรกของกองทุนนอ้ยกว่า 600 ลา้นบาท หรือในกรณีที$บรษัิทจัดการไม่
สามารถนําเงนิไปลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอื$น อนัเนื$องจากประเทศที$กองทนุจะไปลงทนุมกีารเปลี$ยนแปลงกฎ 
ระเบยีบ และ/หรอืปัจจัยอื$นใดที$ทําใหผ้ลตอบแทนของตราสารที$กองทนุจะเขา้ไปลงทนุปรับตัวลดลงอย่างมนัียสําคัญ 
หรอืตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ เพื$อประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะคนืเงนิใหแ้กผู่ส้ั$งซื*อ
หน่วยลงทนุตามที$ระบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม  

ในกรณีที$เกดิการเปลี$ยนแปลงอื$นใดที$กระทบตอ่การลงทนุของกองทนุที$นําเงนิลงทนุไปลงทนุในตา่งประเทศนั*น ๆ เชน่ 
เกดิการเปลี$ยนแปลงในเรื$องของกฎระเบยีบต่าง ๆ ที$เกี$ยวขอ้งกับการลงทุนในประเทศที$กองทุนไปลงทุน และ/หรือ
มาตรการเกี$ยวกับการสํารองเงนิทนุในประเทศ ซึ$งอาจมผีลกระทบทําใหก้องทนุไม่สามารถแปลงคา่เงนิลงทนุกลับมา
เป็นสกุลเงนิบาทไดใ้นวันที$ครบกําหนดอายุโครงการ ซึ$งอาจทําใหก้องทุนไม่สามารถชําระเงนิตน้และดอกเบี*ยตาม
ชว่งเวลาที$กําหนด  และอาจทําใหก้องทุนมอีายุโครงการมากกว่าที$กําหนดไว ้ ทั *งนี* บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะ
พจิารณานําเงนิลงทนุรวมทั *งผลประโยชน์ที$ไดรั้บจากเงนิลงทนุของกองทนุดงักลา่วไปลงทนุตอ่ในทรัพยส์นิตา่ง ๆ หรอื
ในรูปแบบอื$นใดที$ไม่ขัดกับประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื$อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุกับผูล้งทนุของกองทุน 
โดยบรษัิทจัดการจะทําหนังสอืแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบ  และบรษัิทจัดการจะนําเงนิลงทนุพรอ้มทั *งผลประโยชน์ทั *งหมด
กลบัคนืใหก้บัผูถ้อืหน่วยโดยเร็วที$สดุในโอกาศแรกที$บรษัิทจัดการสามารถกระทําได ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจัดตั *งกองทุนรวมที$อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครั*งแรกได ้หรอื
หลังจากสิ*นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบริษัทจัดการ โดยจะพจิารณาชําระเงนิคนืใหก้ับ 
ผูล้งทนุ โดยไมนํ่าทรัพยส์นิที$จําหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที$  

1. บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม หรอืไมม่ตีราสารที$สามารถลงทนุ
ไดอ้ยา่งเหมาะสมเพื$อใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

2. กรณีที$มกีารเปลี$ยนแปลงในเรื$องกฎระเบยีบที$เกี$ยวขอ้งกับการนําเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศ  

3. กรณีที$ไม่สามารถลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก)ได ้หรือไม่สามารถลงทุนไดต้ามวัตถุประสงคข์อง
กองทนุอยา่งเหมาะสม ทั *งนี* ขึ*นอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ ทั *งนี* บรษัิทจัดการจะคํานงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุ/
ผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุเป็นสําคญั 

4. กรณีที$กองทนุรวมมจํีานวนเงนิที$ไดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทนุครั*งแรกไมเ่พยีงพอตอ่การจัดตั *งกองทนุเพื$อสง่เงนิ
ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

5. กรณีมเีหตใุหเ้ชื$อวา่เพื$อเป็นการรักษาผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 
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ทั *งนี* ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทนุครั*งแรกบรษัิทจัดการจะรายงานใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึ
การยุตกิารขายหน่วยลงทนุภายใน 7 วันนับแตว่ันที$ยุตกิารขายหน่วยลงทนุนั*น และใหก้ารอนุมัตจัิดตั *งกองทนุสิ*นสดุลง
ในวนัที$แจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

1.10  ลกัษณะโครงการ :  กองทนุรวมเพื$อผูล้งทนุทั$วไป 

1.11 ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 

2.  จํานวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ที:ตราไว ้จํานวน ประเภท ราคาของหนว่ยลงทุน 
ที:เสนอขาย :  

2.1.  จํานวนเงนิทนุของโครงการ  :  1,500,000,000.00 บาท  

2.2.  เงื$อนไข (จํานวนเงนิทนุของโครงการ)  :  

1) ในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครั*งแรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธขิายหน่วยลงทนุเกนิเงนิทนุของโครงการได ้
ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของเงนิทนุของโครงการ  

2) ทั *งนี* หากบรษัิทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจํานวนเงนิทนุของโครงการ (ใช ้green shoe option) แตไ่ม่เต็ม
จํานวนที$เพิ$มอกีรอ้ยละ 15 ของจํานวนเงนิทุนของโครงการ (green shoe) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธดํิาเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ*นสดุระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทนุครั*งแรกไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  

2.3.  มลูคา่ที$ตราไวต้อ่หน่วย  :  10.0000 บาท  

2.4.  จํานวนหน่วยลงทนุ  :  150,000,000.0000 หน่วย  

2.5.  ราคาของหน่วยลงทนุที$เสนอขายครั*งแรก  :  10.0000 บาท  

2.6.  มลูคา่ขั *นตํ$าของการสั$งซื*อครั*งแรก  :  10,000.00 บาท 

 รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :    

2.7.  มลูคา่ขั *นตํ$าของการสั$งซื*อครั*งถัดไป  :  ไมกํ่าหนด 

 รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :    

2.8.  มลูคา่ขั *นตํ$าของการสั$งขายคนื    : ไมกํ่าหนด 

 รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :    

2.9.  จํานวนหน่วยลงทนุขั *นตา่ของการสั$งขายคนื  :  ไมกํ่าหนด 

 รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :    

2.10.  มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีั *นตํ$า  :  ไมกํ่าหนด 

 รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :    

2.11.  จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีั *นตํ$า  :  ไมกํ่าหนด 

 รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :    

2.12.  รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี$ยนแปลงมูลคา่ขั *นตํ$าของการทํารายการสั$งซื*อและขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ามขอ้ 
2.6 ในกรณีดงัตอ่ไปนี*  

1. เพื$อรองรับรายการสง่เสรมิการขาย หรอืบรกิารตา่ง ๆ หรอืใหส้อดคลอ้งกับการใหบ้รกิารตามชอ่งทางการซื*อขาย
ตา่ง ๆ ของบรษัิทจัดการ  โดยอาจพจิารณาใหม้กีารกําหนดมูลค่าและจํานวนหน่วยลงทุนแตกต่างกันตามรูปแบบของ
ชอ่งทางการการซื*อขายนั*น ๆ ได ้โดยไมเ่กนิมลูคา่และจํานวนหน่วยลงทนุที$ระบไุวต้ามขอ้ 2.6 ดงักลา่วขา้งตน้ หรอื 

2. ในกรณีที$บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าและผูถ้ือหน่วยลงทุนไดรั้บประโยชน์มากกว่าเดมิโดยคํานึงถงึ
ประโยชนผ์ูถ้อืหน่วยเป็นสาํคญั และบรษัิทจัดการถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยแลว้  

ทั *งนี* การเปลี$ยนแปลงดังกล่าวขึ*นอยู่กับดุลยพนิิจของบริษัทจัดการ รวมถงึการเปลี$ยนแปลงตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศอื$น ๆ ที$เกี$ยวขอ้งที$มกีารแกไ้ขเพิ$มเตมิในภายหลัง หากมกีารเปลี$ยนแปลงดังกลา่ว
บรษัิทจัดการจะประกาศใหท้ราบลว่งหนา้ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั ผา่นทาง Website ของบรษัิทจัดการ 
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3.  วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนดิกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซื
อขายลว่งหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการ
ลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื:น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื:นที:จะลงทุน : 

3.1  วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

เพื$อตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนที$มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี*ต่างประเทศ โดยมุ่งเนน้
ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ (หรอื “กองทนุหลัก (Master fund)”  ที$มนีโยบายการลงทนุในตรา
สารหนี*ในตลาดเอเชยีเป็นสว่นใหญ่ โดยผูล้งทุนสามารถยอมรับความเสี$ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ อาท ิความ
เสี$ยงดา้นอตัราแลกเปลี$ยน รวมถงึความผันผวนของมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุหลกัได ้

3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี* 

3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

- กองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund ) 

ชื$อกองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022-II 

กองทนุหลกัจดทะเบยีนซื*อขายในประเทศ : ฮอ่งกง (Hong Kong) 

3.4  ประเภทการลงทนุตามการลงทุนในตา่งประเทศ :  กองทนุรวมที$เนน้ลงทนุแบบมคีวามเสี$ยงตา่งประเทศ 

3.5  นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี: 

บรษัิทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรือทําธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื*อคนืในนามกองทนุได ้โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
เงื$อนไข และวธิกีารที$คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

3.6  การลงทุนในสญัญาซื
อขายลว่งหนา้ (Derivatives) : ลงทนุ 

วตัถปุระสงคข์องการลงทนุในสญัญาซื*อขายลว่งหนา้ :  การลดความเสี$ยง (Hedging) 

3.7  การลงทุนในตราสารที:มลีกัษณะของสญัญาซื
อขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) : ไม่ลงทนุ 

3.8  กลยทุธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) :  

กองทุนเปิด แอล เอช เอเชยีน ฟิกซ ์อนิคัม 22A มุ่งเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว  
โดยมุง่หวงัให ้ผลประกอบการเคลื$อนไหวตามกองทนุหลกั (Passive Management) 

3.9  ดชันชีี
วดั/อา้งองิ (Benchmark) : 

กองทนุนี*จะเปรยีบเทยีบกับผลการดําเนนิงานของกองทนุหลัก ปรับดว้ยอัตราแลกเปลี$ยนเพื$อคํานวณผลตอบแทนเป็น
สกลุเงนิบาท ณ วนัที$คํานวณผลตอบแทน 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะเปลี$ยนแปลงตัวชี*วดัในการเปรยีบเทยีบตามที$บรษัิทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ$งอยู่
ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนที$กําหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่าง
ชัดเจนถงึวันที$มีการเปลี$ยนตัวชี*วัด คําอธบิายเกี$ยวกับตัวชี*วัด และเหตุผลในการเปลี$ยนตัวชี*วัดดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาที$ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทนุได ้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี$ยนแปลงตัวชี*วัดเพื$อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื$อนไขและขอ้กําหนดของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี$ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวม และ/หรอื การเปลี$ยนแปลงตัวชี*วัดในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีที$ผูอ้อกตัวดัชนีของตัวชี*วัด
ไม่ไดจั้ดทําหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อัตราดังกลา่วอกีตอ่ไป โดยบรษัิทบรษัิทจัดการจะแจง้เปลี$ยนแปลงดังกลา่วผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหนา้ผา่นการประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาที$ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล
การตดัสนิใจลงทนุได ้

3.10 ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น 

3.11 รายละเอยีดเกี:ยวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี$ยใน
รอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิซึ$งกองทุนหลักที$กองทุนจะลงทุนคอืกองทุน Invesco 
Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022-II (“กองทุนหลัก”) “ในชนิดหน่วยลงทุน “Class A(USD)-MD1” สกุล
เงนิดอลลา่ร์สหรัฐฯ (USD) ซึ$งกองทนุหลักจดทะเบยีนในประเทศฮ่องกง (Hong Kong)ภายใตก้ฎหมายของประเทศ
ฮ่องกง โดยไดรั้บการกํากับดูแลและอนุญาตจาก Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC) ซึ$ง
เป็นสมาชกิสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และบริหารจัดการโดย 
Invesco Hong Kong Limited 
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กองทนุหลกัมวีตัถปุระสงคล์งทนุไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิในตราสารหนี*ในเอเชยีที$อยูใ่นสกลุเงนิ
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ$งไดรั้บการคัดเลือกโดยผูจั้ดการกองทุนตามดุลยพินิจ (เช่น รัฐบาล, หน่วยงานราชการ, องคก์ร
ระหวา่งประเทศที$มลีักษณะเหนือรัฐ (Supranational entities), บรษัิท, สถาบนัการเงนิและธนาคาร) อาจรวมถงึผูอ้อก
ตราสารในตลาดเกดิใหม่และตลาดที$พัฒนาแลว้ในเอเชยี โดยกองทนุมวีัตถุประสงคล์งทนุในเอเชยีทกุประเทศยกเวน้
ประเทศญี$ปุ่ น แตร่วมถงึออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์

กองทนุหลกัอาจลงทนุในสญัญาซื*อขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพื$อป้องกนัความเสี$ยง (Hedging)  

กองทนุหลักเนน้กลยุทธ ์Buy and Hold ในตราสารหนี*ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และมี
ชว่งอาย ุ2.5 ปีที$นับจากวนัสิ*นสดุระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer Period) จนถงึวนัครบอายกุองทนุ เป็นหลกั 

กองทนุหลักมกีารจํากดัการไถถ่อนหน่วยลงทนุของกองทนุหลัก กรณีที$ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุหลักไถถ่อนหน่วย
ลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก กองทนุหลักจะทยอยรับคําสั$งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ตามสดัสว่น (pro rata) เพื$อไม่ใหม้กีารไถ่ถอนเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก ดังกล่าว 
โดยคําสั$งไถ่ถอนที$เกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก กองทนุหลักจะทํารายการใหใ้นวันทํา
การถัดไป อย่างไรก็ด ีบลจ. มไิดจํ้ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทนุของกองทนุไทยแต่อย่างใด เพยีงแตเ่ปิดเผยขอ้จํากัด
ของกองทนุหลกัดงักลา่วไวใ้นรายละเอยีดโครงการเทา่นั*น 

ทั *งนี* บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี$ยนแปลงชนดิของหน่วยลงทนุ  (Share Class) และ/หรอืสกลุเงนิที$จะลงทนุ
อื$นใด ตามความเหมาะสม เพื$อประโยชน์ในการบรหิารจัดการใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องกองทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บ
ความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทั *งนี* การเปลี$ยนแปลงดังกลา่วจะคํานงึถงึและรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุเป็นสาํคญั 

กองทุนเปิด แอล เอช เอเชยีน ฟิกซ ์อนิคัม 22A อาจพจิารณาลงทุนในสัญญาซื*อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื$อ
ป้องกันความเสี$ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี$ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผูจั้ดการ
กองทนุ 

สาํหรับการลงทนุในประเทศของกองทนุเปิด แอล เอช เอเชยีน ฟิกซ ์อนิคมั 22A กองทนุอาจเขา้ทําธรุกรรมการซื*อโดย
มีสัญญาขายคนื (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย์ (securities lending)  รวมถงึอาจ
ลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึ$งตราสารหนี*ที$มอีันดับความน่าเชื$อถอืตํ$ากว่าที$สามารถลงทนุได ้(non – investment grade) และ
ตราสารหนี*ที$ไม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชื$อถือ (Unrated) สําหรับเงินลงทุนส่วนที$เหลือของกองทุนนี*  อาจ
พจิารณาลงทนุทั *งในและตา่งประเทศ โดยอาจลงทนุในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแหง่หนี* ตราสารกึ$งหนี*ก ึ$งทนุ ใบสาํคัญ
แสดงสทิธ ิรวมถงึ หลักทรัพย ์และ/หรอืทรัพยส์นิอื$นหรือการหาดอกผลโดยวธิอีื$นตามที$ระบุไวใ้นโครงการ และ/หรือ
ตามที$คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ ทั *งนี* กองทนุ
จะไมล่งทนุในตราสารที$มสีญัญาซื*อขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอเชยีน ฟิกซ ์อนิคัม 22A  จะลงทุนในกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 
2022-II (“กองทุนหลัก”) ในรูปสกุลเงนิดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ซึ$งอาจมีความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยน (Foreign 
Exchange Rate Risk) ดงันั*น กองทนุจงึอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึ$งสญัญาซื*อขายลว่งหนา้ (Derivative) โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื$อป้องกันความเสี$ยง (Hedging) ตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทุน ซึ$งจะพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิใน
ขณะนั*น และปัจจัยอื$นที$เกี$ยวขอ้ง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกจิ การเมือง การเงนิและการคลัง เป็นตน้ เพื$อคาดการณ์
ทศิทางแนวโนม้ของคา่เงนิ ในกรณีที$คาดการณ์วา่คา่เงนิดอลล่ารส์หรัฐ (USD) มแีนวโนม้ออ่นคา่ลง ผูจั้ดการกองทุน
อาจพจิารณาลงทนุในสญัญาซื*อขายลว่งหนา้เพื$อป้องกนัความเสี$ยงดา้นอตัราแลกเปลี$ยนเงนิตราตา่งประเทศในสดัสว่น
ที$ค่อนขา้งมาก แต่หากในกรณีที$ค่าเงนิดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มแีนวโนม้แข็งค่าขึ*น ผูจั้ดการกองทุนอาจพจิารณาไม่
ลงทุนในสัญญาซื*อขายล่วงหนา้เพื$อป้องกันความเสี$ยงดา้นอัตราแลกเปลี$ยนเงนิตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนใน
สดัสว่นนอ้ย อย่างไรก็ตามหากผูจั้ดการกองทนุพจิารณาว่าการป้องกันความเสี$ยงอัตราแลกเปลี$ยนอาจไม่เป็นไปเพื$อ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที$อาจไดรั้บ ผูจั้ดการกองทุนอาจไม่ป้องกัน
ความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยนก็ได ้นอกจากนี*การทําธุรกรรมป้องกันความเสี$ยงดังกล่าวอาจมีตน้ทุนซึ$งทําให ้
ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุที$เพิ$มขึ*น  

อนึ$ง ในกรณีที$บริษัทจัดการไม่สามารถเขา้ลงทุนในกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022-II 
(“กองทุนหลัก”) ในรูปสกุลเงนิดอลล่าร์สหรัฐ (USD) หรือกรณีที$บรษัิทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุน
ดงักลา่วซึ$งเป็นกองทนุหลักไมเ่หมาะสมอกีตอ่ไป เชน่ เกดิความผันผวนอนัเนื$องมาจากการเปลี$ยนแปลงทางเศรษฐกจิ 
การเมอืง การเงนิตลาดทนุ หรอืเกดิภัยพบิตั ิหรอืภาวะสงคราม และ/หรอืกรณีที$กองทนุหลักดังกลา่วมกีารเปลี$ยนแปลง
บรษัิทจัดการลงทนุ หรอืผูจั้ดการกองทนุ หรอืเปลี$ยนแปลงนโยบายการลงทนุ การบรหิารจัดการ และ/หรอืผลตอบแทน
ของกองทนุหลักไม่เป็นไปตามที$คาดไว ้และ/หรอืผูจั้ดการกองทนุเห็นวา่การลงทนุในกองทนุอื$นมคีวามเหมาะสมกว่า 
และ/หรอืมโีอกาสใหผ้ลตอบแทนดกีวา่ หรอืความผันผวนตํ$ากวา่ และ/หรอืเมื$อพบวา่การบรหิารจัดการของกองทนุหลัก
ขดักบัหลกัเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืมกีารกระทําความผดิรา้ยแรง โดยหน่วยงานกํากับดูแล
ในประเทศนั*น ๆ เป็นผูใ้หค้วามเห็น และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักจะทําใหบ้ริษัทจัดการปฎบิัตไิม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑก์ารลงทุนในหน่วย CIS บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิที$จะนําเงนิไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื$น  
ที$มนีโยบายการลงทนุสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ของกองทนุเปิด แอล เอช เอเชยีน ฟิกซ ์อนิคมั 22A  โดยถอืวา่ไดรั้บ
ความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทั *งนี* บรษัิทจัดการจะปิดประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ ทั *งนี* การเปลี$ยนแปลง
ดงักลา่วจะคํานงึถงึและรักษาประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั 
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บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลี$ยนแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วย
ลงทนุ (Fund of Funds) หรอืเป็นกองทนุรวมที$มกีารลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรอืหลกัทรัพยต์า่งประเทศได ้หรอื
สามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) โดยไมทํ่าใหร้ะดับความเสี$ยงของการลงทนุ (risk spectrum) 
เปลี$ยนแปลงไปอย่างมนัียสําคัญ ทั *งนี* ใหเ้ป็นไปตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุซึ$งขึ*นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดย
เป็นไปเพื$อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ อนึ$ง บรษัิทจัดการจะดําเนนิการแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้
อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นดําเนนิการเปลี$ยนแปลงประเภทกองทนุดงักลา่ว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ
หากปรากฏกรณีที$กองทนุตา่งประเทศ และ/หรอืกองทนุอื$นที$กองทนุไปลงทนุเป็นมูลคา่ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื$นนั*น มีมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ$ง
ดังตอ่ไปนี* บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารที$สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยป์ระกาศกําหนด 

1. มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันใดวันหนึ$งลดลงเกนิกวา่สองในสามของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก และ/หรอื
กองทนุอื$นดงักลา่ว 

2. ยอดรวมของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก และ/หรอืกองทนุอื$นดังกลา่วลดลงในชว่งระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดตดิตอ่กนั คดิเป็นจํานวนเกนิกวา่สองในสามของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลกั และ/หรอืกองทนุอื$นนั*น 

เงื$อนไข ในกรณีที$กองทนุหลัก และ/หรอืกองทนุอื$นที$กองทนุรวมไปลงทนุมมีูลคา่ทรัพยส์นิสทุธลิดลงดังกลา่ว บรษัิท
จัดการจะดําเนนิการดงัตอ่ไปนี* 

1. แจง้เหตุที$กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื$นมีมูลค่าทรัพย์สนิลดลง พรอ้มแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึง
ประโยชนท์ี$ดทีี$สดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม ใหส้าํนักงานและผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัทําการนับแตว่ันที$
ปรากฏเหต ุ

2. ดําเนนิการตามแนวทางการดําเนนิการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนันับแตว่นัที$ปรากฏเหต ุ

3. รายงานผลการดําเนนิการใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3 วนัทําการนับแตว่นัที$ดําเนนิการแลว้เสร็จ 

4. เปิดเผยขอ้มูลเกี$ยวกับการดําเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ตอ่ผูท้ี$สนใจจะลงทุน เพื$อใหผู้ท้ ี$สนใจจะลงทนุรับรู ้
และเขา้ใจเกี$ยวกบัสถานะของกองทนุรวม 

ทั *งนี* บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะดําเนนิการใหบ้คุลากรที$เกี$ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี$ยวกับการดําเนนิการดงักลา่วดว้ย 

ทั *งนี* ระยะเวลาในการดําเนนิการตาม (2) บรษัิทจัดการสามารถขอผ่อนผันตอ่สํานักงานได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบกับ
ผูด้แูลผลประโยชน ์

ในการคํานวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุจะไมนั่บชว่งระยะเวลา ดงันี* 

1 ชว่งระยะเวลา 30 วนันับแตว่นัที$จดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม 

2 ชว่งระยะเวลา 30 วนักอ่นครบอายโุครงการหรอืกอ่นเลกิกองทนุรวม  

3 ชว่งระยะเวลาที$ตอ้งใชใ้นการจําหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุเนื$องจากไดรั้บคําสั$งขายคนืหรอืสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุ 
หรอืมกีารสิ*นสดุสมาชกิภาพ หรอืมกีารโอนยา้ยกองทนุจํานวนมาก หรอืเพื$อรอการลงทนุ  ทั *งนี* ตอ้งไมเ่กนิกวา่ 10 
วนัทําการ 

ทั *งนี* การคํานวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุตอ้งคํานงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสําคัญ 

สรุปสาระสําคญัของกองทนุหลกั 

ชื:อกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022-II ,Class A(USD)-MD1 
ในสกลุเงนิดอลลา่รส์หรัฐฯ (USD) ซึ$งจดทะเบยีนในประเทศฮอ่งกง (Hong Kong) 
ภายใตก้ฎหมายของประเทศฮ่องกง โดยไดรั้บการกํากับดูแลและอนุญาตจาก 
Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC) ซึ$งเป็นสมาชกิสามัญ
ของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)บริหาร
และจัดการโดย Invesco Hong Kong Limited 

วตัถปุระสงคก์ารลงทนุของ
กองทุนหลกั 

กองทุนหลักมุ่งเนน้สรา้งกระแสรายไดต้ลอดชว่งระยะเวลาการลงทุน และจ่ายคนื
เงนิตน้เมื$อครบกําหนดอายุกองทุน (กองทุนไม่ไดรั้บประกันหรือคุม้ครองเงนิตน้) 
กองทนุหลักมุ่งหวงัที$จะบรรลวุัตถุประสงคก์ารลงทนุโดยใชก้ลยุทธ ์Buy-and-hold 
ผ่านการลงทุนในตราสารหนี*ที$อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และมีการ
ติดตามความเสี$ยงในเชิงรุก โดยจะเนน้ลงทุนในตราสารหนี*ที$มีอันดับความ
น่าเชื$อถอือยู่ในอันดับที$สีามารถลงทนุได ้(Investment Grade) มรีะยะเวลาลงทนุ
ประมาณ 2 ปี 6 เดอืน นับจากวันสิ*นสดุระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer Period) 
จนถงึวนัครบอายกุองทนุ 

นโยบายการลงทนุ กองทนุ Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022-II มนีโยบายการลงทนุ  
ดงันี* 
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กองทุนจะลงทุนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิในตราสารหนี*ใน
เอเชยีที$อยู่ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ ซึ$งไดรั้บการคัดเลอืกโดยผูจั้ดการกองทนุตาม
ดลุยพนิจิ (เชน่ รัฐบาล, หน่วยงานราชการ, องคก์รระหวา่งประเทศที$มลีักษณะเหนือ
รัฐ (Supranational entities), บริษัท, สถาบันการเงนิและธนาคาร) อาจรวมถงึผู ้
ออกตราสารในตลาดเกิดใหม่และตลาดที$พัฒนาแลว้ในเอเชีย โดยกองทุนมี
วัตถุประสงคล์งทนุในเอเชยีทุกประเทศยกเวน้ประเทศญี$ปุ่ น แตร่วมถงึออสเตรเลยี
และนวิซแีลนด ์

กองทนุจะลงทนุ ดงันี* 

- กองทุนจะลงทุนในตราสารที$มีอันดับความน่าเชื$อถือที$สามารถลงทุนได ้
Investment Grade ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิและ 

- กองทนุจะลงทนุในตราสารที$มอีันดับความน่าเชื$อถอืที$ตํ$ากวา่ที$สามารถลงทุนได ้ 
Non-Investment Grade และ ตราสารหนี*ที$ไม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชื$อถอื 
(Unrated) ไมเ่กนิรอ้ยละ 30 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

- กองทนุหลักเนน้ลงทนุในตราสารหนี*ที$อยู่ในสกลุเงนิดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ
อาจลงทุนในสัญญาซื*อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื$อการป้องกันความเสี$ยง
เทา่นั*น 

- กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี*ที$อยู่ในสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที$
ออกหรอืรับประกันโดยประเทศใดประเทศหนึ$ง (ยกเวน้ประเทศจนี) ไดไ้ม่เกนิรอ้ย
ละ 40 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ และอาจลงทนุในตราสารหนี*ภาครัฐที$
ออกหรอืรับประกันโดยประเทศใดประเทศหนึ$ง (รวมถงึรัฐบาลหรอืหน่วยงานของรัฐ
หรอื หน่วยงานทอ้งถิ$นของประเทศนั*น) ที$มอีันดับความน่าเชื$อถอืตํ$ากวา่ที$สามารถ
ลงทุนได ้(Non-investment Grade) หรือไม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชื$อถือ 
(Unrated) ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

- กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี*ที$เสนอขายนอกประเทศจนีและอยู่ในสกุล
เงนิดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที$ออกหรือรับประกันโดยหน่วยงานในประเทศจนีไดไ้ม่
เกนิรอ้ยละ 60 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

- กองทนุหลักอาจลงทนุในหุน้กูไ้มม่อีาย ุ(Perpetual bonds) และหุน้กูแ้ปลง
สภาพ (Convertible bonds) ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15. ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุ 

- กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนี*ที$มลีักษณะที$รองรับผลขาดทนุได ้ทั *งจากหุน้กูท้ี$
สามารถแปลงสภาพได ้และจากตราสารหนี*ที$ถูกจัดใหเ้ป็นเงนิทุนเพิ$มเตมิชั *นที$ 1 
หรอื ชั *นที$ 2 (Additional Tier 1 หรอื Tier 2) ภายใตก้ฎเงนิทุนของธนาคาร โดย
ตราสารเหลา่นี*อาจมกีารถูกลดมูลค่า หรอืถูกแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ เมื$อถงึจุด 
trigger กองทนุคาดวา่จะมสีัดสว่นในการลงทนุตราสารหนี*ที$มลีักษณะที$รองรับผล
ขาดทนุไดน้ี*ไมเ่กนิ 30% ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

- กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในตราสารทุน หน่วย CIS (Collective Investment 
Schemes) ตราสารหนี*ที$มสีนิทรัพยอ์ื$นเป็นหลกัประกนั (Asset-backed Securities) 
รวมถึงตราสารหนี*ที$มีส ินเชื$อที$อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Mortgage-backed 
Securities) หรอืตราสารพาณชิยท์ี$มสีนิทรัพยคํ์$าประกนั (Asset-back Commercial 
Paper) 

- กองทุนหลักจะใชก้ลยุทธ ์Buy-and-hold และมกีารตดิตามความเสี$ยงในเชงิรุก 
ผูจั้ดการกองทุนจะตดิตามและบรหิารระดับความเสี$ยงของพอรต์การลงทุนในชว่ง
ระยะเวลาการลงทุนอย่างต่อเนื$อง ในกรณีที$หลักทรัพย์หรือผูอ้อกหลักทรัพย์ถูก
ปรับลดอันดับความน่าเชื$อถือลงจนตํ$ากว่าอันดับที$สามารถลงทุนได ้หรือความ
น่าเชื$อถอืของหลักทรัพยห์รอืผูอ้อกหลักทรัพยล์ดตํ$าลงภายหลังจากการเขา้ลงทนุ
ครั*งแรก ผูจั้ดการกองทนุจะพจิารณาหลายปัจจัยร่วมกันเพื$อตัดสนิใจวา่จะถอืครอง
หลักทรัพยนั์*นต่อไปหรือขายหลักทรัพยนั์*นแลว้นําเงนิไปลงทุนใหม่ตามดุลยพนิิจ
ของผูจั้ดการกองทนุ ภายใตข้อ้จํากดัการลงทนุขา้งตน้ 

- กองทนุหลักมกีารกระจายการลงทุนในตราสารหนี*โดยจะลงทนุในตราสารหนี*แต่
ละตวัไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ เพื$อบรหิารสภาพคล่อง
ของกองทุน และกองทุนจะเลอืกลงทุนในตราสารหนี*ที$มีมูลค่าการออกตราสาร
อย่างนอ้ย 200 ลา้นดอลลารส์หรัฐ ในขณะที$กองทนุเขา้ลงทนุ และจะไม่ลงทนุใน
ตราสารหนี*ที$มกีารขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement Bonds) 
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- กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารที$มีอายุหรือมีอายุคงเหลอืสั *นกว่าอายุกองทุน
ประมาณรอ้ยละ 70 ของมลูคา่การลงทนุของกองทนุหลัก ผลตอบแทนที$ไดรั้บจาก
ตราสารที$ครบกําหนดอายุก่อนวันครบกําหนดอายุของกองทุนจะถูกนําไปลงทุน
ใหม่หรือถือครองเป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดไดต้ามดุลยพินิจของ
กองทนุ 

- ผูจั้ดการกองทุนมุ่งลงทุนเต็มอัตรา แต่กองทุนหลักอาจถือครองเงินสดหรือ
รายการเทยีบเทา่เงนิสดไดถ้งึรอ้ยละ 40 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ เป็น
การชั$วคราวในบางสถานการณ์ ยกตวัอยา่ง เชน่ เมื$อตราสารหนี*ครบกําหนดก่อนวัน
ครบกําหนดอายุกองทุนหลักหรืออาจถูกเรียกคืนก่อนที$ตราสารหนี*นั *นจะครบ
กําหนดอายุตราสารหรือในกรณีที$ผูจั้ดการกองทนุขายตราสารหนี*กอ่นครบกําหนด
เนื$องจากคาดการณ์ว่าตราสารจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื$อถือ เป็นตน้ 
นอกจากนี*ผูจั้ดการกองทนุสามารถถอืครองเงนิสดหรือรายการเทยีบเท่าเงนิสดได ้
ถงึรอ้ยละ 100 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลักในชว่งระยะเวลา 2 เดอืน
กอ่นวนัครบกําหนดอายขุองกองทนุหลัก 

- กองทุนหลักมีอายุโครงการประมาณ 2 ปี 6 เดือน และกองทุนจะสิ*นสุดโดย
อตัโนมัตเิมื$อครบอายุกองทนุซึ$งคาดวา่จะใกลเ้คยีงกบัวันครบกําหนดอายุกองทนุที$
ประมาณการไว ้โดยจะมีการแจง้วันครบกําหนดอายุกองทุนใหผู้ถ้ ือหน่วยทราบ
ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 1 เดอืนกอ่นวันครบกําหนดอายุของกองทนุหลักเพื$อยนืยันการ
เลกิกองทนุ  

คา่ใชจ้่ายที$เกดิจากการเลกิกองทนุจะเรยีกเก็บจากกองทนุหลัก ในวันครบกําหนด
อายุของกองทุนหลัก หน่วยลงทุนทั *งหมดจะถูกไถ่ถอนและผูถ้อืหน่วยที$ถอืหน่วย
ลงทุนจนถงึวันครบกําหนดอายุกองทุนจะไดรั้บผลตอบแทนตามมูลค่าทรัพยส์นิ
สทุธขิองกองทุน ณ วันดังกล่าว ค่าใชจ้่ายที$เกดิจากการเลกิกองทุนคาดว่าอยู่ที$
ประมาณ 18,000 ดอลลาร์สหรัฐ และทยอยตัดจ่ายตลอดระยะเวลาตั *งแต่ปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทนุครั*งแรกจนถงึวนัครบกําหนดอายขุองกองทนุหลัก  

ผูจ้ดัการการลงทุน 
(Investment Managers) 

Invesco Hong Kong Limited 
41/F Champion Tower 
Three Garden Road, Central Hong Kong 

สกุลเงนิ ดอลลา่รส์หรัฐฯ (US Dollar) 
อายกุองทนุ กองทนุมอีายุประมาณ 2 ปี 6 เดอืน 
เสนอขายคร ั
งแรก (IPO) เสนอขายครั*งแรกระหวา่งวนัที$ 6 – 17 มกราคม 2563 
วนัทําการซื
อขายภายหลงั
การเสนอขายคร ั
งแรก 

วนัทํารายการซื*อ  : ไมเ่ปิดเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั*งแรก 
วนัทํารายการขายคนื : ทกุวนัทําการ 

วนัที:จดัต ั
งหนว่ยลงทุน  วนัที$ 20 มกราคม 2563 
นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล ม ี
คา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีมการขาย (Subscription Fee) 

สงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 3.0 ของมูลคา่เงนิลงทนุ  
คา่ธรรมเนยีมการขายคนื (Redemption Fee) 
ไมเ่รยีกเก็บ 
คา่ธรรมเนยีมการจดัการ 
สงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2.5 ตอ่ปี (เก็บจรงิรอ้ยละ 0.6 ตอ่ปี) 
คา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน ์
สงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ตอ่ปี  
(50 ลา้นดอลลารส์หรัฐแรก เรยีกเก็บรอ้ยละ 0.03 ตอ่ปี , สว่นที$เกนิ 50 ลา้น
ดอลลารส์หรัฐ เรยีกเก็บรอ้ยละ 0.02 ตอ่ปี) 
ทั *งนี* คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนข์ั *นตํ$าเดอืนละ 1,250 ดอลลารส์หรัฐ 
คา่ธรรมเนยีม Administration Fee 
สงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ตอ่ปี  
(50 ลา้นดอลลารส์หรัฐแรก เรยีกเก็บรอ้ยละ 0.03 ตอ่ปี , สว่นที$เกนิ 50 ลา้น
ดอลลารส์หรัฐ เรยีกเก็บรอ้ยละ 0.02 ตอ่ปี) 
ทั *งนี* คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนข์ั *นตํ$าเดอืนละ 1,250 ดอลลารส์หรัฐ 

ดชันอีา้งองิ ไมม่ ี  
Trustee  State Street Trust (HK) Limited  
แหลง่ขอ้มูลกองทนุหลกั www.invesco.com  



กองทนุเปิด แอล เอช เอเชยีน ฟิกซ ์อนิคมั 22A        หนา้ 18 

ความเสี:ยงของกองทนุหลกั 

1) ความเสี:ยงจากการลงทนุ (General investment risk) 

การลงทนุมคีวามเสี$ยง กองทนุหลกัไม่ไดรั้บประกนัเงนิตน้ การลงทนุในกองทนุหลักไม่ไดรั้บการคุม้ครองจากหน่วยงาน
ภาครัฐเช่นเดยีวกับเงนิฝาก กองทุนหลักมีความเสี$ยงจากความผันผวนของตลาดและความเสี$ยงจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ พอร์ตการลงทุนของกองทุนอาจมีมูลค่าลดลงเนื$องจากปัจจัยเสี$ยงต่าง ๆ และอาจส่งผลใหข้าดทุนได ้
รวมถงึมลูคา่หน่วยลงทนุอาจสงูขึ*นหรอืตํ$าลง 

2) ไม่มกีารรบัประกนัหรอืคุม้ครองเงนิได ้ผลตอบแทน หรอืเงนิลงทุนเร ิ:มแรก (Neither income, return 
nor capital of the Fund is guaranteed or protected) 

ไมม่กีารรับประกนัวา่ผูล้งทนุจะไดรั้บกําไรหรอืไมข่าดทนุ ไมม่กีารรับประกนัเงนิได ้ผลตอบแทน หรอืเงนิทนุเริ$มแรกของ
กองทุน มูลค่าการลงทุนและเงนิไดอ้าจเพิ$มขึ*นหรือลดลงได ้ผูล้งทุนมคีวามเสี$ยงที$จะไม่ไดรั้บเงนิลงทุนเริ$มแรกคนื
ในชว่งระหว่างการลงทุนหรือในวันครบกําหนด มูลค่าการลงทุนในกองทุนอาจลดลงได ้ผูล้งทุนควรเตรียมรับมือกับ
โอกาสการขาดทนุจากการลงทนุ 

3) ความเสี:ยงจากอายโุครงการที:จํากดั (Limited duration risk) 

กองทุนหลักมีการกําหนดอายุโครงการ และจะถูกยกเลกิอัตโนมัตเิมื$อครบอายุโครงการ ซึ$งคาดว่าโครงการมีอายุ
ประมาณ 2 ปี 6 เดอืน จงึเหมาะกับผูล้งทุนที$มเีป้าหมายการลงทุนตามระยะเวลาของกองทุนหลัก แมว้่าผูล้งทุนจะ
สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดก้่อนครบอายุโครงการในกรณีที$ผูล้งทุนมกีารไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดอายุ
โครงการ จะมผีลกระทบ ดงันี* 

- กองทนุไมไ่ดรั้บประกนัเงนิไดห้รอืเงนิตน้เมื$อครบกําหนดอายโุครงการ มลูคา่การขายคนืกอ่นครบกําหนดอายโุครงการ
จะขึ*นอยู่กับมูลคา่สนิทรัพยใ์นพอร์ตการลงทนุ ดังนั*น เงนิคา่ขายคนืทที$ผูล้งทนุไดรั้บอาจตํ$ากวา่หรือสงูกวา่เงนิลงทุน
เริ$มแรกและไมม่กีารรับประกนัวา่นักลงทนุจะไดรั้บเงนิตน้คนืเต็มจํานวน 

- ราคารับซื*อคนืหน่วยลงทนุอาจถูกปรับลดลงถงึรอ้ยละ 2 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ในกรณีที$มกีารขายคนื
หน่วยลงทนุเกนิกวา่ระดบัที$กําหนด 

- ขนาดกองทนุที$ลดลงอันเนื$องมาจากการขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นครบกําหนดอายุโครงการ จะสง่ผลกระทบต่ออัตรา
คา่ธรรมเนยีมที$มกีารจัดเก็บ โดยจะสง่ผลกระทบเชงิลบตอ่ผลตอบแทนของผูล้งทนุ 

- การขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นครบกําหนดอายุโครงการอย่างมนัียสําคัญ อาจสง่ผลใหก้องทนุหลักตอ้งเลกิกองทนุก่อน
ครบกําหนดได ้โดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 5 (ความเสี$ยงจากการยกเลกิกองทนุกอ่นครบกําหนด) 

- การขาดสภาพคล่องของกองทุนอาจสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการชําระเงนิค่าขายหรือการหยุดชําระเงนิคา่
ขายคนืแกผู่ล้งทนุ 

4) ความเสี:ยงจากการชําระคืนหนี
ก่อนครบกําหนดและการนําเง ินไปลงทุนต่อ (Prepayment and 
reinvestment risk) 

ผูอ้อกตราสารหนี* (โดยเฉพาะผูท้ี$ออกตราสารหนี*ในอัตราดอกเบี*ยสงู) อาจจ่ายคนืเงนิกอ่นครบกําหนด ซึ$งการชําระคนื
หนี*กอ่นครบกําหนดอาจทําใหเ้กดิการขาดทนุในตราสารหนี*ที$ถูกซื*อในราคา Premium การชาํระคนืหนี*กอ่นครบกําหนด
ที$ไมไ่ดร้ะบชุว่งเวลาสําหรับตราสารหนี*ที$ออกขายที$ราคาพารอ์าจทําใหข้าดทนุไดเ้หมอืนกบัราคา Premium ที$ไมไ่ดต้ัด
จําหน่าย การจ่ายคนืเงนิกูก้อ่นครบกําหนดและการนําเงนิสดที$ไดจ้ากการขายตราสารหนี*ที$ผูจั้ดการกองทนุคาดว่าจะมี
ฐานะการเงินแย่ลงไปลงทุนต่อ ทําใหเ้กิดความเสี$ยงจากตลาดและความไม่แน่นอนในการหาตราสารหนี*ที$ให ้
ผลตอบแทนใกลเ้คยีงเดมิ อาจสง่ผลใหด้อกเบี*ยรับและผลตอบแทนของกองทนุลดลงได ้

5) ความเสี:ยงจากการยกเลกิกองทุนกอ่นครบกําหนด (Early termination risk) 

กองทุนหลักอาจถูกยกเลกิเมื$อเกดิเหตุการณ์บางอย่าง เช่น เมื$อมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนนอ้ยกว่า 30 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐหรอืเทยีบเท่า หรือมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Class) นอ้ยกว่า 10 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐหรอืเทยีบเทา่ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุมมีตพิเิศษในการยกเลกิกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บการแจง้เลกิกองทนุ
ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 1 เดอืนกอ่นเลกิโครงการ ภายหลังการยกเลกิกองทนุ สนิทรัพยท์ั *งหมดของกองทนุจะถูกจําหน่าย
และดําเนนิการจ่ายคนืผูถ้อืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุ โดยในชว่งการจําหน่ายและดําเนนิการกองทุน
อาจมมีูลค่าการลงทุนตํ$ากว่าตน้ทุนการลงทุน ทําใหผู้ล้งทุนอาจไดรั้บเงนินอ้ยกว่าเงนิลงทุนเริ$มแรก อย่างไรก็ตาม
ตน้ทนุการเลกิกองทนุที$ถกูตดัจําหน่ายสะสมจนถงึวนัเลกิโครงการจะถูกนํามาใชเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยที$เกี$ยวกับการเลกิกองทนุ 
และผูจั้ดการกองทนุจะเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ 
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6) ความเสี:ยงจากขอ้จํากดัในการซื
อหนว่ยลงทุน (Limited subscription risk) 

ผูจั้ดการกองทนุอาจพจิารณาขยายกรอบเวลาในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครั*งแรก (Initial Offer Period) หรอือาจ
ไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุเลย ถา้เกดิเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี* 

- จําหน่ายหน่วยลงทนุในระยะเวลาเสนอขายครั*งแรกไดตํ้$ากวา่ 100 ลา้นดอลลารส์หรัฐ (หรอืมลูคา่อื$นใดตามดลุยพนิจิ
ของผูจั้ดการกองทนุ) 

- ผูจั้ดการกองทนุมคีวามเห็นวา่กองทนุนี*ไม่อยู่ในความสนใจของนักลงทนุหรอืเป็นไปไม่ไดท้ี$จะจัดตั *งกองทนุโดยเป็น
ผลมาจากสภาพตลาดที$ไมเ่อื*ออํานวยหรอือื$น ๆ ทั *งนี* นักลงทนุจะไดรั้บแจง้ ดงันี* 

- การขยายกรอบเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครั*งแรกและการเปลี$ยนวนัครบกําหนดโครงการ 

- หากผูจั้ดการกองทนุตดัสนิใจที$จะไมจั่ดตั *งกองทนุ ผูล้งทนุจะไดรั้บเงนิลงทนุคนืทนัทเีต็มจํานวน โดยหักคา่ธรรมเนยีม
ธนาคารตา่ง ๆ ภายหลงัปิดการเสนอขายครั*งแรก 

7) ความเสี:ยงจากการกระจกุตวัของการลงทุนในภูมภิาค (Geographical concentration risk) 

กองทนุหลักมกีารลงทนุสว่นใหญ่ในตราสารหนี*ภมูภิาคเอเชยี (รวมทั *งการลงทนุในตราสารหนี*ตา่งประเทศที$อยู่ในสกลุ
เงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) ที$ออกหรอืรับรองโดยหน่วยงานในประเทศจนีไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 60 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทุน) ทําใหมู้ลค่าของกองทุนมีความอ่อนไหวต่อ การเปลี$ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองนโยบาย  
การแลกเปลี$ยนตา่งประเทศ สภาพคลอ่ง ภาษี กฎหมาย หรอืขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ที$จะสง่ผลกระทบตอ่ตลาดเอเชยี (รวมทั *ง
จนีดว้ย) 

8) ความเสี:ยงที:เกี:ยวขอ้งกบัตราสารหนี
 (Risks relating to fixed income instruments) 

- ความเสี$ยงดา้นเครดติ / ความเสี$ยงของคูส่ญัญา (Credit/ counterparty risk) : กองทนุหลักมคีวามเสี$ยงดา้นเครดติ
หรอืความเสี$ยงของคูส่ญัญาของผูอ้อกตราสารหนี*ที$ลีงทนุ 

- ความเสี$ยงดา้นอตัราดอกเบี*ย (Interest rates risk) : โดยทั$วไปราคาตราสารหนี*จะปรับสงูขึ*นเมื$ออตัราดอกเบี*ยลดลง
ในขณะที$ราคาตราสารหนี*จะปรับลดลงเมื$ออตัราดอกเบี*ยสงูขึ*น 

- ความเสยีงดา้นความผันผวนและสภาพคล่อง (Volatility and liquidity risk) : ตราสารหนี*ในประเทศตลาดเกดิใหม่
อาจมคีวามผันผวนสงูกวา่และมสีภาพคลอ่งตํ$ากวา่ประเทศที$พัฒนาแลว้ โดยราคาของตราสารที$ซื*อขายมคีวามผันผวน 
สว่นตา่งระหวา่งราคาเสนอซื*อและราคาเสนอขายอาจจะกวา้งและทําใหก้องทนุอาจมตีน้ทนุในการซื*อขายตราสารอย่าง
มนัียสาํคญั 

- ความเสี$ยงจากการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื$อถอื (Credit rating downgrading risk) : อันดับความน่าเชื$อถอืของ
ตราสารหรอืผูอ้อกตราสารอาจถูกลดอันดับได ้ซึ$งสง่ผลกระทบทางดา้นลบตอ่มูลค่าของกองทุนโดยผูจั้ดการกองทุน
อาจจะขายหรอืไมข่ายตราสารหนี*ที$ถกูลดอนัดบัความน่าเชื$อถอืนั*นได ้

- ความเสี$ยงจากอนัดบัความน่าเชื$อถอืของตราสาร (Credit rating risk) : อนัดบัความน่าเชื$อถอืที$ถูกกําหนดโดยบรษัิท
จัดอันดับความน่าเชื$อถอื อาจจะเผชญิกับขอ้จํากัดตา่ง ๆ และไม่รับประกันความน่าเชื$อถอืของตราสารหรือผูอ้อกตรา
สารไดต้ลอดเวลา 

- ความเสี$ยงจากการลงทุนในตราสารหนี*ภาครัฐ (Sovereign debt risk) : กองทุนหลักลงทุนในตราสารที$ออกหรือ
รับประกนัโดยรัฐบาล อาจเผชญิความเสี$ยงดา้นการเมอืง สงัคม และเศรษฐกจิ หากเกดิเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค ์รัฐบาล
ประเทศต่าง ๆ ที$เป็นผูอ้อกตราสารอาจไม่สามารถหรือไม่ประสงคท์ี$จะจ่ายคนืเงนิตน้ และ/หรือ ดอกเบี*ย เมื$อครบ
กําหนด หรอือาจสง่คํารอ้งขอใหก้องทนุปรับโครงสรา้งหนี* ซึ$งกองทนุอาจขาดทนุเมื$อมกีารผดินัดชําระจากภาครัฐได ้

- ความเสี$ยงจากการประเมนิมูลคา่ (Valuation risk) : การประเมนิมูลคา่การลงทนุของกองทนุอาจเกี$ยวขอ้งกับความ
ไมแ่น่นอนและการใชด้ลุยพนิจิ ซึ$งหากการประเมนินั*นไมถ่กูตอ้ง อาจสง่ผลกระทบกบัมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

9) ความเสี:ยงจากการลงทนุในตลาดเกดิใหม ่(Emerging market risk) 

กองทนุหลักลงทนุในตลาดเกดิใหม่ ซึ$งอาจทําใหค้วามเสี$ยงเพิ$มขึ*นและมปัีจจัยที$ตอ้งพจิารณาเป็นพเิศษมากกวา่การ
ลงทนุในตลาดที$พัฒนาแลว้ อาท ิความเสี$ยงดา้นสภาพคลอ่ง ความเสี$ยงหรอืการควบคมุอัตราแลกเปลี$ยนความแน่นอน
ทางการเมอืงและเศรษฐกจิ นโยบาย ความเสี$ยงดา้นกฎหมายหรือขอ้บังคับและภาษี ความเสี$ยงดา้นการชําระราคา 
ความเสี$ยงในการเก็บรักษาทรัพยส์นิ และความผันผวนที$มากกวา่ 

10) ความเสี:ยงจากการกระจกุตวัของการลงทุน (Concentration risk) 

กองทนุหลักเนน้ลงทนุในตราสารหนี*ที$อยู่ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) ทําใหมู้ลคา่ของกองทนุอาจมคีวามผันผวน
มากกวา่กองทนุที$มกีลยุทธก์ารลงทนุที$หลากหลาย ซึ$งอาจสง่ผลกระทบดา้นลบตอ่กองทนุและผูล้งทนุได ้
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11) ความเสี:ยงจากอตัราแลกเปลี:ยน (Currency and foreign exchange risk) 

กองทนุหลักอาจจัดตั *งชนดิหน่วยลงทนุ (Class) ในสกลุเงนิอื$น กองทนุอาจลงทนุบางสว่นในสนิทรัพยท์ี$อยู่ในสกลุเงนิ
อื$นที$ไม่ใช่สกุลเงินหลักหรือสกุลเงินในชนิดหน่วยลงทุนนั*น ๆ ทําใหมู้ลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนอาจไดรั้บ
ผลกระทบทางลบจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี$ยนระหวา่งสกลุเงนิตา่ง ๆ และจากการเปลี$ยนแปลงในการควบคมุ
อตัราแลกเปลี$ยน 

12) ความเสี:ยงจากการลงทุนในสญัญาซื
อขายล่วงหน้าและการป้องกนัความเสี:ยง (Derivatives and 
hedging risk) 

ผูจั้ดการกองทนุอาจใชต้ราสารที$มสีญัญาซื*อขายลว่งหนา้เพื$อป้องกนัความเสี$ยง แตจ่ะไมใ่ชเ้พื$อการลงทนุ กองทนุไม่มี
การรับประกันว่าการใชก้ลยุทธ ์เทคนิค และตราสารที$มสีัญญาซื*อขายล่วงหนา้เพื$อป้องกันความเสี$ยงจะทําใหค้วาม
เสี$ยงของกองทนุหมดไปอย่างมปีระสทิธภิาพ การป้องกันความเสี$ยงอาจไม่มปีระสทิธภิาพหรือไม่เป็นผล ในกรณีเกดิ
เหตกุารณ์ไมพ่งึประสงคก์องทนุอาจขาดทนุอย่างมนัียสําคญัได ้

13) ความเสี:ยงจากการลงทนุในหุน้กูแ้ปลงสภาพที:มเีง ื:อนไข (Contingent convertibles risk) 

- หุน้กูแ้ปลงสภาพที$มเีงื$อนไข (Contingent convertibles bonds) เป็นตราสารหนี*ชนดิหนึ$งที$ออกโดยสถาบันการเงนิ 
ซึ$งอาจถูกแปลงเป็นตราสารทุน หรือถูกบังคับใหป้รับลดเงนิตน้หากเกดิเหตุการณ์ตามที$ระบุไวล้่วงหนา้ โดยทั$วไป
เหตกุารณ์ดังกล่าวจะเกี$ยวกับฐานะทางการเงนิของผูอ้อกตราสาร เมื$อตลาดอยู่ในภาวะวกิฤต สภาพคล่องของผูอ้อก
ตราสารอาจแยล่งอยา่งมนัียสาํคัญ และอาจตอ้งลดราคาลงอยา่งมากเพื$อขายหุน้กูแ้ปลงสภาพที$มเีงื$อนไข 

- หุน้กูแ้ปลงสภาพที$มเีงื$อนไข มคีวามเสี$ยงมากกวา่การลงทนุในตราสารหนี*หรอืหุน้กูแ้ปลงสภาพทั$วไป และตราสารทนุ
บางประเภทเนื$องจากการจา่ยคปูองอาจถกูพจิารณาและถกูยกเลกิไดท้กุเวลาดว้ยเหตผุลตา่ง ๆ 

14) ความเสี:ยงที:เกี:ยวขอ้งกบัการจา่ยเงนิปันผล และ/หรอื คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยออกของเงนิลงทุน
(Risk associated with payment of dividends and/or fees and expenses out of capital) 

- การจ่ายเงนิปันผลออกจากเงนิลงทนุ และ/หรอืในรูปของผลตอบแทน หรอื การถอนเงนิจากเงนิลงทนุบางสว่นหรือ
จากผลกําไรสว่นตา่งราคา อาจทําใหม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธติอ่หน่วยลงทนุลดลงทนัทหีลงัจากวนัที$มกีารจ่ายออก 

- การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด Monthly Distribution-1 (MD1) ไม่ใชท่างเลอืกในการออมทรัพยห์รือการลงทุนที$มี
การจ่ายดอกเบี*ยคงที$ ีการจ่ายเงนิของหน่วยลงทุนชนิด MD1 ไม่ขึ*นอยู่กับเงนิไดห้รือผลตอบแทนในอดตี และมกีาร
จ่ายเงนิอย่างตอ่เนื$องแมว้า่กองทนุจะมผีลตอบแทนตดิลบหรอืขาดทนุ ซึ$งจะสง่ผลใหมู้ลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน
ลดลงได ้ทั *งนี* ในกรณีที$สถานการณ์รา้ยแรง ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิตน้คนื 

- จํานวนเงนิที$จ่ายโดยหน่วยลงทนุชนดิ MD1 จะถูกกําหนดจํานวนเงนิคงที$ตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุตามสกลุ
เงนิของแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ และจะไมไ่ดคํ้านงึถงึความผันผวนของอัตราแลกเปลี$ยนระหวา่งสกลุเงนิหลักกบัสกลุเงนิ
ของแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ เนื$องจากการพจิารณาจา่ยเงนิคงที$จะจา่ยออกในรูปของสกลุเงนิของแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022-II (กองทุนหลัก) ไดถู้ก
คัดเลือกมาเฉพาะส่วนที$สําคัญและจัดแปลมาจากตน้ฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั*น ในกรณีที$มีความแตกต่างหรือไม่
สอดคลอ้งกับฉบับภาษาอังกฤษใหถ้อืตามตน้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ ์ทั *งนี* หากกองทนุหลักมกีารเปลี$ยนแปลง
ขอ้มลูขา้งตน้ใด ๆ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลี$ยนแปลงขอ้มูลดงักลา่วเพื$อใหส้อดคลอ้งกับกองทนุหลกั 

3.12 รายละเอยีดการลงทุนในตา่งประเทศ : 

ลงทนุในตา่งประเทศโดยมมีลูคา่การลงทนุสทุธใิน (net exposure) โดยเฉลี$ยในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิและไมเ่กนิวงเงนิลงทนุในตา่งประเทศที$ไดรั้บการจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
หน่วยงานอื$นใดที$มอํีานาจตามกฎหมาย 

3.13 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื:น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื:นที:จะลงทนุ 

3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื:น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื:นที:จะลงทุนในประเทศ 

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลกัทรัพย ์ทรัพยส์นิอื$น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื$นอย่างใดอย่าง
หนึ$งหรือหลายอย่างตามที$ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ดังตอ่ไปนี* เวน้แตใ่นกรณีที$คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศ
แกไ้ขหรอืเพิ$มเตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื$น 

สว่นที: 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิในส่วนอื$นของภาคผนวกนี* ซึ$งมี
คณุสมบตัติามหลกัเกณฑท์ี$ครบถว้น ดงันี* 



กองทนุเปิด แอล เอช เอเชยีน ฟิกซ ์อนิคมั 22A        หนา้ 21 

1.1  ไมม่ขีอ้กําหนดหรอืเงื$อนไขที$ทําใหผู้ล้งทนุมภีาระผกูพันมากกวา่มูลคา่เงนิลงทนุในตราสาร 

1.2  สามารถเปลี$ยนมอืได ้ (รวมถงึกรณีที$เป็น B/E P/N หรอื SN ที$มเีงื$อนไขหา้มเปลี$ยนมอืแตก่องทนุไดดํ้าเนนิการให ้
มกีารรับโอนสทิธเิรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที$กฎหมายกําหนด หรอืมเีงื$อนไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อก 
ตราสารได)้  

1.3  มขีอ้มลูเกี$ยวกบัตราสารที$ถูกตอ้งครบถว้นและมกีารปรับปรุงเป็นประจําอยา่งสมํ$าเสมอ ซึ$ง บลจ. สามารถเขา้ถงึได ้
เพื$อนํามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทนุไดอ้ย่างสมํ$าเสมอ และมขีอ้มูลราคาที$สะทอ้นมูลคา่ยุตธิรรม โดยขอ้มูล
ดงักลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูที$เชื$อถอืไดซ้ึ$งจัดทําตามหลกัวชิาการอนัเป็นที$ยอมรับในระดบัสากล 

2.  คณุสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิ$มเตมิจากที$กําหนดในขอ้ 1. 

2.1  ในกรณีที$เป็นการลงทนุใน B/E หรอื P/N ที$ออกตราสารดงักลา่วเพื$อชําระหนี*การคา้  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  ธนาคารเพื$อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื$อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.1.8  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศที$มลีกัษณะทํานองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทั *งนี* การอาวลัหรอืการรับรองดงักลา่วตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั$งจ่ายหรอืผูอ้อกตัvว ทั *งจํานวนรวมถงึดอกเบี*ย 
(ถา้ม)ี ตามที$ระบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

สว่นที: 2 :  ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS  

ตอ้งมคีณุสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี* 

1.  กรณีเป็นหนว่ยที:การออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

1.1  กรณีเป็นหน่วย CIS  

1.1.1  มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกับขอ้กําหนดสําหรับตราสาร TS ในสว่นที$ 1 ขอ้ 1.1 
ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.1.2  ในกรณีที$กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกล่าวตอ้งมีนโยบายการลงทุนดังนี* (ไม่ใชก้ับการ
ลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวมทองคําที$ลงทนุในทองคําแทง่)  

1.1.2.1  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิซึ$งเป็นประเภทและชนดิเดยีวกับที$กองทนุสามารถลงทนุได ้

1.1.2.2  มกีารลงทุนในทรัพย์สนิเมื$อใชว้ธิคํีานวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single 
entity limit ของกองทนุนั*น 

1.1.2.3  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมื$อใชว้ธิคํีานวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์product 
limit สาํหรับทรัพยส์นิที$เป็น SIP ของกองทนุนั*น 

1.1.2.4  มกีารลงทนุใน derivatives ที$เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit  ของกองทนุนั*น 

1.1.3  ในกรณีที$กองทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุรวมฟีดเดอร ์ 

1.2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนอืจากที$กําหนดในสว่นที$ 2 ขอ้ 1.1 

1.2.1  มีคุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกับขอ้กําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที$ 1  
ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2.2  จดทะเบยีนซื*อขายใน SET  

สว่นที: 3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝากดงันี* 

1.  ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  

2.  ธนาคารออมสนิ  
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3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4.  ธนาคารเพื$อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.  บรรษัทตลาดรองสนิเชื$อที$อยู่อาศยั  

6.  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพื$อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8.  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9.  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที$ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10.  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศที$มลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูรั้บฝากตาม 1. - 9.  

สว่นที: 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื
อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) 

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี$สาํนักงานกําหนด 

สว่นที: 5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี$สาํนักงานกําหนด 

สว่นที: 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุดงันี* 

1.  ประเภท underlying  derivatives ที$กองทนุจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ$งหรอืหลาย
อยา่งดงันี* 

1.1  ทรัพยส์นิที$กองทนุสามารถลงทนุได ้

1.2  อตัราดอกเบี*ย 

1.3  อตัราแลกเปลี$ยนเงนิ 

1.4  เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ทองคํา 

1.6  นํ*ามันดบิ 

1.7  ดชันกีลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดชันเีงนิเฟ้อ ดชันทีี$มอีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.9  

1.8  ดชันทีี$มอีงคป์ระกอบเป็นดชันตีาม 1.7 

1.9  underlying อื$นตามที$สาํนักงานกําหนดเพิ$มเตมิโดยอาศยัอํานาจตามขอ้ 10 วรรคหนึ$ง (5) (ก) ของประกาศ 

ในกรณีที$ derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที$อา้งองิดงักลา่วตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) 
หรอืราคาสญัญาซื*อขายลว่งหนา้ (futures price) เทา่นั*น  ทั *งนี* ราคาของ underlying อื$นที$ไมใ่ชด่ชัน ีหรอื underlying ที$
เป็นองคป์ระกอบของดชันดีงักลา่ว ตอ้งเป็นที$ยอมรับอยา่งกวา้งขวาง และเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย 

2.  เงื$อนไขการลงทนุ บลจ. จะดําเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมื$อ 

2.1  กรณี MF ไดร้ะบเุกี$ยวกับการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที$จะลงทนุไวอ้ย่างชัดเจน
ในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ$งดงันี* 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2   OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ$งเป็น ธพ. ธนาคารที$มกีฎหมายเฉพาะจัดตั *งขึ*น 
ตวัแทนซื*อขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 

2.3  ในกรณีที$จะตอ้งมีการชําระหนี*ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื$อ derivatives สิ*นสุดลง สนิคา้นั*นตอ้งเป็นทรัพย์สนิที$
กองทนุสามารถลงทนุได ้ทั *งนี* ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ที$สง่มอบสนิคา้นั*นก็ตาม 

3.  หลกัเกณฑเ์พิ$มเตมิกรณี underlying เป็นดชัน ี 

ในกรณีที$ derivatives ม ีunderlying เป็นดชันตีาม 1.7 – 1.8 ดชันดีงักลา่วตอ้งมลีกัษณะดงันี* 

3.1  เป็นดชันทีี$มกีารกําหนดวธิกีารคํานวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบแุหลง่ขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจัยตา่ง ๆ 
ที$นํามาใชใ้นการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดัชนี ทั *งนี* 
underlying หรอืปัจจัยดงักลา่วตอ้งมกีารเคลื$อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันทีี$มลีกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ$งดงันี* 

3.2.1  ดชันทีี$มกีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันทีี$มลีกัษณะใดลกัษณะหนึ$งดงันี* 
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3.2.1.1  ดชันทีี$องคป์ระกอบแตล่ะตวัมนํี*าหนัก < 20% ของนํ*าหนักทั *งหมด 

3.2.1.2  ดชันทีี$องคป์ระกอบตัวใดตัวหนึ$งมนํี*าหนัก < 35% ของนํ*าหนักทั *งหมดในกรณีที$เป็นไปตามสภาวะตลาด โดย
องคป์ระกอบตวัอื$นตอ้งมนํี*าหนักไมเ่กนิอัตราที$กําหนดใน 3.2.1.1 

การพจิารณาการกระจายนํ*าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองคป์ระกอบที$เกี$ยวขอ้งกับทองคําหรอืนํ*ามันดบิ
มาพจิารณา 

3.2.2  ดชันทีี$มอีงคป์ระกอบทั *งหมดเป็นหรอืเกี$ยวขอ้งกบัทองคําหรอืนํ*ามันดบิ หรอืเป็นดชันรีาคาทองคําหรอืนํ*ามันดบิ 

3.2.3  ดชันอีื$นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที$เป็นไปตามเงื$อนไขครบถว้นดงันี* 

3.2.3.1  เป็นดชันทีี$มอีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาที$กองทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื$อคํานวณเงนิลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหนึ$งวา่กองทนุลงทนุในตราสารหรือสญัญานั*นโดยตรง
แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนั*น 

3.3  เป็นดชันทีี$ไดรั้บการพัฒนาโดยสถาบนัที$มคีวามน่าเชื$อถอืและทําหนา้ที$ไดอ้ยา่งอสิระจาก บลจ.  ทั *งนี* หากปรากฏ
วา่สถาบันดังกลา่วเป็นบรษัิทในเครอืของ บลจ.  บลจ. นั*นตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์
อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันนัี*น ๆ อยา่งตอ่เนื$องเป็นประจําทกุวนัทําการผ่านสื$อที$มกีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตกุารณ์ 

3.5  ในกรณีที$เป็นดัชนีกลุ่มสนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีดังกล่าวตอ้งคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ$งอย่างใดหรือหลายอย่าง
ดงันี* 

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

3.5.2  ดชันสีนิคา้โภคภัณฑท์ี$คํานวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื*อขายลว่งหนา้ (futures price) 
ของสนิคา้โภคภัณฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ$ง 

3.5.3  ราคาสญัญาซื*อขายลว่งหนา้ที$อา้งองิกับดชันีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2 

3.6  ในกรณีที$เป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกลา่วตอ้งคํานวณโดยใชแ้หลง่ขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที$ บลจ. แสดงใหเ้ห็นไดว้า่วธิกีารคํานวณของ
ผูพั้ฒนาดชันดีงักลา่วสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.  หลกัเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิที$เพยีงพอตอ่การชาํระหนี*ตามภาระผกูพัน (cover rule) 

บลจ. ตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทนุที$มคีณุภาพและมสีภาพคลอ่งในจํานวนที$เพยีงพอ  ตอ่ภาระที$กองทนุอาจตอ้ง
ชําระหนี*ตามขอ้ตกลงเมื$อ derivatives สิ*นสดุลงไวต้ลอดเวลาที$ไดล้งทนุใน derivatives นั*น และเป็นไปตามที$สํานักงาน
กําหนดโดยอาศยัอํานาจตามขอ้ 10 วรรคหนึ$ง (5) (ข) ของประกาศ 

5.  หลกัเกณฑเ์พิ$มเตมิสาํหรับการลงทนุที$มวีตัถปุระสงคเ์พื$อการลดความเสี$ยง 

ในกรณีที$ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที$ underlying ไม่ใช่ส ิ$งเดียวกับทรัพย์สนิที$จะลดความเสี$ยง การลงทุนใน 
derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามที$สาํนักงานกําหนดโดยอาศยัอํานาจตามขอ้ 10 วรรคหนึ$ง (5) (ค) ของประกาศ 

6.  หลกัเกณฑเ์พิ$มเตมิสาํหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บลจ. ตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี* 

6.1  ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ$งคํานวณและแจง้มลูคา่ยุตธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทกุวนัที$ 15 และวนัสดุทา้ย
ของแตล่ะเดอืน  ทั *งนี* ในกรณีที$วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทําการของ บลจ. ใหคํ้านวณและแจง้มลูคา่ยุตธิรรมภายในวันทํา
การถัดไป 

6.2  ในกรณีที$เกดิเหตกุารณ์ที$สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมนัียสําคัญ ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ$งคํานวณ
และแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทนัท ี

6.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ$งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื$อ บลจ. รอ้งขอได ้

7.  หลกัเกณฑเ์พิ$มเตมิสาํหรับการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives บลจ. ตอ้งปฏบิตัติามเงื$อนไขดงันี* 

7.1  เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื$อการลดความเสี$ยงเทา่นั*น 

7.2  เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที$มลีักษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกับธุรกรรมอย่างหนึ$งอย่าง
ใด ดงันี* 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึ$งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ื*อประกันความเสี$ยงดา้นเครดิตที$เกี$ยวขอ้งกับ
ความสามารถในการชําระหนี*ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นั*น โดยคูส่ญัญาที$อยู่ในฐานะผูข้ายประกัน
ความเสี$ยงมภีาระผูกพันที$จะตอ้งชําระเงนิตามขอ้ตกลงซื*อประกันความเสี$ยงเมื$อเกดิ credit event ขึ*นโดยจะมผีลให ้
ขอ้ตกลงซื*อประกันความเสี$ยงครบกําหนดทันท ี(ในกรณีที$ไม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิ*นสดุในวันครบกําหนด
ตามปกต)ิ  ทั *งนี* ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation  
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มหีลายรายการซึ$งกําหนดใหผู้ข้ายประกันความเสี$ยงมหีนา้ที$ชําระหนี*เมื$อเกดิ credit event ขึ*นกับ obligation รายการ
ใดรายการหนึ$งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื$อเกดิ credit event ขึ*นกับ obligation รายการใดรายการ
หนึ$งในกลุม่ obligation ซึ$งจะมกีารชําระราคากันเฉพาะในสว่นของสนิทรัพยร์ายนั*น แตข่อ้ตกลงจะครบกําหนดเมื$อเกดิ 
credit event ขึ*นกบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ$งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ื*อประกันความเสี$ยงของสนิทรัพยอ์า้งองิที$เกดิ
จากการลดลงของผลตอบแทนที$จะไดรั้บจากสนิทรัพย์อา้งองิ โดยผูข้ายประกันความเสี$ยงมีภาระผูกพันที$จะจ่าย
ผลตอบแทนในอัตราคงที$หรอือัตราลอยตัวที$อา้งองิกับอัตราดอกเบี*ยตามที$จะตกลงกัน และสว่นที$ลดลง (ถา้ม)ี ของ
มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์อา้งองิ เพื$อแลกกับการที$ผูซ้ ื*อประกันความเสี$ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที$เพิ$มขึ*น  
(ถา้มี) ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์อา้งองิใหก้ับผูข้ายประกันความเสี$ยง จนกว่าจะเกดิ credit event หรือครบ
กําหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event) 

7.3  ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามที$กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สญัญามาตรฐานอื$นตามที$สํานักงานยอมรับ ซึ$งมขีอ้ตกลงที$มลีกัษณะดงันี* 

7.3.1  มีผลใชบ้ังคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื$น 

7.3.2  ไม่มีขอ้กําหนดที$ทําใหส้ทิธทิี$กําหนดไวใ้นตราสารหนี*หรือสัญญาซื*อขายล่วงหนา้ที$ credit derivatives นั*น
อา้งองิเสื$อมเสยีไป 

7.3.3  ไมม่ขีอ้กําหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ญัญา 

3.13.2 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื:น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื:นที:จะลงทนุในตา่งประเทศ : 

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลกัทรัพย ์ทรัพยส์นิอื$น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื$นอย่างใดอย่าง
หนึ$งหรือหลายอย่างตามที$ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ดังตอ่ไปนี* เวน้แตใ่นกรณีที$คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศ
แกไ้ขหรอืเพิ$มเตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื$น  

ทั *งนี* ตราสารหรือสัญญาดังต่อไปนี*ตอ้งเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาในประเทศที$มีหน่วยงานกํากับดูแลดา้น

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที$เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรือที$มีการซื*อขายในตลาดซื*อขายหลักทรัพย์

ตา่งประเทศที$เป็นสมาชกิของ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษัิทที$จัดตั *งและเสนอขายในประเทศกลุม่ GMS 

สว่นที: 1 : ตราสาร TS (transferable securities) ตา่งประเทศ 

1. ตราสาร TS ต่างประเทศ หมายความว่า ตราสารทางการเงนิต่างประเทศใดๆ นอกเหนือจากทรัพยส์นิในสว่นอื$นๆ 
ของขอ้ 3.13.2 ซึ$งมคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑท์ี$ครบถว้น ดงันี* 

1.1 ไมม่ขีอ้กําหนดหรอืเงื$อนไขที$ทําใหผู้ล้งทนุมภีาระผูกพันมากกวา่มูลคา่เงนิลงทนุในตราสาร 

1.2 สามารถเปลี$ยนมือได ้(รวมถงึกรณีที$เป็นตัvวแลกเงนิ หรือตัvวสัญญาใชเ้งนิ หรือสัญญาซื*อขายล่วงหนา้แฝง ที$มี
เงื$อนไขหา้มเปลี$ยนมอืแตก่องทนุไดดํ้าเนนิการใหม้กีารรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที$กฎหมายกําหนด 
หรอืมเีงื$อนไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้ 

1.3 มขีอ้มูลเกี$ยวกับตราสารที$ถูกตอ้งครบถว้นและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสมํ$าเสมอซึ$งบรษัิทจัดการสามารถ
เขา้ถงึไดเ้พื$อนํามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสมํ$าเสมอ และมขีอ้มูลราคาที$สะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม 
โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูที$เชื$อถอืไดซ้ึ$งจัดทําตามหลักวชิาการอนัเป็นที$ยอมรับในระดับสากล 

2. คณุสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิ$มเตมิจากที$กําหนดในขอ้ 1. 

2.1 ในกรณีที$เป็นการลงทนุในตัvวแลกเงนิหรอืตัvวสญัญาใชเ้งนิที$ออกตราสารดงักลา่วเพื$อชาํระหนี*การคา้ตัvวแลกเงนิหรอื
ตัvวสญัญาใชเ้งนิ ดงักลา่วตอ้งมกีารรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดงันี* 

2.1.1 ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ 

2.1.2 สถาบนัการเงนิตา่งประเทศที$มลีกัษณะทํานองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 2.1.1 

ทั *งนี* การอาวลัหรอืการรับรองดงักลา่วตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั$งจ่ายหรอืผูอ้อกตัvว ทั *งจํานวนรวมถงึดอกเบี*ย 
(ถา้ม)ี ตามที$ระบไุวใ้นตัvวแลกเงนิหรอืตัvวสญัญาใชเ้งนิดว้ย 

สว่นที: 2 : ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS ที:การออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายตา่งประเทศ 

ตอ้งมคีณุสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี* 

1. กรณีเป็นหน่วย CIS  

1.1 มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้กําหนดสาหรับตราสาร TS ในสว่นที$ 1 ขอ้ 1.1 
ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
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1.2 เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศที$มลีกัษณะดงันี* 

1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที$กํากับดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดซื*อขายหลักทรัพยซ์ึ$งเป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ ที$มกีารซื*อขาย
ในตลาดซื*อขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศที$เป็นสมาชกิของ WFE 

1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใตก้ารกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที$เป็นสมาชกิสามัญของ 
IOSCO 

1.2.3 ในกรณีที$กองทุนไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวตอ้งอยู่
ภายใตห้ลักเกณฑก์ารกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื$อผูล้งทุนรายย่อยของ
ประเทศนั*น 

1.3 ประเทศที$กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่างเพียงพอ ทั *งนี* ตาม
รายชื$อประเทศที$สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด 

1.4 กองทนุ CIS ตา่งประเทศดังกลา่วตอ้งมกีารจากัดการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตจํุาเป็นในการบรหิารสภาพคลอ่งเป็น
การชั$วคราวเท่านั*น และมนีโยบายการลงทุนดังนี* (ไม่ใชก้ับการลงทุนในหน่วยของกองทุนCIS ต่างประเทศซึ$งเป็น
กองทนุรวมทองคําที$ลงทนุในทองคําแทง่) 

1.4.1 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมื$อใชว้ธิคํีานวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity 
limit ของกองทนุ ทั *งนี* หลกัเกณฑด์งักลา่วไมใ่ชก้ับกรณีทรัพยส์นิที$เป็น SIP 

1.4.2 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมื$อใชว้ธิคํีานวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit 
สาํหรับทรัพยส์นิที$เป็น SIP ของกองทนุ 

1.4.3 มกีารลงทนุใน derivatives ที$เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุ 

ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศเป็นกองทุนที$มุ่งเนน้ลงทุนในทรัพย์สนิซึ$งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกับที$กองทุน
สามารถลงทุนได ้และเมื$อนําทรัพย์สนิที$ไม่สามารถลงทุนไดม้าคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้จะตอ้งไม่เกนิ 
รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุดงักลา่ว 

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนอืจากที$กําหนดในสว่นที$ 2 ขอ้ 1. 

2.1 มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้กําหนดสําหรับตราสาร TS ในสว่นที$ 1 ขอ้ 1.1 
ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

2.2 จดทะเบยีนในตลาดซื*อขายหลักทรัพยต์า่งประเทศที$เป็นสมาชกิของ WFE 

สว่นที: 3 : ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากของสถาบนัการเงนิตา่งประเทศหรอืตราสารตา่งประเทศที:เทยีบเทา่เงนิฝาก 

ตอ้งเป็นเงนิฝากของสถาบนัการเงนิตา่งประเทศหรอืตราสารตา่งประเทศที$เทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝาก ดงันี* 

1. ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ 

2. บรรษัทตลาดรองสนิเชื$อที$อยูอ่าศยั 

3. สถาบนัการเงนิตา่งประเทศที$มลีกัษณะทํานองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 1. - 2. 

สว่นที: 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื
อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) 

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี$สาํนักงานกําหนด 

สว่นที: 5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี$สาํนักงานกําหนด 

สว่นที: 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives 

ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุดงันี* 

1. ประเภท underlying derivatives ที$กองทนุจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใด อย่างหนึ$งหรอืหลาย
อยา่งดงันี* 

1.1 ทรัพยส์นิที$กองทนุสามารถลงทนุได ้

1.2 อตัราดอกเบี*ย 

1.3 อตัราแลกเปลี$ยนเงนิ 

1.4 เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 ทองคํา 
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1.6 นา้มันดบิ 

1.7 ดชันกีลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดชันเีงนิเฟ้อ ดชันทีี$มอีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม1.1 - 1.6 หรอื 1.9 

1.8 ดชันทีี$มอีงคป์ระกอบเป็นดชันตีาม 1.7 

1.9 underlying อื$นตามที$สาํนักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ$มเตมิ 

ในกรณีที$ derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที$อา้งองิดังกล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบัน (spot 
price) หรือราคาสัญญาซื*อขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านั*น ทั *งนี* ราคาของ underlying อื$นที$ไม่ใช่ดัชนี หรือ 
underlying ที$เป็นองคป์ระกอบของดชันดีังกลา่ว ตอ้งเป็นที$ยอมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย 

2. เงื$อนไขการลงทนุ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมื$อ 

2.1 กรณีกองทนุไดร้ะบเุกี$ยวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที$จะลงทนุไวอ้ยา่งชดัเจน
ในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ$งดงันี* 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives ในต่างประเทศตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ$งเป็นนิติบุคคลที$ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ 
derivatives ที$อยู่ภายใตก้ารกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลดา้นหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยท์ี$เป็นสมาชกิ
สามัญของ IOSCO หรอืที$เป็นสมาชกิของ WFE 

2.3 ในกรณีที$จะตอ้งมีการชําระหนี*ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื$อ derivatives สิ*นสุดลง สนิคา้นั*น ตอ้งเป็นทรัพย์สนิที$
กองทนุสามารถลงทนุได ้ทั *งนี* ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ที$สง่มอบสนิคา้นั*นก็ตาม 

3. หลกัเกณฑเ์พิ$มเตมิกรณี underlying เป็นดชัน ี

ในกรณีที$ derivatives ม ีunderlying เป็นดชันตีาม 1.7 - 1.8 ดชันดีงักลา่วตอ้งมลีกัษณะดงันี* 

3.1 เป็นดัชนีที$มกีารกําหนดวธิกีารคํานวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบแุหลง่ขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจัยตา่งๆ 
ที$นํามาใชใ้นการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดัชนี ทั *งนี* 
underlying หรอืปัจจัยดงักลา่วตอ้งมกีารเคลื$อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันทีี$มลีกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ$งดงันี* 

3.2.1 ดชันทีี$มกีารกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดชันทีี$มลีกัษณะใดลกัษณะหนึ$งดงันี* 

3.2.1.1 ดชันทีี$องคป์ระกอบแตล่ะตวัมนํี*าหนักนอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 20% ของนํ*าหนักทั *งหมด 

3.2.1.2 ดัชนีที$องคป์ระกอบตัวใดตัวหนึ$งมนํี*าหนักนอ้ยกวา่หรอืเทา่กับ 35% ของนํ*าหนักทั *งหมด ในกรณีที$เป็นไปตาม
สภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื$นตอ้งมนํี*าหนักไมเ่กนิอตัราที$กาหนดใน 3.2.1.1 

การพจิารณาการกระจายนํ*าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองคป์ระกอบที$เกี$ยวขอ้งกับทองคําหรอืนํ*ามันดบิ
มาพจิารณา 

3.2.2 ดชันทีี$มอีงคป์ระกอบทั *งหมดเป็นหรอืเกี$ยวขอ้งกับทองคําหรอืนํ*ามันดบิ หรอืเป็นดชันรีาคาทองคําหรอืนํ*ามันดบิ 

3.2.3 ดชันอีื$นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที$เป็นไปตามเงื$อนไขครบถว้นดงันี* 

3.2.3.1 เป็นดชันทีี$มอีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาที$กองทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื$อคํานวณเงนิลงทุนตามสัดสว่น (pro rata) เสมอืนหนึ$งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั*นโดยตรง
แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนั*น 

3.3 เป็นดัชนีที$ไดรั้บการพัฒนาโดยสถาบันที$มคีวามน่าเชื$อถอืและทําหนา้ที$ไดอ้ย่างอสิระจากบรษัิทจัดการ ทั *งนี* หาก
ปรากฏวา่สถาบันดังกล่าวเป็นบรษัิทในเครอืของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกันความขัดแยง้
ทางผลประโยชนอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันนัี*นๆ อยา่งตอ่เนื$องเป็นประจําทกุวนัทําการผ่านสื$อที$มกีารเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตกุารณ์ 

3.5 ในกรณีที$เป็นดชันกีลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดชันดีงักลา่วตอ้งคํานวณจากตวัแปรอย่างหนึ$งอยา่งใดหรอืหลายอยา่งดงันี* 

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

3.5.2 ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑท์ี$คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสญัญาซื*อขายลว่งหนา้ (futures price) 
ของสนิคา้โภคภัณฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ$ง 

3.5.3 ราคาสญัญาซื*อขายลว่งหนา้ที$อา้งองิกับดชันีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2 
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3.6 ในกรณีที$เป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกลา่วตอ้งคํานวณโดยใชแ้หลง่ขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสนิคา้และบริการที$บริษัทจัดการแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวธิีการ
คํานวณของผูพั้ฒนาดชันดีงักลา่วสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิที$เพยีงพอตอ่การชาระหนี*ตามภาระผกูพัน (cover rule) 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทนุที$มคีณุภาพและมสีภาพคลอ่งในจํานวนที$เพยีงพอตอ่ภาระที$กองทนุอาจ
ตอ้งชําระหนี*ตามขอ้ตกลงเมื$อ derivatives สิ*นสดุลงไวต้ลอดเวลาที$ไดล้งทุนใน derivatives นั*น และเป็นไปตามที$
สาํนักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิ$มเตมิสาหรับการลงทนุที$มวีตัถปุระสงคเ์พื$อการลดความเสี$ยง 

ในกรณีที$บรษัิทจัดการลงทนุใน derivatives ที$ underlying ไม่ใชส่ ิ$งเดยีวกับทรัพยส์นิที$จะลดความเสี$ยง การลงทนุใน 
derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามที$สานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิ$มเตมิสาหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี* 

6.1 ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ$งคํานวณและแจง้มลูคา่ยุตธิรรมของ derivatives ให ้บรษัิทจัดการทราบทกุวันที$ 15 และวัน
สดุทา้ยของแตล่ะเดอืน ทั *งนี* ในกรณีที$วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทําการของบรษัิทจัดการใหคํ้านวณและแจง้มูลคา่ยตุธิรรม
ภายในวนัทําการถัดไป 

6.2 ในกรณีที$เกดิเหตกุารณ์ที$สง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนัียสาคัญใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ$งคํานวณ
และแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทนัท ี

6.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ$งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื$อบรษัิทจัดการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิ$มเตมิสาหรับการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งปฏบิตัติามเงื$อนไขดงันี* 

7.1 เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื$อการลดความเสี$ยงเทา่นั*น 

7.2 เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที$มลีกัษณะของธรุกรรมหรอืเทยีบเคยีงกับธรุกรรมอยา่งหนึ$งอย่างใด 
ดงันี* 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ$งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ื*อประกันความเสี$ยงดา้นเครดิตที$เกี$ยวขอ้งกับ
ความสามารถในการชําระหนี*ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นั*น โดยคูส่ญัญาที$อยู่ในฐานะผูข้ายประกัน
ความเสี$ยงมภีาระผกูพันที$จะตอ้งชาํระเงนิตามขอ้ตกลงซื*อประกนัความเสี$ยงเมื$อเกดิ credit event ขึ*น 

โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื*อประกันความเสี$ยงครบกําหนดทันท ี(ในกรณีที$ไม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิ*นสดุในวัน
ครบกําหนดตามปกติ) ทั *งนี* ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ 
obligation มีหลายรายการซึ$งกําหนดใหผู้ข้ายประกันความเสี$ยง มีหนา้ที$ชาระหนี*เมื$อเกิด credit event ขึ*นกับ 
obligation รายการใดรายการหนึ$งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื$อเกดิ credit event ขึ*นกับ obligation 
รายการใดรายการหนึ$งในกลุ่ม obligation ซึ$งจะมกีารชําระราคากันเฉพาะในสว่นของสนิทรัพยร์ายนั*น แตข่อ้ตกลงจะ
ครบกําหนดเมื$อเกดิ credit event ขึ*นกบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ$งไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ ื*อประกนัความเสี$ยงของสนิทรัพยอ์า้งองิที$เกดิจาก
การลดลงของผลตอบแทนที$จะไดรั้บจากสนิทรัพย์อา้งอิง โดยผูข้ายประกันความเสี$ยงมีภาระผูกพันที$จะจ่าย
ผลตอบแทนในอัตราคงที$หรอือัตราลอยตัวที$อา้งองิกับอัตราดอกเบี*ยตามที$จะตกลงกัน และสว่นที$ลดลง (ถา้ม)ี ของ
มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์อา้งองิ เพื$อแลกกับการที$ผูซ้ ื*อประกันความเสี$ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที$เพิ$มขึ*น  
(ถา้มี) ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์อา้งองิใหก้ับผูข้ายประกันความเสี$ยง จนกว่าจะเกดิ credit event หรือครบ
กําหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event) 

7.3 ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามที$กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สญัญามาตรฐานอื$นตามที$สานักงานยอมรับ ซึ$งมขีอ้ตกลงที$มลีกัษณะดงันี* 

7.3.1 มีผลใชบ้ังคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื$น 

7.3.2 ไม่มขีอ้กําหนดที$ทาใหส้ทิธทิี$กําหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี*หรอืสัญญาซื*อขายล่วงหนา้ที$ credit derivatives นั*น
อา้งองิเสื$อมเสยีไป 

7.3.3 ไมม่ขีอ้กําหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ญัญา 
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3.14.    อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื:น เพื:อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและ
ตา่งประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซ้ ึ$งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื$น หรือหาดอกผลโดยวธิีอื$นเพื$อเป็นทรัพย์สนิของ 
กองทุนรวม ตามที$สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ดังตอ่ไปนี* ในกรณีที$สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลี$ยนแปลงอัตราสว่นการลงทนุ บรษัิทจัดการจะ
ลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศที$แกไ้ขดว้ย  

สว่นที: 1 : อตัราสว่นการลงทนุที:คํานวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

หมายเหต ุ: ในกรณเีป็นทรัพยส์นิดงันี* ไมม่ขีอ้กําหนดเกี$ยวกบั single entity limit ของผูรั้บฝาก ผูอ้อกตราสารหรอื
คูส่ญัญาแลว้แตก่รณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื$อการดําเนนิงานของกองทนุ 

2. derivatives on organized exchange 

ตอนที: 1.1 : อตัราสว่นการลงทนุสําหรบักองทุนท ั:วไป 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ*นไป 

 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
แตตํ่$ากวา่ 2 อนัดับแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามที$ระบใุนภาคผนวก 3 สว่นที$ 2 ขอ้ 1.1 หรอืขอ้ 2.1  ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที$ผู รั้บฝากหรือผู อ้อก 
ตราสารมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ$งดงันี* 

4.1  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทั *งนี* เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที$รัฐบาล
เป็นประกนั  

ไมเ่กนิ 20% 

หรอืไมเ่กนิ 10% เมื$อเป็นการลงทนุใน
ตา่งประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพันมภีมูลํิาเนาอยู่
ตา่งประเทศ โดยเลอืกใช ้credit rating แบบ 
national scale 

5 ตราสารที$มลีกัษณะครบถว้นดงันี* 

5.1  เป็นตราสารหนี* ตราสารกึ$งหนี*ก ึ$งทุน SN หรือศุกูก ที$ผูอ้อก
จัดตั *งขึ*นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที$
ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารที$มลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ$งดงันี* 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทั$วไปโดยมรีายละเอยีด
ตามแบบ filing        

5.2.3  ในกรณีที$เป็นตราสารที$มีกําหนดวันชําระหนี* ≤ 397 วัน                   
นับแตว่ันที$ลงทนุ 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  ธนาคารเพื$อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชื$อที$อยูอ่าศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื$อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

ไมเ่กนิอัตราดงันี* แลว้แตอ่ัตราใดจะสงูกวา่ 

(1) 10% หรอื 

(2) นํ*าหนักของตราสารที$ลงทนุ 
ใน benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

5.5  ในกรณีที$เป็นตราสารที$มกํีาหนดวันชําระหนี* > 397 วันนับแต่
วนัที$ลงทนุ ตอ้งขึ*นทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของregulated market 

6 

 

ทรัพยส์นิดงันี* 

6.1  ตราสารที$มลีกัษณะครบถว้นดงันี*         

6.1.1  เป็นตราสารหนี* ตราสารกึ$งหนี*ก ึ$งทนุ SN หรอืศกุกู ที$
ผูอ้อกจัดตั *งขึ*นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา
สารนั*นในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจัดตั *งขึ*นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที$ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  
ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III  

6.1.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.1.3  เป็นตราสารที$มลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ$งดงันี* 

6.1.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีนใน SET หรอื 

ในตลาดซื*อขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศ 

6.1.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทั$วไปโดย
มรีายละเอยีดตามแบบ filing 

6.1.3.3  ในกรณีที$เป็นตราสารที$มกํีาหนดวันชําระหนี* 
≤ 397 วัน นับแต่วันที$ลงทุน และไม่ได ้มี
ลักษณะตาม 6.1.3.1 หรอื 6.1.3.2 ผูม้ภีาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวตอ้งเป็น บุคคล
ดงันี* 

6.1.3.3.1   บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.1.3.3.2   สถาบันการเงนิระหว่างประเทศ
ที$ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

6.1.3.3.3  สถาบันการเงนิต่างประเทศที$มี
ลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล 
ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2       

6.1.4  ในกรณีที$เป็นตราสารที$มีกําหนดวันชําระหนี* > 397 วัน 
นับแตว่นัที$ลงทนุ ตอ้งขึ*นทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ 
regulated market 

6.2  DW ที$ม ีissuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6. 3  ธุ ร ก ร รมดั งนี*  ที$คู่ สัญญามี  credit rating อยู่ ใ น ร ะดับ 
investment grade 

6.3.1  reverse repo 

6.3.2  OTC derivatives 

6.4  หน่วย CIS ตามที$ระบุในภาคผนวก 3 สว่นที$ 2 ขอ้ 1.2 หรือ
ขอ้ 2.2 ที$จดทะเบยีนซื*อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื$อการจด
ทะเบียนซื*อขายในกระดานซื*อขายหลักทรัพย์ สําหรับผูล้งทุน
ทั$วไปของ SET หรอืของตลาดซื*อขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศ (แต่
ไม่รวมถงึหน่วยดังกล่าวที$อยู่ ระหว่างดําเนินการแกไ้ขเหตุที$อาจ
ทําใหม้ีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื*อขายใน SET 
หรอืในตลาด ซื*อขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศ) 

 

รวมกนัไมเ่กนิอตัราดงันี* แลว้แตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 

(1) 10% หรอื 

(2) นํ*าหนักของทรัพยส์นิที$ลงทนุ 
      ใน benchmark + 5% 

7 ทรัพยส์นิอื$นนอกเหนอืจากที$ระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กนิ 5% 
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สว่นที: 2 : อตัราสว่นการลงทนุที:คํานวณตามกลุม่กจิการ (group limit)* 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สนิของบริษัททุกบริษัทที$อยู่ในกลุ่มกจิการ
เดยีวกันหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกับบริษัท
ดงักลา่ว  
 

ไม่เกนิอัตราใดอัตราหนึ$งดังนี* แลว้แต่อัตราใด
จะสงูกวา่ 
(1) 25% หรอื 
(2) นํ*าหนักของทรัพยส์นิที$ลงทนุใน

benchmark + 10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดงันี* ไมม่ขีอ้กําหนดเกี$ยวกบั group limit  
                      1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื$อการดําเนนิงานของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
 
สว่นที: 3 : อตัราสว่นการลงทนุที:คํานวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit)** 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรือ P/N ที$นิตบิุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคล
ดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั$งจา่ย หรอืคูส่ญัญา ดงันี* 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิที$มกีฎหมายเฉพาะจัดตั *งขึ*น 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชื$อที$อยู่อาศยั 

(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิที$ MF ไดรั้บโอนกรรมสทิธิ�มาจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

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

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้ับ MF ที$อายกุองทนุ  
  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทั *งนี* เฉพาะ MF ที$ม ี
  อายโุครงการ ≥ 1 ปี  

 

 

2 

  

ทรัพยส์นิดงันี* 

2.1  B/E หรอื P/N ที$มเีงื$อนไขหา้มเปลี$ยนมอืแต ่MF ไดดํ้าเนนิการ
ใหม้ีการรับโอนสทิธิเรียกรอ้งในตราสารได ้ตามวิธีการที$
กฎหมายกําหนด หรอืมเีงื$อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อก
ตราสารได ้

2.2  เงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที$มรีะยะเวลาการฝาก
เกนิ 12 เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี* 

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 

 

3 reverse repo ไมเ่กนิ 25% 

4 securities lending   ไมเ่กนิ 25% 

5 total SIP ซึ$งไดแ้ก ่ทรัพยส์นิตามขอ้ 7 ในตอนที$ 1.1 : อัตราสว่น
การลงทนุสําหรับ MF ทั$วไป ของสว่นที$ 1 : อตัราสว่นการลงทนุที$
คํานวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit)  แต่
ไม่รวมถึงตราสารหนี* ตราสารกึ$งหนี*ก ึ$งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร 
Basel III ที$มลีกัษณะครบถว้นดงันี* 
5.1  มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ในตอนที$ 1.1 :       

อตัราสว่นการลงทนุสําหรับ MF ทั$วไป ของสว่นที$ 1 :อตัราสว่น
การลงทนุที$คํานวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิ หรอืคูส่ญัญา (single 
entity limit) 

5.2  มี credit rating อยู่ในระดับตํ$ากว่า investment grade หรือ 
ไมม่ ีcredit rating 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 

 

6 derivatives ดงันี* 

6.1  การเขา้ทําธุรกรรม derivatives ที$มวีัตถุประสงคเ์พื$อการลด
ความเสี$ยง (hedging) 

 

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสี$ยงที$มอียู่ 
 

** หมายเหต ุ: สาํหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื$อการดําเนนิงานของกองทนุไมม่ขีอ้กําหนดเกี$ยวกับ 
product limit 
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สว่นที: 4 : อตัราสว่นการลงทนุที:คํานวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที:ลงทนุ (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  

1 ตราสารหนี* ตราสารกึ$งหนี*ก ึ$งทนุตราสาร 
Basel III และศกุกูของผูอ้อกรายใด
รายหนึ$ง (ไมร่วมถงึตราสารหนี*ภาครัฐ
ไทยหรอืตราสารหนี*ภาครัฐ
ตา่งประเทศ) 

 

1.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี*สนิทางการเงนิ (financial liability)*
ของผูอ้อกตราสารรายนั*น ตามที$เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั *งนี* ในกรณีที$ผูอ้อกตราสารมีหนี*ส ินทาง
การเงนิที$ออกใหมก่อ่นครบรอบระยะเวลาบัญชถีัดไปและยังไมป่รากฏ
ในงบการเงนิลา่สดุ บลจ. อาจนํามูลคา่หนี*สนิทางการเงนิดังกล่าวมา
รวมกับมูลค่าหนี*สนิทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดย
ขอ้มูลหนี*สนิทางการเงนินั*นจะตอ้งเป็นขอ้มูลที$มกีารเผยแพร่เป็นการ
ทั$วไป และในกรณีที$ผูอ้อกตราสารไม่มีหนี*ส ินทางการเงินตามที$
เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชลี่าสุด** ใหใ้ช ้
อัตราสว่นไม่เกนิ 1 ใน 3ของมูลคา่การออกและเสนอขายตราสารตาม
ขอ้นี*ของผูอ้อกรายนั*นเป็นรายครั*ง เวน้แตใ่นกรณีที$ผูอ้อกตราสารไดม้ี
การยื$นแบบ filing ในลักษณะเ ป็นโครงการ  (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

1.2  ในกรณีที$กองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นี*โดยเป็นตราสารที$ออกใหม่
และม ีcredit rating อยู่ในระดับตํ$ากว่า investment grade หรือไม่ม ี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื$อกองทุนภายใต ้การจัดการของ 
บลจ. รายเดยีวกันรวมกันไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลคา่การออกและเสนอ
ขายตราสารดังกลา่วเป็นรายครั*ง เวน้แตก่รณีที$ผูอ้อกตราสารไดม้กีาร
ยื$นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารที$ออกโดยบคุคลดงันี*  
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื$อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเชื$อที$อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื$อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที$ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบนัการเงนิตา่งประเทศที$มลีักษณะทํานองเดยีวกับบคุคลตาม 

1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ$ง - ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั *งหมดของ MF หรอื 

   กองทนุ CIS ตา่งประเทศ ที$ออกหน่วยนั*น   

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทนุดงันี* 

(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที$มีลักษณะครบถว้นดังนี*   
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงาน            

(1.1)  มขีนาดเล็ก 

(1.2)  จัดตั *งขึ*นใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง    

หมายเหต ุ: 

* หนี*สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐานการบัญชทีี$ผูอ้อกตราสารดังกล่าวไดจั้ดทํางบ
การเงนิตามมาตรฐานการบัญชนัี*น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที$กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที$เป็นที$ยอมรับในระดับสากล 
เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS)หรือ United States Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถงึกรณียังไมค่รบกําหนดการจัดทํางบการเงนิในครั*งแรกของผูอ้อกตราสาร 

ทั *งนี* การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรอื ที$แกไ้ขเพิ$มเตมิ 
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สว่นที: 5 การดําเนนิการเมื:อทรพัยส์นิที:ลงทนุขาดคุณสมบตัหิรอืการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน 

1. ในกรณีที$กองทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี$กําหนดแตต่อ่มาทรัพยส์นิที$ลงทนุมคีณุสมบัตทิี$เปลี$ยนแปลงไป
จนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สนิที$กองทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป  บรษัิทจัดการตอ้งดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี* 

(1) จัดทํารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกี$ยวกับชื$อ จํานวน อัตราสว่นการลงทุนและวันที$ทรัพยส์นิขาดคุณสมบัต ิและ
จัดสง่รายงานตอ่ผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัทําการนับแตว่นัที$เกดิกรณีดังกลา่ว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว ้
ที$บรษัิทจัดการ 

(2) จําหน่ายทรัพยส์นิที$ขาดคณุสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยคํานงึถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นสําคัญ แตต่อ้งไม่เกนิ
กวา่ระยะเวลาดงันี*  เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 5 ในสว่นนี* 

(ก) 90 วนันับแตว่นัที$ทรัพยส์นินั*นขาดคณุสมบัต ิ 

(3) เมื$อบรษัิทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพยส์นิที$ขาดคณุสมบตั ิหรอืทรัพยส์นิที$ขาดคณุสมบตัมิคีณุสมบตัเิปลี$ยนแปลง
ไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี$กําหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงานขอ้มูลเกี$ยวกับชื$อ จํานวน อัตราสว่นการ
ลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่ว  รวมถงึวันที$ไดจํ้าหน่ายทรัพยส์นินั*นออกไปหรอืวันที$ทรัพยส์นิมกีารเปลี$ยนแปลงคณุสมบตั ิ
แลว้แตก่รณี และใหจั้ดสง่รายงานตอ่ผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 3 วนัทําการนับแตว่นัที$เกดิกรณีดงักลา่ว 

ในกรณีที$บรษัิทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพยส์นิที$ขาดคุณสมบัตใิหเ้ป็นไปตาม (2) (ก) บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํา
รายงานขอ้มลูตาม (1) พรอ้มสาเหตทุี$ไม่สามารถจําหน่ายทรัพยส์นิดงักลา่ว และจัดสง่รายงานตอ่สํานักงาน และผูด้แูล
ผลประโยชนภ์ายใน 3 วนัทําการนับแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

2. ในกรณีที$ทรัพย์สนิในขณะที$กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที$กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการตดิต่อกัน โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิ$ม บริษัทจัดการตอ้ง
ดําเนนิการดงัตอ่ไปนี* 

(1)  จัดทํารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกี$ยวกับประเภท จํานวน อัตราสว่นการลงทนุ และวันที$การลงทนุไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลา
ดงักลา่ว  ตลอดจนจัดเก็บสาํเนารายงานไวท้ี$บรษัิทจัดการ 

(2)  ไมล่งทนุเพิ$มเตมิในทรัพยส์นิที$เกนิอตัราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที$
กําหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุที$กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสาํคญั 
แตต่อ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงันี*  เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 5 ในสว่นนี* 

(ก)  30 วนันับแตว่นัสิ*นรอบระยะเวลาบัญช ีในกรณีที$ไมเ่ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุที$คํานวณตามประเภททรัพยส์นิ 
(product limit) สาํหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตัvวแลกเงนิ หรอืตัvวสญัญาใชเ้งนิ  

(ข)  90 วนันับแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว  

(4)  เมื$อบรษัิทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุที$กําหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงาน
ขอ้มูลเกี$ยวกับชื$อ จํานวน อัตราสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่ว รวมถงึวันที$สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่น
การลงทนุ แลว้แตก่รณี และจัดสง่รายงานดังกลา่วตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการ นับแตว่ันที$สามารถแกไ้ข
ใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุได ้

ในกรณีที$บรษัิทจัดการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอัตราสว่นการลงทนุที$กําหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข)  บรษัิทจัดการ
ตอ้งจัดทํารายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ$ง พรอ้มสาเหตทุี$ไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว และ
จัดสง่รายงานตอ่สาํนักงาน และผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 3 วนัทําการนับแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว  

3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ี$ไดรั้บอนุมัตใิหจั้ดตั *งหลังวันที$ 16 มกราคม พ.ศ.2559  ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวม
ดําเนนิการดังตอ่ไปนี*  หากปรากฏวา่มกีารลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรือหน่วยของกองทนุตา่งประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามความมีส่วนไดเ้สยีในกจิการที$ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา  
5 วนัทําการตดิตอ่กนั  

(1)  จัดทํารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกี$ยวกับประเภท จํานวน อัตราสว่นการลงทนุ และวันที$การลงทนุไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลา
ดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บสาํเนารายงานไวท้ี$บรษัิทจัดการ 

(2)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานงึถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นสําคัญ 
แตต่อ้งไมเ่กนิระยะเวลา 180 วนันับแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

(3)  หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมสามารถแกไ้ขอัตราส่วนการลงทุนได ้ใหจั้ดทํารายงานขอ้มูลเกี$ยวกับชื$อ จํานวน 
อตัราสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิดงักลา่ว รวมถงึวนัที$อตัราสว่นเป็นไปตามที$กําหนด และจัดสง่รายงานดงักลา่วตอ่ผูด้แูล
ผลประโยชนภ์ายใน 3 วนัทําการนับแตว่นัครบระยะเวลาตาม (2) 
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ในกรณีที$บรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถแกไ้ขอัตราส่วนการลงทุนได ้หา้มมใิหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ$มเตมิในทรัพยส์นิที$เกนิอัตราสว่นการลงทนุจนกวา่จะเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุที$กําหนด และใหบ้รษัิทจัดการ
กองทุนรวมจัดทํารายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ$งพรอ้มสาเหตุที$ไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ดังกลา่ว และจัดสง่รายงานตอ่สํานักงานและผูด้แูลผลประโยชน ์ ทั *งนี* ภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันครบระยะเวลาตาม 
(2) 

4. ในกรณีที$กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนที$กําหนดแต่ต่อมามกีรณีดังต่อไปนี* จนเป็นเหตุใหไ้ม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 หรอืขอ้ 3 แลว้แตก่รณี โดยอนุโลม  

(1)  กรณีที$กองทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรัพยต์ามสดัสว่นที$มอียูเ่ดมินั*น 

(2)  กรณีที$กองทนุไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค 

5. ในกรณีที$มเีหตสุดุวสิยัหรอืเหตจํุาเป็นอื$นใดทําใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถดําเนนิการแกไ้ขเพื$อใหก้ารลงทนุเป็นไป
ตามหลักเกณฑท์ี$กําหนดในขอ้ 1(2) หรือขอ้ 2 (3) หรือบรษัิทจัดการมคีวามเห็นว่าการดําเนนิการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ตอ่ผูล้งทนุ ใหบ้รษัิทจัดการสามารถใชด้ลุยพนิจิดําเนนิการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคํานงึถงึประโยชน์
ของผูล้งทนุเป็นสําคัญ และตอ้งสง่รายงานเกี$ยวกับการดําเนนิการของบรษัิทจัดการในเรื$องดังกลา่วตอ่สํานักงาน ผูถ้อื
หน่วยลงทนุและผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม กอ่นครบระยะเวลาที$ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑด์ังกล่าว  
ทั *งนี* ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวธิีการเผยแพร่บน
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืวธิอีื$น ๆ ตามที$ บลจ.กําหนด 

สว่นที: 6 : การดําเนนิการเมื:อการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ 

1. ในกรณีที$กองทุนมสีัดสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิท
จัดการตอ้งดําเนนิการดงัตอ่ไปนี* 

(1)  จัดทํารายงานเกี$ยวกับการลงทนุที$ไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ  พรอ้มทั *งเหตผุลที$ทําใหม้กีารลงทนุไมเ่ป็นไป
ตามนโยบายการลงทนุ และจัดสง่รายงานตอ่สํานักงาน  รวมทั *งจัดสง่ตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์หรอืคณะกรรมการกองทนุ
สํารองเลี*ยงชพี แลว้แตก่รณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที$ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไวท้ี$บรษัิทจัดการ 

(2)  ดําเนินการแกไ้ขใหส้ัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี$ยนแปลง
ประเภทของกองทนุ ทั *งนี* ตามหลกัเกณฑท์ี$กําหนดในขอ้ 2 ของสว่นนี* 

2. ในกรณีที$การลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบง่ประเภทของกองทนุ ใหบ้รษัิท
จัดการดําเนินการแกไ้ขสัดสว่นการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที$
สัดสว่นการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  เวน้แต่บรษัิทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้ือหน่วย
ลงทนุใหเ้ปลี$ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว 

ในการเปลี$ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึ$ง บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหน่วย
ลงทนุเดมิในการที$จะออกจากกองทนุรวมก่อนที$การเปลี$ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมผีลใชบ้ังคับ โดยวธิกีาร
ดังกล่าวตอ้งมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน  รวมทั *งเมื$อไดรั้บมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนให ้
เปลี$ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื*อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้ือ
หน่วยลงทนุทกุรายจนกวา่การเปลี$ยนแปลงดงักลา่วจะมผีลใชบ้งัคับ และในกรณีที$ครบกําหนด 90 วนันับแตว่นัที$สดัสว่น
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี$ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใชบ้ังคับ บรษัิท
จัดการตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนั*นเพิ$มเตมิ 

4.  การแบง่ชนดิหนว่ยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี

4.3. รายละเอยีดเพิ$มเตมิ (การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) :  

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

5. การเสนอขายหนว่ยลงทุนคร ั
งแรก 

5.1 ชอ่งทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ั
งแรก 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนื  

- วธิกีารอื$น ๆ เพื$อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 
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5.2 รายละเอยีดการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ั
งแรก 

บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนืจะเสนอขายหน่วยลงทนุครั*งแรกใหแ้กป่ระชาชนทั$วไปในราคาขาย
หน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั*งแรกที$ระบุไวใ้นหนังสอืชี*ชวน ทั *งนี* หากมผีูจ้องซื*อหน่วยลงทุนครบตาม
จํานวนเงนิทุนของโครงการก่อนสิ*นสดุระยะเวลาเสนอขายครั*งแรก บรษัิทจัดการสามารถจะปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทนุ โดยปิดประกาศที$สาํนักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนืหน่วยลงทนุ 

5.2.1 วธิกีารขอรบัหนงัสอืชี
ชวน ใบคําส ั:งซื
อหนว่ยลงทุน ใบคําขอเปิดบญัชกีองทนุ  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถตดิต่อขอรับหนังสอืชี*ชวนสว่นสรุปขอ้มูลสําคัญ และ/หรือหนังสอืชี*

ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม และ/หรอืหนังสอืชี*ชวนสว่นขอ้มูลโครงการ ใบคําขอเปิดบญัชกีองทนุ และใบคําสั$งซื*อหน่วย

ลงทุน ไดท้ี$บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทําการตามปกตขิองบริษัทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื*อคืน ผูจั้ด

จําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี 

5.2.2 วนัและเวลาทําการเสนอขายหนว่ยลงทุน 

ผูส้นใจตดิต่อจองซื*อหน่วยลงทุนไดทุ้กวันทําการในระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั*งแรก ตามที$ระบุใน

หนังสอืชี*ชวนสว่นสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนืแต่ละราย โดยกรอกใบจอง

ซื*อใหค้รบถว้นและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื*อ พรอ้มชําระเงนิค่าจองซื*อหน่วยลงทุน โดยวันเสนอขายวัน

สดุทา้ย บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธรัิบเงนิคา่จองซื*อเป็นเงนิโอนเทา่นั*นภายในเวลา 15:30 น. 

ทั *งนี* บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุกอ่นวันสิ*นสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครั*งแรก 

ในกรณีที$สามารถจําหน่ายหน่วยลงทนุไดเ้ต็มตามจํานวนเงนิทนุโครงการที$กําหนดในรายละเอยีดโครงการกองทนุรวม 

5.2.3 วธิกีารส ั:งซื
อหนว่ยลงทนุ 

5.2.3.1  การกําหนดราคาขายหรอืราคาส ั:งซื
อหนว่ยลงทนุ 

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

5.2.3.2  วธิกีารเสนอขายหรอืส ั:งซื
อหนว่ยลงทุน 

(1) ผูส้ั$งซื*อหน่วยลงทนุแตล่ะรายสามารถสั$งซื*อหน่วยลงทนุไดท้ี$บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนื ผูจั้ด

จําหน่าย (ถา้ม)ี หรือตัวแทน (ถา้ม)ี ไดต้ามวันและเวลาที$ระบุไวใ้นหนังสอืชี*ชวน โดยจะตอ้งสั$งซื*อหน่วยลงทุนเป็น

มลูคา่ไมตํ่$ากวา่ 10,000 บาท ซึ$งเป็นมลูคา่ที$รวมคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุแลว้ (ถา้ม)ี  

ในการสั$งซื*อโดยการสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ ผูส้นใจสามารถสั$งซื*อ

หน่วยลงทนุในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครั*งแรกได ้โดยการสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุรวมภายใตก้าร

บรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ ตามเงื$อนไขที$ระบใุนขอ้ 8. การสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุ 

(2) ผูส้ั$งซื*อจะตอ้งชําระเงนิคา่ซื*อหน่วยลงทนุและคา่ธรรมเนียมทั *งจํานวนใหแ้กบ่รษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอื

รับซื*อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี และกรอกรายละเอยีดตา่ง ๆ ในใบคําขอเปิดบญัชกีองทนุ และใบคํา

สั$งซื*อหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผูส้ั$งซื*อหน่วยลงทุนที$มถี ิ$นฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะตอ้งเป็นผูรั้บภาระในเรื$องของขอ้กําหนด กฎระเบยีบ และ

ภาษีตา่ง ๆ ที$เกี$ยวเนื$องกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 

(4) สําหรับผูส้ั$งซื*อหน่วยลงทุนที$ยังไม่เคยมบีัญชกีองทุน และ/หรือ บัญชผีูถ้อืหน่วยลงทุน กับบรษัิทจัดการ จะตอ้ง

เปิดบญัชกีองทนุ และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุกอ่น 

5.2.4   การรบัชําระ และการเก็บรกัษาเงนิคา่ซื
อหนว่ยลงทุน 

(1) ผูส้ั$งซื*อหน่วยลงทนุจะตอ้งชําระเงนิคา่ซื*อครั*งเดยีวเต็มจํานวนที$สั$งซื*อ โดยชาํระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์หรอืวธิี

อื$นใดที$บริษัทจัดการยอมรับ โดยผูส้ั$งซื*อจะตอ้งลงวันที$ตามวันที$ที$สั$งซื*อและขดีคร่อมเฉพาะสั$งจ่ายในนาม “บลจ. 

แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั เพื$อจองซื*อหน่วยลงทนุ” โดยระบชุื$อ ที$อยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ั$งซื*อลงบนดา้นหลัง

ของเชค็เพื$อความสะดวกในการตดิตอ่และเพื$อผลประโยชนข์องผูส้ั$งซื*อหน่วยลงทนุ 
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กรณีสั$งซื*อดว้ยวธิอีื$นที$มใิชเ่งนิโอน ผูส้ั$งซื*อจะตอ้งลงวันที$ใหบ้รษัิทจัดการสามารถเรียกเก็บเงนิไดก้่อนระยะเวลาการ
เสนอขายครั*งแรกจะสิ*นสดุลง ซึ$ง “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด เพื$อจองซื*อหน่วยลงทนุ” เป็นบัญชกีระแสรายวัน  
มดีงัตอ่ไปนี* 

บญัชธีนาคาร สาขาธนาคาร เลขที:บญัช ี

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

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

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

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขที$บัญช ี539-0-00105-5 

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

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขที$บัญช ี492-6-00046-6 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) อาคารสาทร ซติี* เลขที$บัญช ี004-1-10428-2 

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

ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) สาํนักสลีม เลขที$บัญช ี800-0-22888-4 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) สาํนักงานใหญ่ เลขที$บัญช ี100-0-00251-3 

ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) สาํนักงานใหญ่ เลขที$บัญช ี0001-114-005064-7 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี$ยนแปลงเพิ$มเตมิบัญชดีังกลา่ว โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิ$มเตมิโครงการโดยจะ
ปิดประกาศ ณ ที$ทําการของบรษัิทจัดการและสถานที$ตดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายและรับซื*อคนืหน่วยลงทนุ 

ทั *งนี* ในวันทําการสดุทา้ยของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุในครั*งแรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะรับชําระเงนิค่า
จองซื*อหน่วยลงทนุเป็นเงนิสด และ/หรอืเงนิโอนที$เทา่นั*น เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเป็นอย่างอื$น ทั *งนี* ขึ*นอยู่กับ
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

(2)  หลังจากที$บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื*อคนื (ถา้ม)ี ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี ไดรั้บ
การสั$งซื*อหน่วยลงทนุ พรอ้มทั *งเงนิคา่ซื*อหน่วยลงทนุจากผูส้ั$งซื*อแลว้ บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนื 
ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี จะออกสาํเนาใบคําสั$งซื*อหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั$งซื*อไวเ้ป็นหลักฐาน 

(3) ในกรณีที$ผูส้ั$งซื*อหน่วยลงทุนชําระเงนิค่าซื*อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต ์ซึ$งไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดใ้น
วันที$สั$งซื*อ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ั$งซื*อหน่วยลงทุนทําการสั$งซื*อหน่วยลงทุนในวันทําการที$
สามารถเรยีกเก็บเงนิได ้

ในกรณีที$วนัทําการที$สามารถเรยีกเก็บเงนิไดนั้*นเป็นวนั และ/หรอื เวลาที$ลว่งเลยจากชว่งระยะเวลาการเสนอขายไปแลว้ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะระงับการซื*อหน่วยลงทนุของผูส้ั$งซื*อนั*น 

ในกรณีที$เช็ค หรอืดราฟตด์ังกลา่วถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ั$งซื*อ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะระงับ
การขายหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ั$งซื*อนั*น 

(4) ในการชาํระเงนิคา่ซื*อหน่วยลงทนุ ผูส้ั$งซื*อหน่วยลงทนุจะตอ้งชําระคา่หน่วยลงทนุดว้ยเงนิจนเต็มจํานวน จะหักลบ
หนี*กับบรษัิทจัดการไม่ได ้เวน้แต่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ$งเพื$อซื*อหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมนี*ที$บรษัิทจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบดําเนนิการ บรษัิทจัดการอาจจะดําเนนิการใหม้กีารหักลบกลบหนี*กนัก็ได ้

(5) ผูส้ั$งซื*อหน่วยลงทนุที$ไดทํ้าการสั$งซื*อหน่วยลงทนุ และไดช้ําระเงนิคา่ซื*อหน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแลว้จะเพิก
ถอนการสั$งซื*อหน่วยลงทนุ และ/หรอื ขอคนืเงนิคา่ซื*อหน่วยลงทนุไมไ่ด ้ยกเวน้บรษัิทจัดการจะอนุญาตใหเ้พกิถอนได ้

(6) บรษัิทจัดการจะนําเงนิที$ไดรั้บจากการสั$งซื*อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไวใ้นบัญชเีงนิฝากที$บรษัิทจัดการเปิดไวเ้พื$อ
การนี* ซึ$งดอกผล (ถา้ม)ี ในชว่งดงักลา่วทั *งหมดจะนําเขา้เป็นผลประโยชนข์องกองทนุ 

5.2.5  การจดัสรรหนว่ยลงทุน 

(1) บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั$งซื*อหน่วยลงทนุตามที$สั$งซื*อและไดช้ําระเงนิค่าซื*อหน่วยลงทนุเต็ม
ตามจํานวนแลว้ ในกรณีที$จํานวนเงนิที$ระบุในคําสั$งซื*อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงนิที$บริษัทจัดการไดรั้บชําระ 
บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจํานวนเงนิที$ไดรั้บชําระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีที$การสั$งซื*อหน่วยลงทุนนั*นมีผลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามที$ไดรั้บอนุมัตจิากสํานักงาน บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั$งซื*อโดยใชห้ลักการ “จองซื*อ
ก่อนไดก้่อน” ตามวันที$ไดรั้บการสั$งซื*อและเงนิค่าซื*อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวน ในกรณีที$มกีารสั$งซื*อในวันเดยีวกัน
และมหีน่วยลงทนุไม่เพยีงพอต่อการจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรรตามสัดสว่นจํานวนหน่วยลงทนุที$สั$งซื*อใหแ้ก่ผูซ้ ื*อ
หน่วยลงทนุ 
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ทั *งนี* บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการหยุดเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุในกรณีที$มผีูส้ั$งซื*อหน่วยลงทนุเกนิกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที$ไดรั้บอนุมัตจิากสํานักงานในวันทําการถัดจากวันที$มีผูส้ั$งซื*อหน่วยลงทุนเกนิ
จํานวนหน่วยลงทนุของโครงการ แมว้า่จะยังไม่ส ิ*นสดุระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบรษัิทจัดการจะปิดประกาศแจง้ไว ้
ณ ที$ทําการของบรษัิทจัดการ 

(2) ในกรณีที$บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุหรอืชื$อเสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี$จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทั *งหมดก็ได ้โดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั$งซื*อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

(3)  บรษัิทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าหนึ$งในสามของจํานวน
หน่วยลงทนุที$จําหน่ายไดแ้ลว้ทั *งหมด เวน้แตบ่คุคลที$ไดรั้บการจัดสรรเป็น  

3.1 กรณีที$ผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นบคุคล ดงันี* 

(ก) กองทนุดงัตอ่ไปนี* 

1. กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  

2. กองทนุประกนัสงัคม   

3. กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

4. กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาต ิ 

5. กองทนุสาํรองเลี*ยงชพี   

6. กองทนุรวมเพื$อผูล้งทนุทั$วไป 

7. กองทนุอื$นใดที$สาํนักงานพจิารณาวา่มลีักษณะทํานองเดยีวกับกองทนุตาม 1. ถงึ 6. 

8. กองทนุตา่งประเทศที$มลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นติบิคุคลที$จัดตั *งขึ*นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตาม (ก) ซึ$งไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคับตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติ ิ
บคุคล  

(ค) บุคคลซึ$งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื$อผูล้งทุนทั$วไปที$เสนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ  
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนที$มิไดม้ี
สญัชาตไิทยในตา่งประเทศหรอืเป็นการลงทนุผา่นบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื$อ (omnibus account) ในตา่งประเทศ 

(ง) บคุคลอื$นที$ไดรั้บการผ่อนผันจากสํานักงานเมื$อมเีหตจํุาเป็นและสมควร   

3.2  กรณีเป็นการถอืหน่วยลงทุนที$มรีะยะเวลาตดิต่อกันไม่เกนิหนึ$งปี เวน้แตไ่ดรั้บผ่อนผันจากสํานักงานเนื$องจากมี
เหตุจําเป็นและสมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นสําคัญ และตอ้งมี
ลกัษณะครบถว้นดงัตอ่ไปนี* 

• การถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุม่บุคคลเดยีวกันใดเกนิกวา่ขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ ตอ้งมไิดเ้ป็นไป
โดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื$นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั$วไปที$พงึไดรั้บจากการลงทนุ เชน่ เงนิปันผล หรอืสทิธิ
ออกเสยีง เป็นตน้ 

• มกีระบวนการที$ทําใหม้ั$นใจไดว้า่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรับทราบถงึการมอืผูถ้อืหน่วยลงทนุที$ถอืเกนิกวา่
ขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุ ซึ$งอาจกระทบตอ่การบรหิารจัดการกองทนุรวมหรอืการเลกิกองทนุรวมได ้

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึ*น หลังจากที$นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้ันทกึขอ้มูลการซื*อหน่วยลงทุนของ 
ผูส้ั$งซื*อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านั*น โดยนายทะเบยีนจะออกและจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน / ใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากับภาษีใหแ้ก่ผูส้ั$งซื*อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วันทําการนับแต่วัน 
ทําการถัดจากวนัสิ*นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครั*งแรก 

5.2.6 การคนืเงนิคา่ซื
อหนว่ยลงทุน 

บรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่ซื*อหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั$งซื*อหน่วยลงทนุ ในกรณีตา่ง ๆ ภายใตเ้งื$อนไขที$กําหนดดงัตอ่ไปนี* 

(1) กรณีที$การสั$งซื*อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั*นไม่ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทั *งหมดหรือบางส่วน
นอกเหนอืจากกรณีตาม (2) ขา้งลา่ง 

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิคา่ซื*อหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ซ้ ื*อหน่วยลงทนุโดยการชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมสั$งจ่ายเฉพาะ
ในนามของผูจ้องซื*อหน่วยลงทนุและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดงักลา่วเขา้บัญชเีงนิฝากของผูส้ั$งซื*อ
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หน่วยลงทนุตามเลขที$บัญชทีี$ระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุ หรอืดําเนนิการโดยวธิกีารอื$นใดขึ*นอยู่กับดลุยพนิิจของ
บริษัทจัดการ ภายใน 1 เดอืนนับตั *งแต่วันทําการถัดจากวันสิ*นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั*งแรกตาม
สดัสว่นของเงนิคา่ซื*อหน่วยลงทนุ อนึ$ง สําหรับดอกเบี*ยหรอืผลประโยชน์ใด ๆ ที$เกดิขึ*นจากเงนิที$ไดรั้บจากการสั$งซื*อ
หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการจะนํารวมเขา้เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

(2) กรณีที$บรษัิทจัดการตอ้งยตุโิครงการหลงัจากสิ*นสดุระยะเวลาการเสนอขายครั*งแรกเนื$องจาก 

(ก) ไมส่ามารถจําหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ล้งทนุไดถ้งึ 35 ราย  
(ข)   ในกรณีที$เป็นกองทนุรวมเพื$อผูล้งทนุทั$วไป  มกีารจัดสรรหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามหลักเกณฑเ์กี$ยวกับขอ้จํากัด
การถอืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กี$ยวกับขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุใน
กองทนุรวม และหนา้ที$ของบรษัิทจัดการ ทําใหไ้มส่ามารถจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมได ้

(ค) หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครั*งแรก มูลคา่หน่วยลงทนุที$จําหน่ายไดแ้ลว้ทั *งหมด เมื$อคํานวณตาม
มูลค่าที$ตราไวข้องหน่วยลงทุนตํ$ากว่ามูลค่าขั *นตํ$าที$จะลงทุนในหลักทรัพย์ไดต้ามวัตถุประสงคข์องกองทุน หรือไม่
สามารถลงทุนเพื$อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที$เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี$ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัท
จัดการจะคนืเงนิคา่จองซื*อหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั$งซื*อหน่วยลงทนุตามที$ระบไุวใ้นหนังสอืชี*ชวน 

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิคา่ซื*อหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ซ้ ื*อหน่วยลงทนุโดยการชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมสั$งจ่ายเฉพาะ
ในนามของผูจ้องซื*อหน่วยลงทนุและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดงักลา่วเขา้บัญชเีงนิฝากของผูส้ั$งซื*อ
หน่วยลงทนุตามเลขที$บัญชทีี$ระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุ หรอืดําเนนิการโดยวธิกีารอื$นใดขึ*นอยู่กับดลุยพนิิจของ
บริษัทจัดการ ภายใน 1 เดอืนนับตั *งแต่วันทําการถัดจากวันสิ*นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั*งแรกตาม
สัดส่วนของเงินค่าซื*อหน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคนืเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าวไดอ้ันเนื$องจากความผดิพลาดของบรษัิทจัดการเอง บรษัิทจัดการจะชําระดอกเบี*ยในอัตราไม่ตํ$ากว่ารอ้ยละ 
7.50 ต่อปีนับแต่วันที$ครบกําหนดเวลานั*นจนถงึวันที$บรษัิทจัดการชําระเงนิจํานวนดังกล่าวไดค้รบถว้น  ทั *งนี* เวน้แต่
สาํนักงานจะพจิารณาผอ่นผัน สั$งการเป็นอยา่งอื$น 

ในกรณีที$บรษัิทจัดการประสงคจ์ะยกเลกิการจัดตั *งกองทุนรวมที$อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั*งแรก บรษัิท
จัดการอาจยุตกิารขายหน่วยลงทุนได ้โดยบรษัิทจัดการจะรายงานใหส้ํานักงานทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุน
ดังกลา่วภายใน 7 วันนับแตว่ันที$ยุตกิารขายหน่วยลงทนุนั*น และใหก้ารอนุมัตใิหจั้ดตั *งกองทนุรวมสิ*นสดุลงในวันที$แจง้
ใหส้ํานักงานทราบ และบรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่ซื*อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที$เกดิขึ*นจากเงนิที$ไดรั้บจาก
การจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ตามสัดสว่นของเงนิค่าซื*อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที$การอนุมัตใิหจั้ดตั *ง
กองทนุรวมสิ*นสดุลง และหากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกลา่ว
ไดอ้ันเนื$องจากความผดิของบรษัิทจัดการกองทนุรวมเอง บรษัิทจัดการจะชําระดอกเบี*ยในอัตราไม่ตํ$ากว่ารอ้ยละ 7.5 
ตอ่ปี นับแตว่นัที$ครบกําหนดเวลานั*นจนถงึวนัที$ชําระเงนิคา่ซื*อหน่วยลงทนุจนครบถว้น 

เง ื:อนไขการขายหนว่ยลงทนุ 

5.2.6.1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะปฏเิสธ และ/หรอื ระงับการสั$งซื*อหน่วยลงทนุทั *งหมดหรือบางสว่นในกรณีใด
กรณีหนึ$งดงัตอ่ไปนี* 

(1) กรณีที$การสั$งซื*อหน่วยลงทนุนั*นมผีลทําใหจํ้านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกนิกวา่จํานวนหน่วยลงทนุของโครงการ
ตามที$ไดรั้บอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูที$บรษัิทจัดการ ไดรั้บจากผูส้ั$งซื*อหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไมค่รบถว้น 

(3) กรณีที$มผีูส้ั$งซื*อหน่วยลงทนุจนอาจทําใหก้ารจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิกวา่
หนึ$งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที$จําหน่ายไดแ้ลว้ทั *งหมดเวน้แตบ่คุคลที$ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุเป็น  

3.1 กรณีที$ผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นบคุคล ดงันี* 

(ก) กองทนุดงัตอ่ไปนี* 

1. กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  

2. กองทนุประกนัสงัคม   

3. กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

4. กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาต ิ 

5. กองทนุสาํรองเลี*ยงชพี   

6. กองทนุรวมเพื$อผูล้งทนุทั$วไป 

7. กองทนุอื$นใดที$สาํนักงานพจิารณาวา่มลีักษณะทํานองเดยีวกับกองทนุตาม 1. ถงึ 6. 

8. กองทนุตา่งประเทศที$มลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7.  
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(ข) นติบิคุคลที$จัดตั *งขึ*นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตาม (ก) ซึ$งไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคับตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติ ิ
บคุคล  

(ค) บคุคลซึ$งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพื$อผูล้งทุนทั$วไปที$เสนอขายหน่วยลงทนุภายใตโ้ครงการ Cross-
border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนที$มไิดม้ีสัญชาติ
ไทยในตา่งประเทศหรอืเป็นการลงทนุผา่นบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื$อ (omnibus account) ในตา่งประเทศ 

(ง) บคุคลอื$นที$ไดรั้บการผ่อนผันจากสํานักงานเมื$อมเีหตจํุาเป็นและสมควร   

3.2  กรณีเป็นการถอืหน่วยลงทุนที$มรีะยะเวลาตดิต่อกันไม่เกนิหนึ$งปี เวน้แตไ่ดรั้บผ่อนผันจากสํานักงานเนื$องจากมี
เหตุจําเป็นและสมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นสําคัญ และตอ้งมี
ลกัษณะครบถว้นดงัตอ่ไปนี* 

• การถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุม่บุคคลเดยีวกันใดเกนิกวา่ขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ ตอ้งมไิดเ้ป็นไป

โดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื$นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั$วไปที$พงึไดรั้บจากการลงทนุ เชน่ เงนิปันผล หรอืสทิธิ

ออกเสยีง เป็นตน้ 

• มกีระบวนการที$ทําใหม้ั$นใจไดว้า่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรับทราบถงึการมอืผูถ้อืหน่วยลงทนุที$ถอืเกนิกวา่

ขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุ ซึ$งอาจกระทบตอ่การบรหิารจัดการกองทนุรวมหรอืการเลกิกองทนุรวมได ้

(4) กรณีบรษัิทจัดการเกดิขอ้สงสยัวา่การซื*อหน่วยลงทนุของผูส้ั$งซื*อหน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ 
เป็นตน้ 

(5)  บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะปฏเิสธการสั$งซื*อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที$บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น  
ในกรณีที$บรษัิทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือกรณีที$การสั$งซื*อหน่วยลงทุนอาจ
กอ่ใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแกก่องทนุ เป็นตน้ ทั *งนี*เพื$อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และชื$อเสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษัิทจัดการเป็นหลกั 

5.2.6.2 เมื$อสิ*นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของโครงการแลว้ หากปรากฏเหตใุดเหตหุนึ$งดงัตอ่ไปนี* ใหก้าร
อนุมัตใิหจั้ดตั *งและจัดการกองทนุรวมของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอนัสิ*นสดุลง เวน้แตจ่ะมเีหตอุนัสมควร
และไดรั้บการผอ่นผันจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที$ขายไดม้จํีานวนไม่มากพอที$จะทําใหเ้หมาะสมกับค่าใชจ้่ายในการบรหิารจัดการลงทุน
ตอ่ไป 

(2) ลกัษณะการขายหน่วยลงทนุ จํานวนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืลกัษณะของผูล้งทนุ ไมไ่ดเ้ป็นไปตามโครงการที$ไดรั้บ
อนุมัตจิากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื$อการอนุมัตจัิดตั *งและจัดการกองทุนรวมสิ*นสุดลง ใหบ้รษัิทจัดการดําเนินการคนืเงนิค่าจองซื*อหน่วยลงทุนใหแ้ก ่
ผูจ้องซื*ออยา่งเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที$กําหนดไวใ้นขอ้ 5.2.6 “การคนืเงนิคา่ซื*อหน่วยลงทนุ” 

5.2.6.3 บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีี$จะปฏบิัตติามนโยบาย รายละเอยีด และ 
วธิกีารเงื$อนไขตา่ง ๆ ที$กําหนดในโครงการนี*แลว้ 

ทั *งนี* บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิ$มเตมิโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืวธิกีารจัดการกองทนุรวมเกี$ยวกับ
การเปลี$ยนแปลงวนั เวลาทําการขายหรอืรับซื*อคนืหน่วยลงทนุ และวธิปีฏบิตัทิี$เกี$ยวขอ้ง โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทั *งนี* จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น 

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบญัช ี

ผูส้ั$งซื*อจะตอ้งเปิดบัญชกีองทนุกับบรษัิทจัดการไว ้เพื$อประโยชน์ในการตดิต่อทํารายการซื*อหรือขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนทุกกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ โดยผูส้ั$งซื*อจะตอ้งกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่าง ๆ  
ในคําขอเปิดบญัชกีองทนุอย่างถูกตอ้งและตามความจรงิ พรอ้มทั *งแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัช ี(บรษัิทจัดการขอ
สงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื$น ๆ และ/หรอืเปลี$ยนแปลงเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบัญช ีตามที$
เห็นสมควร) ดงันี* 

กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาบัตรประจําตัวขา้ราชการ หรอืสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวสิาหกจิ 
พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

ในกรณีที$ใชส้ําเนาบัตรประจําตัวขา้ราชการ หรอืสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวสิาหกจิ ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนบา้น
พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งเป็นเอกสารหลักฐานเพิ$มเตมิดว้ย 

ในกรณีที$เป็นผูเ้ยาวท์ี$ยังไม่ไดบ้รรลนุติภิาวะ ใหใ้ชเ้อกสารหลกัฐานเป็นสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ยาว ์พรอ้มทั *งเอกสาร
หลกัฐานที$กลา่วมาในวรรคหนึ$งและวรรคที$สองขา้งตน้ของบดิาหรอืมารดาของผูเ้ยาว ์
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(2) สาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื$อและเลขที$บัญช ี(ในกรณีที$มคีวามประสงคจ์ะรับ
เงนิคนืในสว่นที$ไม่ไดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บญัช)ี 
พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(3) สาํเนาเอกสารแสดงตนอื$นใดที$บรษัิทจัดการเห็นสมควร  

กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาตติา่งดา้ว 

(1) สาํเนาใบตา่งดา้วหรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

(2) สาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื$อและเลขที$บัญช ี(ในกรณีที$มคีวามประสงคจ์ะรับ
เงนิคนืในสว่นที$ไม่ไดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บญัช)ี 
พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(3) สาํเนาเอกสารแสดงตนอื$นใดที$บรษัิทจัดการเห็นสมควร  

กรณีคณะบุคคล 

(1) สาํเนาหนังสอืจัดตั *งคณะบคุคล 

(2) หนังสอืแสดงความยนิยอมของคณะบคุคลทกุทา่นที$แตง่ตั *งผูม้อํีานาจดําเนนิการแทน 

(3) สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของคณะบคุคลทกุทา่น 

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

(5) สาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื$อและเลขที$บัญช ี(ในกรณีที$มคีวามประสงคจ์ะรับ
เงนิคนืในสว่นที$ไมไ่ดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

ทั *งนี* เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) และ (5) ตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคลนั*น 
พรอ้มประทบัตราบรษัิท (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งโดยคณะบคุคลแตล่ะราย 

กรณีนติบิุคคลที:จดทะเบยีนในประเทศไทย 

(1) สาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนจากกระทรวงพาณชิย ์ 

(2) สาํเนาหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคับของบรษัิท  

(3) สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูม้อํีานาจลงนามตามเงื$อนไขของบรษัิท ตามแบบบคุคลธรรมดา 

(4) สาํเนารายงานมตทิี$ประชมุคณะกรรมการบรษัิทที$อนุญาตใหเ้ปิดบญัชซีื*อขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมได ้

(5) หนังสอืมอบอํานาจ 

(6) หลกัฐานของผูรั้บมอบอํานาจ ตามแบบบคุคลธรรมดา 

(7) สาํเนาบญัชรีายชื$อผูถ้อืหุน้ (บอจ.5) 

(8) สาํเนาบตัรประจําตัวผูเ้สยีภาษี 

(9) สาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื$อและเลขที$บัญช ี(ในกรณีที$มคีวามประสงคจ์ะรับ
เงนิคนืในสว่นที$ไมไ่ดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

ทั *งนี* เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้อํีานาจลงนามแทนนติิ
บคุคลนั*น พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูม้อํีานาจลง
นามแทนนติบิคุคลแตล่ะราย 

กรณีนติบิุคคลที:จดทะเบยีนในตา่งประเทศ 

(1) สาํเนาหนังสอืสาํคญัการจัดตั *งบรษัิท 

(2) หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ 

(3) ขอ้บงัคับ 

(4) สาํเนารายงานมตทิี$ประชมุคณะกรรมการบรษัิทที$อนุญาตใหเ้ปิดบญัชซีื*อขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมได ้

(5) หนังสอืรับรอง 

(6) ตวัอยา่งลายมอืชื$อผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคลและเงื$อนไขในการลงนาม  

(7) สาํเนาใบตา่งดา้วหรอืหนังสอืเดนิทาง (แลว้แตก่รณี) ของผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล 

(8) หนังสอืมอบอํานาจ (ในกรณีที$ผูม้ ีอํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้ีอํานาจลงนามที$ระบุใน
หนังสอืรับรองนติบิคุคล) 
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(9) สาํเนาบญัชรีายชื$อผูถ้อืหุน้  

(10) สาํเนาบตัรประจําตัวผูเ้สยีภาษี (ถา้ม)ี 

(11) สาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื$อและเลขที$บัญช ี(ในกรณีที$มคีวามประสงคจ์ะรับ
เงนิคนืในสว่นที$ไมไ่ดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

(12) เอกสารอื$นใดที$กําหนดโดยบรษัิทจัดการ   

ทั *งนี* เอกสารตามขอ้ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) และ (12) ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง โดยมผีูม้ ี
อํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลนั*น พรอ้มประทับตราบริษัท (ถา้มี) ส่วนเอกสารตามขอ้ (7) ตอ้งลงนามรับรองสําเนา
ถกูตอ้งโดยผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคลแตล่ะราย 

หมายเหตุ : เอกสารสําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื$อและเลขที$บัญช ี(ในกรณีที$มี
ความประสงคจ์ะรับเงนิคนืในส่วนที$ไม่ไดรั้บการจัดสรร หรือการรับเงนิปันผล หรือการรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน  
โดยการโอนเขา้บญัช)ี  

หากเป็นบัญชธีนาคารที$เปิดในเขตกรุงเทพฯ  และปรมิณฑล (สํานักหักบัญชกีรุงเทพ)   บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนื
เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสั$งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดงักลา่วเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามเลขที$บัญชทีี$
ระบไุวใ้นคําขอเปิดบญัชกีองทนุ หรอืดําเนนิการโดยวธิกีารอื$นใดขึ*นอยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

หากเป็นบัญชธีนาคารที$เปิดในเขตต่างจังหวัด  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชเ้ป็นบัญชรัีบเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน/
ผลประโยชนอ์ื$น ๆ ได ้11 ธนาคารเทา่นั*น ไดแ้ก ่ 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) ธนาคาร ยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) 

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน)   

นอกเหนือจาก 11 ธนาคารที$กล่าวมาขา้งตน้นี* บรษัิทจัดการจะดําเนินการคนืเงนิค่าซื*อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสั$งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้อืหน่วยลงทุนและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน 
หรือนําเงนิดังกล่าวเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามเลขที$บัญชทีี$ระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุน หรือ
ดําเนนิการโดยวธิกีารอื$นใดขึ*นอยู่กับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นผูรั้บภาระคา่ธรรมเนยีมในการ
โอนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เขา้บัญชขีองผูถ้อืหน่วยลงทนุตามอัตราที$ธนาคารพาณิชยกํ์าหนด โดยตัดจ่าย
จากจํานวนเงนิที$จะโอนเขา้บญัชนัี*น ๆ  

หากมกีารเปลี$ยนแปลงหรอืเพิ$มเตมิธนาคารหรอืวธิทีี$ชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบ โดย
จะตดิประกาศแจง้ใหท้ราบ ณ ที$ทําการของบริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซื*อคนืหน่วยลงทุน รวมทั *ง
เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขโครงการ 

6 การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ั
งแรก : 

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ั
งแรก : 

- ไมม่ ี

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ั
งแรก : 

- ไมม่ ี

7 การรบัซื
อคนืหนว่ยลงทุน 
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการรับซื*อคนืหน่วยลงทนุตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารดงัตอ่ไปนี* 

7.1 ชอ่งทางการรบัซื
อคนืหนว่ยลงทนุ 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนื 

- วธิกีารอื$น ๆ เพื$อเป็นการอํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 
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7.2 รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซื
อคนืหนว่ยลงทุนเพิ:มเตมิ 

ไมม่ ี

7.3 วธิกีารรบัซื
อคนืหนว่ยลงทุน : 

- แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

- แบบอตัโนมัต ิ

7.4 รายละเอยีดวธิกีารรบัซื
อคนืหนว่ยลงทุนเพิ:มเตมิ 

กรณีรบัซื
อคนืหนว่ยลงทนุแบบดลุยพนิจิของผูล้งทุน 

1. การรับซื*อคนืหน่วยลงทนุโดยผา่นบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนืหน่วยลงทนุ 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสั$งขายคนืหน่วยลงทนุไดท้ี$บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื*อคนืไดทุ้กวัน
ทําการ ตั *งแตเ่วลาเริ$มทําการถงึเวลา 14.00 น. หรอืเวลาอื$นใดที$บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนืจะ
กําหนดเวลาโดยจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ โดยใชร้าคารับซื*อคนืหน่วยลงทนุที$คํานวณได ้ณ สิ*นวันทําการซื*อขายหน่วย
ลงทนุเป็นเกณฑใ์นการคํานวณราคารับซื*อคนืหน่วยลงทนุ ซึ$งเป็นราคาที$ไดรั้บรองจากผูด้แูลผลประโยชน ์

ทั *งนี* บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะเปลี$ยนแปลงวันและเวลาของวนัที$เปิดรับคําสั$งขายคนืหน่วยลงทนุ ตามที$ไดแ้จง้ไว ้
ในหนังสอืชี*ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะทําการปิดประกาศใหท้ราบลว่งหนา้ ณ สาํนักงานของบรษัิท
จัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนื หรอืเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั$งขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคําสั$งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอก
รายละเอยีดในใบคําสั$งขายคนืหน่วยลงทนุใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยระบจํุานวนหน่วยลงทนุที$จะขายคนืหรอื
จํานวนเงนิที$ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทนุซึ$งบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซื*อคนืที$รับคําสั$งขายคนืหน่วยลงทนุจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสั$งขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็น
หลกัฐาน 

ทั *งนี* ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสง่คําสั$งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านทางโทรสารได ้โดยผูถ้อืหน่วยตอ้งลงนามในแบบฟอรม์
ขายคนืหน่วยลงทนุ พรอ้มทั *งแนบเอกสารหลักฐานตามที$บรษัิทจัดการกําหนด และจะตอ้งปฏบิัตติามเงื$อนไขที$บรษัิท
จัดการระบไุวใ้นคําขอใชบ้รกิารดังกลา่ว และผูถ้อืหน่วยลงทนุที$ใชบ้รกิารซื*อขายหน่วยลงทนุผ่านทางโทรสาร จะตอ้ง
ยอมรับและผูกพันตามเงื$อนไข และ/หรือ ที$จะแกไ้ขเพิ$มเตมิเปลี$ยนแปลงในอนาคต ซึ$งรวมถงึการยอมรับความเสี$ยง 
ใดๆ ที$อาจเกดิขึ*นอนัเนื$องมาจากความขดัขอ้งของระบบ 

(3) ในกรณีที$ผูถ้อืหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุที$จะขายคนื หรอืจํานวนเงนิที$ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจาก
การขายคนืหน่วยลงทุนในใบคําสั$งขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ย
ค่าธรรมเนียมการรับซื*อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนที$ปรากฏอยู่ในรายการที$บันทกึโดยนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคท์ี$จะขายคนืหน่วยลงทนุทั *งหมดเทา่ที$ปรากฏอยูใ่นรายการที$
บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนั*น 

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะทําการตรวจสอบรายการสั$งขายคนืหน่วยลงทุนกับทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน หาก
ถกูตอ้งนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะเป็นผูย้กเลกิหน่วยลงทนุดงักลา่วพรอ้มกับออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุสง่
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัทําการนับตั *งแตว่ันถัดจากวันคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทนุ  

ทั *งนี* สทิธกิารขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึ*นต่อเมื$อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดทํ้าการบันทกึ
รายการสั$งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหม้ีการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั *งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวนัหยดุทําการในตา่งประเทศของ
ผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศที$มลีกัษณะในทํานองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทนุรวม  

(6) ในกรณีที$ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ื$นคําสั$งขายคนืหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื*อคนื 
และบรษัิทจัดการยังไม่สามารถรับซื*อคนืหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของ
บรษัิทจัดการตามขอ้ “การไม่ขายหรือรับซื*อคนืหน่วยลงทุนตามคําสั$งซื*อหรือขายคนืหน่วยลงทุน”  ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
อาจขอยกเลกิคําสั$งขายคนืของผูถ้อืหน่วยลงทนุไดใ้นระหวา่งวันทําการใดที$บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือ
รับซื*อคนื ที$ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ื$นคําสั$งขายคนืหน่วยลงทุน ทั *งนี* การยกเลกิคําสั$งขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็
ตอ่เมื$อไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่นเทา่นั*น 

(7) การลดจํานวนหน่วยลงทนุที$รับซื*อคนืจะกระทําในวนัทําการถัดจากวนัทําการขายคนืหน่วยลงทนุจํานวนนั*น 

2. การรับซื*อคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท ์(บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื$อเปิดใหบ้รกิารและเมื$อไดรั้บ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที$ทําการของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซื*อคนื 
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3. เมื$อบรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดงักลา่ว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายละเอยีดหลักเกณฑ ์เงื$อนไข ขั *นตอนวธิกีารใช ้

บรกิาร และกําหนดเวลาในการใหบ้ริการใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบิัตติาม โดยปิดประกาศ ณ ที$ทําการของ
บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซื*อคนื ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเริ$มใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

4. การรับซื*อคนืหน่วยลงทนุโดยผา่นสื$ออเิล็กทรอนกิส ์(Internet) (บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื$อเปิดใหบ้รกิารและ
เมื$อไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที$ทําการของบรษัิทจัดการและ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนื) 

เมื$อบรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกล่าว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายละเอยีดหลักเกณฑ ์เงื$อนไข ขั *นตอนวธิกีารใช ้

บรกิาร และกําหนดเวลาในการใหบ้ริการใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบิัตติาม โดยปิดประกาศ ณ ที$ทําการของ
บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซื*อคนื ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเริ$มใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

5. การรับซื*อคนืหน่วยลงทนุโดยวธิกีารอื$น ๆ เพื$ออํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต บรษัิทจัดการ
อาจเพิ$มเตมิวธิกีารรับซื*อคนืหน่วยลงทนุโดยวธิอีื$น ๆ เพื$อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 
เชน่ วธิกีารรับซื*อคนืหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์(Telephone 
Banking) บริการธนาคารทางอเิล็กทรอนิกส ์(Internet Banking) เครื$องฝากถอนเงนิอัตโนมัต ิ(Automatic Teller 
Machine) หรือวธิกีารอื$นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถอืว่าไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทั *งนี* บริษัทจัดการจะแจง้ถึงวิธีการรับซื*อคืนหน่วยลงทุนนั*น ๆ ใหส้ํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเริ$มใหบ้รกิาร โดยจะ
ปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

กรณีรับซื*อคนืหน่วยลงทนุแบบอัตโนมัต ิ

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการรับซื*อคนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิดงันี* 

1. บรษัิทจัดการจะทําการรับซื*อคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัตใิหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุทุกราย โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้
ตกลงสั$งขายคนืหน่วยลงทนุ และยนิยอมใหบ้รษัิทจัดการรับซื*อคนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิโดยจะพจิารณารับซื*อคนืหน่วย
ลงทนุอัตโนมัตไิม่เกนิปีละ 4 ครั*ง ซึ$งจะพจิารณาจากการรับซื*อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัตจิากการจ่ายผลตอบแทนของ
กองทนุหลัก และ/หรอื การจ่ายเงนิปันผลของกองทนุหลัก และ/หรอืจากกําไรสทุธ ิและ/หรอืกําไรสะสมของกองทุน
แลว้แตก่รณี ทั *งนี* การรับซื*อคนือตัโนมัตหิน่วยลงทนุอตัโนมัตดิงักลา่วจะทําใหจํ้านวนหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ
แตล่ะรายลดลง 

2. การพจิารณาจา่ยเงนิคา่รับซื*อคนืหน่วยลงทนุอตัโนมัตขิ ึ*นอยู่กบัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

รายละเอยีดเพิ$มเตมิกรณีรับซื*อคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ

(1) ในการรับซื*อคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ บรษัิทจัดการจะใหม้กีารรับซื*อคนืหน่วยลงทุนของกองทนุนี*เพื$อสับเปลี$ยน
ไปยัง กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ โดยถอืว่าไดรั้บความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษัิทจัดการไม่
จําเป็นตอ้งบอกกลา่วหรอืขอความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแตอ่ย่างใด 

(2) ในการรับซื*อคนืหน่วยลงทนุดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะใชร้าคารับซื*อคนื ณ สิ*นวันทํารายการรับซื*อคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมัต ิโดยบรษัิทจัดการจะดําเนนิการชําระเงนิคา่รับซื*อคนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัตภิายใน 5 วนัทําการนับตั *งแตว่ัน
ถัดจากวนัทําการรับซื*อคนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัต ิเพื$อนําเงนิไปซื*อหน่วยลงทนุกองทนุเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ   

ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถดําเนนิการขายคนืหรอืสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุกองทนุเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ ไปยังกองทนุ
อื$นได ้โดยเป็นไปตามเงื$อนไขระบไุวใ้นหนังสอืชี*ชวนของกองทนุเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ  

(3) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที$รับซื*อคืนโดยอัตโนมัตจิะทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื*อคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมัตจํิานวนนั*น 

3. บรษัิทจัดการจะดําเนนิการรับซื*อคนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัตงิวดสดุทา้ยเมื$อครบกําหนดอายุโครงการทั *งจํานวน ณ 
วนัครบกําหนดอายโุครงการ (วนัสดุทา้ยของโครงการ)  เป็นจํานวนเงนิที$ไมเ่กนิจํานวนเงนิสดรับที$ไดรั้บจากดอกเบี*ยรับ 
และ/หรอืรายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิบวก (หัก) ดว้ยกําไร (ขาดทนุ) สทุธทิี$เกดิขึ*นจรงิ และ/หรอืกําไรสะสม และ/หรอื
เงนิตน้ที$ไดจ้ากการไถถ่อนคนืของตราสารหนี*หรอืหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอื$นที$กองทนุรวมลงทนุไว ้เมื$อครบอายุของ
ตราสารหนี* หรอืหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอื$นที$กองทนุรวมลงทนุดงักลา่ว หลงัจากกนัสาํรองสาํหรับคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ของ
กองทนุ (ถา้ม)ี   

บรษัิทจัดการจะดําเนินการรับซื*อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี*เพื$อสับเปลี$ยนไปยังกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ  
โดยถอืวา่บรษัิทจัดการไดรั้บความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทนุใหดํ้าเนนิการดงักลา่ว  

ในการรับซื*อคนืหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะใชร้าคารับซื*อคนื ณ สิ*นวันทํารายการรับซื*อคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมัต ิ โดยบรษัิทจัดการจะดําเนนิการชาํระเงนิคา่รับซื*อคนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัตภิายใน 5 วนัทําการนับตั *งแตว่ัน
ถัดจากวนัทําการรับซื*อคนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัต ิเพื$อนําเงนิไปซื*อหน่วยลงทนุกองทนุเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ  
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ทั *งนี* ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถดําเนนิการขายคนืหรือสับเปลี$ยนหน่วยลงทนุกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ ไปยัง
กองทนุอื$นได ้โดยเป็นไปตามเงื$อนไขระบุไวใ้นหนังสอืชี*ชวนของกองทนุเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ โดยการลดจํานวน
หน่วยลงทนุที$รับซื*อคนืโดยอตัโนมัต ิจะทําในวนัทําการถัดจากวนัทําการรับซื*อคนืหน่วยลงทนุอตัโนมัตจํิานวนนั*น   

อนึ$ง ณ วันทํารายการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิหากผูถ้อืหน่วยลงทุนที$ยังมไิดเ้ปิดบัญชกีองทุนเปิด แอล เอช 
ตลาดเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการเปิดบัญชีกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงินใหแ้ก่ ผุ ถ้ ือหน่วยลงทุน 
เพื$อสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุเขา้ โดยบรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดใ้หค้วามยนิยอมในการดําเนนิการดงักลา่ว
แลว้ 

7.5 ระยะเวลาในการรบัซื
อคนื : 

ตามที$ระบใุนขอ้ 7.4 

7.6 รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื
อคนื :  

ตามที$ระบใุนขอ้ 7.4  

7.7  การขายคนืหนว่ยลงทุน : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

7.8 รายละเอยีดการขายคนืหนว่ยลงทุนเพิ:มเตมิ : ไมม่ ี

7.9 รายละเอยีดเพิ:มเตมิ : 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะเปลี$ยนแปลงกําหนดการ ในการรับซื*อคนืหน่วยลงทนุ หรอืปรับปรุง เพิ$มเตมิ วธิกีาร และ
การรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทั *งนี* เป็นไปเพื$อประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยจะทําการตดิประกาศที$สํานักงานของบรษัิทจัดการ และสํานักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซื*อคนื 

8 การสบัเปลี:ยนหนว่ยลงทุน 

8.1 ชอ่งทางการสบัเปลี:ยนหนว่ยลงทุน 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนื  

- วธิกีารอื$น ๆ เพื$อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลี:ยนหนว่ยลงทนุเพิ:มเตมิ  

การสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ$ง (“กองทุนตน้ทาง”) เพื$อซื*อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองทุนหนึ$ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื$อนไขที$ระบุไวใ้นโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
ดําเนนิการนําเงนิคา่ขายคนื ซึ$งไดห้ักคา่ธรรมเนียมการสับเปลี$ยนหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เพื$อนําไปชําระค่าซื*อหน่วยลงทุน
ของกองทนุปลายทาง 

การสบัเปลี$ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั*งแรก ซึ$งมาจากการสั$งขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื$น
ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการจะตอ้งเป็นไปตามเงื$อนไขในหัวขอ้การเสนอขายหน่วยลงทนุครั*งแรก หรอืหัวขอ้การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั*งแรก หรือหัวขอ้การสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื$นนั*น  เวน้แต่ไดรั้บ
อนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นอยา่งอื$น 

การสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั*งแรก บริษัทจัดการอาจเปิดใหบ้ริการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน  
โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีดลว่งหนา้กอ่นวนัเปิดใหบ้รกิาร โดยปิดประกาศ ณ สาํนักงานของบรษัิทจัดการ
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนื และบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

ในกรณีที$วนัดังกลา่วตรงกับวันหยดุทําการ และ/หรอืวนัที$สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื$นใดที$มี
อํานาจตามกฎหมายที$เกี$ยวขอ้งมคํีาสั$งใหเ้ป็นวันหยุดทําการซื*อขาย แมอ้าจเป็นวันที$บรษัิทจัดการกําหนดใหเ้ป็นวันทํา
การสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลื$อนวนัทําการสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการถัดไป 

ทั *งนี* บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะเปลี$ยนแปลง และ/หรอื เพิ$มเตมิ วัน เวลา และวธิกีาร การสบัเปลี$ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ตามที$บรษัิทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ สํานักงานของ
บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนื รวมทั *งเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

กรณีที$เป็นการสับเปลี$ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะใชห้ลักเกณฑข์า้งตน้ดว้ย  
เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื$น 

8.2.1.    วธิกีารสบัเปลี:ยนหนว่ยลงทนุ 

กรณีกองทนุนี
เป็นกองทุนตน้ทาง 
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ผูถ้อืหน่วยลงทนุที$ประสงคจ์ะสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี* ไปยังกองทุนอื$นภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ 
สามารถสั$งสับเปลี$ยนหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอยีดในคําสั$งสบัเปลี$ยนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบชุื$อกองทุน
ตน้ทาง จํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนที$ตอ้งการสับเปลี$ยนจากกองทุนตน้ทาง และชื$อกองทุนปลายทาง  
พรอ้มเอกสารประกอบการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนที$บริษัทจัดการกําหนด (ถา้มี) และนําส่งไดท้ี$บริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนื และบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสั$ง
สบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน ทั *งนี* บรษัิทจัดการจะดําเนนิการนําเงนิที$ไดจ้ากการขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางนี* ไปชําระค่าซื*อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดที$ระบุไวใ้นคําสั$ง
สับเปลี$ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื$นใดที$บริษัทจัดการกําหนด เมื$อบรษัิทจัดการไดทํ้ารายการสับเปลี$ยนแลว้ ผูส้ั$ง
สับเปลี$ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให ้
ดําเนนิการเป็นอยา่งอื$นได ้

กรณีกองทนุนี
เป็นกองทุนปลายทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุที$ประสงคจ์ะสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมอื$นภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ มายังกองทนุ
นี* สามารถขอรับหนังสอืชี*ชวน คูม่อืผูล้งทนุ คําสั$งสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุ หรอืเอกสารอื$นใดที$บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้ม)ี 
ไดท้ี$ที$ทําการของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื*อคนื ในวันและเวลาทําการ หรือชอ่งทางอื$นที$บริษัท
จัดการอาจแจง้เพิ$มเตมิในอนาคต และสามารถสั$งสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคําสั$งสับเปลี$ยน
หน่วยลงทนุ หรอืเอกสารอื$นใดที$บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี$บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับ
ซื*อคนื เมื$อบรษัิทจัดการไดทํ้ารายการสับเปลี$ยนแลว้ ผูส้ั$งสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุ จะยกเลกิหรือเพกิถอนการสับเปลี$ยน
หน่วยลงทนุไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตใหดํ้าเนนิการเป็นอยา่งอื$นได ้

(สําหรับผูส้ั$งสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุที$ยังไม่เคยเปิดบัญชกีองทนุรวม จะตอ้งเปิดบัญชกีองทนุรวม โดยกรอกรายละเอยีด
ในใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชกีองทนุรวมโดยปฏบิัติ
เชน่เดยีวกับการเปิดบญัชกีองทนุรวมตามหัวขอ้ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั*งแรก เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจาก
บรษัิทจัดการเป็นอยา่งอื$น) 

8.2.2.  วนัและเวลาในการสบัเปลี:ยนหนว่ยลงทุน 

กรณีกองทนุนี
เป็นกองทุนตน้ทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน โดยสง่คําสั$งสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน และนําสง่หลักฐานการสับเปลี$ยน
หน่วยลงทนุซึ$งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.1 การรับซื*อคนืหน่วยลงทนุโดยผ่านบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซื*อคนืหน่วยลงทนุ 

ในกรณีที$วนัดังกลา่วตรงกับวันหยดุทําการ และ/หรอืวนัที$สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื$นใดที$มี
อํานาจตามกฎหมายที$เกี$ยวขอ้งมคํีาสั$งใหเ้ป็นวนัหยุดทําการซื*อขาย แมอ้าจเป็นวนัที$บรษัิทจัดการกําหนดใหเ้ป็นทําการ
สบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลื$อนวนัทําการสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการถัดไป 

ทั *งนี* บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะเปลี$ยนแปลง และ/หรอื เพิ$มเตมิ วัน เวลา และวธิกีาร การสบัเปลี$ยนหน่วยลงทุน
ดังกลา่ว ตามที$บรษัิทจัดการเห็นสมควรโดยคํานงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื*อคนื รวมทั *ง
เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

กรณีกองทนุนี
เป็นกองทุนปลายทาง 

ผูส้นใจลงทนุสามารถสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุไดซ้ึ$งเป็นไปตามรายละเอยีดตามเงื$อนไขวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุ  

ทั *งนี* บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะเปลี$ยนแปลงวนัและเวลาทําการสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุดงักลา่ว ตามที$บรษัิทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซื*อคนื 

8.2.3   ราคาสบัเปลี:ยนหนว่ยลงทนุ 

ในการสบัเปลี$ยนหน่วยลงทุน มูลคา่หน่วยลงทนุที$ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการคํานวณเมื$อสิ*นวันทําการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน 
โดยจะกําหนดราคาขายและรับซื*อคนืกรณีสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุ ดงันี* 

กรณีกองทุนนี
เป็นกองทุนตน้ทาง 

การกําหนดราคารับซื*อคืนเพื$อสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนออก จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที$คํานวณไดเ้มื$อสิ*นวันทําการ
สับเปลี$ยนหน่วยลงทุนมีผล หักดว้ยค่าธรรมเนียมการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนออก (ถา้มี) หรือค่าธรรมเนียมอื$นใดที$
เกี$ยวขอ้ง (ถา้ม)ี 
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กรณีกองทนุนี
เป็นกองทุนปลายทาง 

การกําหนดราคาหน่วยลงทุนเพื$อสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนเขา้ จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที$คํานวณไดเ้มื$อสิ*นวันทําการ
สบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุมผีลกอ่นวนัที$กองทนุไดรั้บชําระคา่ซื*อหน่วยลงทนุจากกองทนุตน้ทาง บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการ
สบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุเขา้ (ถา้ม)ี หรอืคา่ธรรมเนยีมอื$นใดที$เกี$ยวขอ้ง (ถา้ม)ี 

หากมกีารเปลี$ยนแปลงใด ๆ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยปิดประกาศที$สํานักงานของบรษัิทจัดการ 
และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนื 

ทั *งนี* บริษัทจัดการจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน
ระหวา่งกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ  แตจ่ะมกีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายและรับซื*อคนืหน่วย
ลงทนุ (ถา้ม)ี ตามอตัราที$บรษัิทจัดการกําหนด 

เง ื:อนไขในการสบัเปลี:ยนหนว่ยลงทุน 

1. กรณีที$กองทนุนี*เป็นกองทนุตน้ทางและผูถ้อืหน่วยลงทนุสั$งสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุโดยมจํีานวนหน่วยลงทนุหรอืมูลค่า
หน่วยลงทนุสงูกวา่ขอ้มูลที$ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืการสั$งสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุดังกลา่วมผีลทํา
ใหห้น่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุมมีูลค่าตํ$ากว่ามูลค่าหรือจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืขั *นตํ$า (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการจะ
ถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ี$จะสับเปลี$ยนหน่วยลงทนุทั *งหมดตามจํานวนที$ปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน
ไปยังกองทนุปลายทาง 

ทั *งนี* หากบรษัิทจัดการจะเปลี$ยนแปลงมูลคา่หรอืจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั *นตํ$าดังกล่าว บรษัิทจัดการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักลา่วกอ่นวันเปลี$ยนแปลง ที$ที$ทําการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและ ณ สถานที$ตดิตอ่
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนื ที$ใชใ้นการรับซื*อคนืหน่วยลงทนุ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะปฏเิสธการทํารายการสับเปลี$ยนหน่วยลงทนุ หากไม่สามารถเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายหรือ
คา่ธรรมเนยีมที$เกี$ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุไดต้ามอตัราและวธิกีารที$บรษัิทจัดการกําหนด 

เง ื:อนไขอื:น ๆ  

1. บรษัิทจัดการอาจเปลี$ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ$มเตมิวธิกีารสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน เพื$อเพิ$มความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงื$อนไข และวธิีการที$บริษัทจัดการกําหนด ซึ$งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที$
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ ทั *งนี*บรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีด
การใหบ้รกิารดงักลา่ว กอ่นวนัเปลี$ยนแปลง ที$ที$ทําการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและ ณ สถานที$ตดิตอ่ของผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซื*อคนื รวมทั *งเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะปรับปรุงเปลี$ยนแปลงระยะเวลาทําการสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุเพื$อความเหมาะสม หรอื
เพื$อประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุโดยรวม โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว 
กอ่นวันเปลี$ยนแปลง ที$ที$ทําการทกุแห่งของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานที$ตดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนืที$
ใชใ้นการรับซื*อคนืหน่วยลงทนุ 

3. บรษัิทจัดการจะไม่สบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุหากเกดิกรณีตามขอ้ “การเลื$อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน
คนืแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื*อคนืหน่วยลงทุนตามคําสั$งซื*อหรือคําสั$งขายคนืหน่วยลงทุน” และ  
“การหยุดรับซื*อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื$นใดที$บรษัิทจัดการไดส้งวนสทิธใินการขายหรือรับซื*อคนืหน่วยลงทนุไวใ้น 
รายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีที$บรษัิทจัดการพจิารณาเห็นวา่คําสั$งสบัเปลี$ยนใดจะมผีลกระทบตอ่กองทนุหรอื
ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสี$ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี$ยงตอ่ชื$อเสยีงของบรษัิทจัดการหรอืกองทนุ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะไม่ดําเนนิการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนนั*น ๆ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ั$งสับเปลี$ยนก่อนการ
ดําเนนิการ 

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี$จะหยุดรับคําสั$งสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั$วคราวและ/หรือถาวรก็ได ้ในกรณีที$บริษัท
พจิารณาเห็นว่าการหยุดรับคําสั$งสับเปลี$ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุต่อกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยปิดประกาศที$สํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซื*อคนื
หน่วยลงทนุ รวมทั *งเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

9. การชําระคา่รบัซื
อคนื สบัเปลี:ยนหนว่ยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื:นแทนเงนิ 

กรณีบรษัิทจัดการไมส่ามารถชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ และจะชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอื
ทรัพยส์นิอื$นแทนบรษัิทจัดการจะกําหนดขั *นตอนการดําเนนิการตอ่ไป โดยตอ้งไดรั้บมตพิเิศษใหช้ําระคา่ขายคนืหน่วย
ลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอื$นแทนเงนิ โดยขั *นตอนที$กําหนดดังกลา่วตอ้งสามารถปฏบิัตไิดจ้รงิ และเป็นธรรม
ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดนั*นทกุราย 
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10. การเลื:อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทุนคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน 

10.1 บรษัิทจัดการอาจเลื$อนกําหนดชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที$มคํีาสั$งขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีที$กําหนดไวใ้นโครงการ ซึ$งตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี* 

(1)  บรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื$อโดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีที$เขา้เหตใุดเหตหุนึ$งดังนี* 
โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

 (ก)  มีเหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์ส ินของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตสุมผล 

 (ข)  มเีหตทุี$ทําใหก้องทนุรวมไม่ไดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิที$ลงทนุไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึ$งเหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการกองทนุรวม 

 (2)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคํีาสั$งขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาที$บรษัิทจัดการกองทนุรวมพบวา่ ราคารับซื*อ
คนืหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา 

10.2 การเลื$อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 10.1 ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี* 

(1)  เลื$อนกําหนดชําระค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วันทําการนับแต่วันที$ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคํีาสั$งขายคนืหน่วยลงทุนนั*น   
เวน้แตไ่ดรั้บการผอ่นผันจากสาํนักงาน 

(2)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที$มคํีาสั$งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื$อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอื$นและผูล้งทนุทั$วไปใหท้ราบเรื$องดงักลา่วดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั 

(3)  แจง้การเลื$อนกําหนดชําระคา่ขายคนื พรอ้มทั *งจัดสง่รายงานที$แสดงเหตผุลของการเลื$อน และหลักฐานการไดรั้บ
ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรับรองขอ้มูลของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) 
ตอ่สาํนักงานโดยพลนั  ทั *งนี* บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดําเนนิการแทนก็ได ้

(4) ในระหวา่งการเลื$อนกําหนดชําระคา่ขายคนื  หากมผีูถ้อืหน่วยลงทนุสั$งขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งเวลาดังกลา่ว ให ้
บรษัิทจัดการกองทนุรวมรับซื*อคนืหน่วยลงทนุนั*น โดยตอ้งชําระคา่ขายคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามลําดับวันที$สง่คําสั$ง
ขายคนืกอ่นหลงั 

11. การไมข่ายไมร่บัซื
อคนืไมส่บัเปลี:ยนหนว่ยลงทนุตามส ั:ง 

1.  บรษัิทจัดการอาจไม่ขายหรอืไม่รับซื*อคนืหน่วยลงทนุตามคําสั$งที$รับไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรับคําสั$งซื*อหรอืคําสั$งขาย
คนืหน่วยลงทนุได ้เฉพาะในกรณีที$กําหนดไวใ้นโครงการ ซึ$งตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี* 

(1)  ตลาดหลกัทรัพยไ์มส่ามารถเปิดทําการซื*อขายไดต้ามปกต ิ

(2)  บรษัิทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื$อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ$งดังนี* โดย
ไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ซึ$งใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ 1 วันทําการ  เวน้แตจ่ะไดรั้บการผ่อนผันเวลา
ดงักลา่วจากสาํนักงาน 

(ก)  มเีหตจํุาเป็นทําใหไ้มส่ามารถจําหน่าย จา่ย โอน หลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

(ข)  ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค)  มเีหตจํุาเป็นอื$นใดเพื$อคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(3)  กองทุนรวมไดล้งทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดังต่อไปนี*เกดิขึ*น ซึ$งก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมนัียสาํคัญ 

(ก)  ตลาดซื*อขายหลักทรัพย์ที$กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื*อขายไดต้ามปกต ิ ทั *งนี* เฉพาะในกรณีที$
กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพยท์ี$ซื*อขายในตลาดซื*อขายหลักทรัพยแ์หง่นั*นเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุรวม 

(ข)  มเีหตกุารณ์ที$ทําใหไ้ม่สามารถแลกเปลี$ยนเงนิตราตา่งประเทศไดอ้ย่างเสร ีและทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

(ค)  มเีหตทุี$ทําใหก้องทนุรวมไม่ไดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิที$ลงทนุไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึ$งเหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการกองทนุรวม และผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้ 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั$งซื*อหน่วยลงทุนที$รับไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรับคําสั$งซื*อหน่วยลงทุน แก ่
ผูล้งทนุเฉพาะราย เนื$องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงันี* 
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(ก)  บรษัิทจัดการกองทุนรวมมเีหตุอันควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนั*น ๆ มสีว่นเกี$ยวขอ้งกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ$ง
ดงันี* 

1.  การกระทําที$เป็นความผดิมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมาย เกี$ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

2.  การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

3.  การกระทําที$เป็นการปฏบิตัติามคําสั$งเกี$ยวกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อํีานาจตามกฎหมาย 

(ข)  บรษัิทจัดการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนนิการรูจั้กลกูคา้ และตรวจสอบเพื$อทราบขอ้เท็จจรงิเกี$ยวกับลกูคา้ไดใ้น
สาระสาํคญั 

(5)  อยู่ในระหวา่งดําเนนิการเปลี$ยนใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายอื$นเขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการ
ของตนอันเนื$องมาจากการที$บรษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุนไดต้าม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการดํารงเงนิกองทนุของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซื *อขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพยแ์ละการ 
จัดจําหน่ายหลักทรัพยท์ี$เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจั้ดการเงนิทุนสัญญาซื*อขายล่วงหนา้ ซึ$งใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ 3  
วนัทําการ 

(6)  อยูใ่นระหวา่งดําเนนิการเพื$อเลกิกองทนุรวม 

2.   เมื$อปรากฏเหตุตามขอ้ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื*อคืนหน่วยลงทุน หรือ 
หยดุรับคําสั$งซื*อหรอืคําสั$งขายคนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี* 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุที$มคํีาสั$งซื*อหรอืคําสั$งขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รับซื*อคนืหน่วย
ลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามขอ้ 1(1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอื$นและผูล้งทนุทั$วไป
ใหท้ราบถงึการหยดุรับคําสั$งซื*อหรอืคําสั$งขายคนืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนัดว้ย 

(2)  รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื*อคนืหน่วยลงทนุ หรอืการหยุดรับคําสั$งซื*อหรือคําสั$งขายคนืหน่วยลงทนุพรอ้มทั *ง
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนนิการของกองทนุรวมเปิดนั*นใหส้าํนักงานทราบโดยพลนั 

(3)  ในกรณีที$บรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื*อคนืหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั$งซื*อหรือคําสั$งขายคนืหน่วย
ลงทนุตามขอ้ 1(1) (2) (3) และ (5) เกนิ 1 วนัทําการ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมดําเนนิการดงันี* กอ่นการเปิดรับคําสั$ง
ซื*อหรอืคําสั$งขายคนืหน่วยลงทนุ 

(ก)  รายงานการเปิดรับคําสั$งซื*อหรอืคําสั$งขายคนืหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วัน
ทําการสดุทา้ยก่อนวันรายงานนั*นใหส้ํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั$งซื*อหรือคําสั$งขายคนืหน่วย
ลงทนุ 

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที$มคํีาสั$งซื*อหรือคําสั$งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรือรับซื*อคนื
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอื$นและผูล้งทนุทั$วไปใหท้ราบถงึการเปิดรับคําสั$งซื*อหรือคําสั$ง
ขายคนืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั 

ในกรณีที$บรษัิทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื*อคนื หรือไม่รับสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนตามคําสั$งซื*อ คําสั$งขายคนื หรือคําสั$ง
สับเปลี$ยนหน่วยลงทุนที$ไดรั้บมาแลว้ หรือหยุดรับคําสั$งซื*อ คําสั$งขายคนื หรือคําสั$งสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการอาจหยุดคํานวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื*อคนืหน่วยลงทุน 
ก็ได ้

3. บรษัิทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทนุตามคําสั$งซื*อหรอืคําสั$งสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุที$ไดรั้บมาแลว้หรอืหยุดรับคํา
สั$งซื*อหรือคําสั$งสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน ในชว่งระยะเวลาที$บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขาย
หน่วยลงทุนที$ไม่ถูกตอ้งนั*นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที$ถูกตอ้งตั *งแต่หนึ$งสตางคข์ึ*นไป และคดิเป็นอัตราตั *งแต ่
รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุที$ถูกตอ้ง ทั *งนี* บรษัิทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทนุหรอืหยุดรับคํา
สั$งซื*อหรอืคําสั$งสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุ ณ ที$ทําการทกุแห่งของบรษัิทจัดการและสถานที$ตดิตอ่ทกุแห่งของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซื*อคนืที$ใชใ้นการซื*อขายหรือสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ ี$ไดม้คํีาสั$งซื*อหรือคําสั$งสับเปลี$ยน
หน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 

12 การหยดุขายหรอืรบัซื
อคนืหนว่ยลงทุน 

เพื$อคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืในกรณีที$มคีวามจําเป็นเพื$อรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ
ของประเทศ หรอืเพื$อรักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัท
จัดการหยุดรับคําสั$งซื*อ คําสั$งขายคืน หรือคําสั$งสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชั$วคราวตาม
ระยะเวลาที$เห็นสมควร แตร่วมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วันทําการตดิตอ่กัน เวน้แตจ่ะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรับคําสั$งซื*อ คําสั$งขายคนื หรอืคําสั$งสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุออกไปได ้
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13 เง ื:อนไขและขอ้จํากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ 

13.1    ขอ้จํากดัการโอนหนว่ยลงทนุ  

บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที$การถอื
หน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กี$ยวกับ
ขอ้จํากดัการถอื หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที$ของบรษัิทจัดการ 

13.2. วธิกีารโอนหนว่ยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุที$ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งดําเนนิการดงัตอ่ไปนี* 

(1) กรอกแบบคําขอโอนหน่วยลงทนุตามที$บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุกําหนด พรอ้มทั *งลงลายมอืชื$อ 
ผูโ้อนและผูรั้บโอน และยื$นคําขอโอนหน่วยลงทนุดังกลา่วพรอ้มเอกสารที$กําหนดแกน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ใน
กรณีที$ผูรั้บโอนยังไม่มบีัญชกีองทุนกับบรษัิทจัดการ ผูรั้บโอนจะตอ้งดําเนนิการขอเปิดบัญชกีองทนุตามวธิกีารที$
กําหนดไวใ้นโครงการกอ่น แลว้ผูโ้อนจงึทําการโอนหน่วยลงทนุใหผู้รั้บโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที$ระบุไวใ้นขอ้ 15.3 เรื$อง “ค่าธรรมเนียมที$เรียกเก็บจาก 
ผูส้ั$งซื*อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” 

(3) หลงัจากที$ไดรั้บคา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะสง่มอบใบเสร็จรับเงนิ 
และใบกํากบัภาษี พรอ้มสาํเนาคําขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่โ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะบันทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทนุและออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหผู้โ้อน 
และผูรั้บโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันที$นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดรั้บคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง
สมบรูณ์ ทั *งนี* ผูรั้บโอนหน่วยลงทนุจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามขอ้ 13 เรื$อง “สทิธหินา้ที$
และความรับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทนุ” ไดต้อ่เมื$อนายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้นัทกึชื$อผูรั้บโอนหน่วยลงทนุใน
สมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้ 

14.  การจา่ยเงนิปนัผล :  

14.1 นโยบายการจา่ยเงนิปันผล : ไมจ่า่ยเงนิปันผล 

14.2 หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล : - 

14.3 กําหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ : - 

15.  คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยที:เรยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ ั:งซื
อหรอืผูถ้อืหนว่ยลงทุน :  

15.1. คา่ธรรมเนยีมรวม (เพดานคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยที:ประมาณการไดท้ี:เรยีกเก็บจากกองทุนรวม
ท ั
งหมด) :  

รายการคา่ธรรมเนยีม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

ประมาณการค่าใชจ้่ายที$เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั *งหมด ไม่เกนิรอ้ยละ 5.000 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิอง
กองทนุรวม 

15.2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยที:เรยีกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที$คํานวณไดเ้ป็นรายวนั 

มูลค่าทรัพยส์นิที$ใชใ้นการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีน หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิทั *งสิ*นหักดว้ยมูลคา่หนี*สนิทั *งสิ*นยกเวน้คา่ธรรมเนียมการจัดการ  คา่ธรรมเนยีมผูดู้แล
ผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ณ วนัที$คํานวณ 

ในกรณีที$กองทนุรวมตา่งประเทศมกีารคนืเงนิคา่ธรรมเนยีมบางสว่น อันไดแ้ก ่การจัดการ และ/หรอืคา่ธรรมเนยีมอื$นใด
ในลักษณะทํานองเดยีวกันนี* (ถา้ม)ี เพื$อเป็นคา่ตอบแทนใหก้องทนุ กองทนุจะนําเงนิดังกลา่วไปลงทนุในกองทนุหลัก 
(Royalties and rebate) ตอ่ไป โดยถอืวา่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.100 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที$คํานวณไดเ้ป็นรายวนั 
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มูลค่าทรัพยส์นิที$ใชใ้นการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีน หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิทั *งสิ*นหักดว้ยมูลคา่หนี*สนิทั *งสิ*นยกเวน้คา่ธรรมเนียมการจัดการ  คา่ธรรมเนยีมผูดู้แล
ผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ณ วนัที$คํานวณ 

15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี :  

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.000 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที$คํานวณไดเ้ป็นรายวนั 

มูลค่าทรัพยส์นิที$ใชใ้นการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีน หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิทั *งสิ*นหักดว้ยมูลคา่หนี*สนิทั *งสิ*นยกเวน้คา่ธรรมเนียมการจัดการ  คา่ธรรมเนยีมผูดู้แล
ผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ณ วนัที$คํานวณ 

15.2.4. คา่ธรรมเนยีมที:ปรกึษาการลงทนุ :  

ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

15.2.5. คา่ธรรมเนยีมการจดัจําหนา่ย :  

ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

15.2.6. คา่ธรรมเนยีมอื:น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื$นๆ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนที$คํานวณไดเ้ป็น
รายวนั  

รายละเอยีดเพิ:มเตมิ :  

อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.400 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุที$คํานวณไดเ้ป็นรายวนั  

(1) ค่าใชจ้่ายเพื$อวัตถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุน อาทเิชน่ ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ ์หรือค่าสื$อโฆษณา
ประชาสมัพันธ ์คา่ใชจ้่ายในดา้นการตลาด การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ตลอดจนการจัดสมัมนาการแนะนํากองทนุ เป็น
ตน้ ตามที$จา่ยจรงิ แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 0.535 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

(2) คา่ใชจ้่ายหรอืคา่ธรรมเนียมที$เกี$ยวขอ้งในการจัดตั *งกองทนุ เชน่คา่ธรรมเนียมในการจัดตั *งกองทุนและจดทะเบยีน
กองทรัพยส์นิของกองทนุกบัสาํนักงาน คา่ที$ปรกึษาทนายความ ในชว่งจัดตั *งกองทนุ เป็นตน้  

(3) คา่ใชจ้า่ยในการแปลเอกสารที$เกี$ยวขอ้งกับการบรหิารจัดการและการดําเนนิงานของกองทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ  

(4) คา่ใชจ้่ายที$เกี$ยวเนื$องกับการจัดทําบัญชแีละรายงานของกองทนุ เชน่ คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัช ี
คา่ใชจ้า่ยที$เกดิจากการลงบญัชกีองทนุ หรอืการจัดทารายงานที$เกี$ยวขอ้ง  

(5) คา่ใชจ้า่ยที$เกี$ยวเนื$องกับการลงทนุในหลักทรัพยแ์ละทรัพยส์นิของกองทนุ เชน่ คา่นายหนา้ซื*อขายหลกัทรัพยห์รอื
ตราสารต่าง ๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการโอนหลักทรัพย ์ค่าใชจ้่ายในการจัดทาเอกสารที$เกี$ยวขอ้งกับ
หลักทรัพย ์ค่าใชจ้่ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลักทรัพย ์เชน่ ใบหุน้กู ้ค่าใชจ้่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย ์
และค่าใชจ้่ายอื$น ๆ ที$เกดิจากการซื*อขายหลักทรัพย ์ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบัน
การเงนิที$เกี$ยวขอ้งกับการบรหิารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื$นใดที$ทาใหก้องทุนสามารถลงทนุใน
หลกัทรัพยแ์ละหรอืทรัพยส์นินั*นได ้

(6) คา่ที$ปรกึษากฎหมาย  

(7) ค่าจัดทํา จัดพมิพ์ แบบฟอร์มคําขอใชบ้รกิารกองทุน หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับ
ภาษี รายงานการถอืหน่วยลงทุนและแบบฟอรม์อื$นๆ ที$เกี$ยวขอ้งกับกองทุน และค่าใชจ้่ายในการจัดเตรยีมและจัดสง่
เอกสารดงักลา่วใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอื$นๆที$เกี$ยวเนื$องกับกองทนุ  

(8) คา่ใชจ้่ายในการจัดทํา ผลติ และนําสง่เอกสารและรายงานตามที$กฎหมายกําหนด เชน่ หนังสอื ชี*ชวน รายงานทกุ
รอบปีบัญช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกี$ยวกับขอ้มูลการจัดการกองทุนรวม เพื$อนาสง่แก่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ผูถ้อืหน่วยลงทุน และหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้อบบัญช ีและผูเ้กี$ยวขอ้งอื$น ๆ ของ
กองทนุ  

(9) คา่ใชจ้่ายในการประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสอืพมิพร์ายวันหรอืสิ$งพมิพ์
อื$นใด  

(10) คา่ใชจ้า่ย คา่ธรรมเนยีม และ/หรอื คา่ไปรษณียากร คา่ภาษีอากร ที$เกดิขึ*นหรอืเกี$ยวเนื$องกับการลงทนุหรอืมไีวใ้น
ทรัพยส์นิหรอืหลกัทรัพยท์ั *งในประเทศและตา่งประเทศ เชน่ การจัดหาใหไ้ดม้า รับมอบ สง่มอบ ดแูล เก็บรักษา ป้องกนั
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใชจ้่ายที$เกี$ยวขอ้งกับการป้องกันความเสี$ยงในอัตราแลกเปลี$ยนเงนิตรา หรอืความเสี$ยงที$เกี$ยวขอ้งกับการลงทุนใน
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หลักทรัพยท์ั *งในประเทศและต่างประเทศ และค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมอื$น ๆ ตามที$จ่ายจรงิ รวมถงึค่าใชจ้่ายและ
คา่ธรรมเนยีมอื$นใดเพื$อใหก้องทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพยต์ามที$กําหนดไวใ้นโครงการได ้เป็นตน้  

(11) คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิคด ี(ถา้ม)ี อาทเิชน่ คา่ใชจ้า่ยที$เกดิขึ*นจากการตดิตามทวงถาม หรอืการดําเนนิคด ีเพื$อการ
รับชําระหนี*ใดๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใชจ้่ายในการดําเนินคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ที$ฟ้องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการ
ปฏบิัตหินา้ที$หรือเรียกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการเพื$อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรือเมื$อ
ไดรั้บคําสั$งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายในการ
ดําเนนิคดทีางศาลเพื$อรักษาสทิธขิองกองทนุ เป็นตน้  

(12) คา่จัดเตรยีมรายงานตา่งๆ สําหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ/หรอืคา่ใชจ้่ายตา่งๆที$เกดิขึ*นจากการปฏบิัตติามกฎหมาย
หรอืประกาศของสาํนักงาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม หรอืหน่วยงานที$มอํีานาจตามกฎหมาย  

(13) คา่ใชจ้่ายในการจัดทํา จัดพมิพ ์และจัดสง่หนังสอืบอกกลา่ว ประกาศและรายงานตา่งๆ รวมถงึการลงประกาศใน
หนังสอืพมิพร์ายวัน ที$นอกเหนือจากการประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิเชน่ ประกาศการแกไ้ขเพิ$มเตมิโครงการ การปิด
สมดุทะเบยีนเพื$อจา่ยเงนิปันผล เป็นตน้ และ/หรอื ขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(14) คา่ใชจ้า่ยเกี$ยวเนื$องจากการเปลี$ยนแปลงแกไ้ขโครงการ เชน่ การจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการประกาศการแกไ้ขในหนังสอืพมิพ ์เป็นตน้  

(15) คา่เอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชกีองทนุ  

(16) คา่ใชจ้า่ยในการรับชาํระเงนิคา่ซื*อหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ เชน่ คา่ธรรมเนยีม
ธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร เป็นตน้  

(17) คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม คา่ใขจ้่ายที$เกี$ยวขอ้งกับการทํารายการลงทุน และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื$นๆ เชน่ คา่ธรรมเนียม
ธนาคารตา่งๆ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่ไปรษณียากรสําหรับหนังสอืโตต้อบกับผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่พาหนะ 
ค่าจดทะเบยีนกับผูม้ีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั *งค่าใชจ้่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที$เกี$ยวเนื$องกับการจัดหา 
ไดม้า รับมอบ/สง่มอบดแูลรักษา ป้องกนัผลประโยชน ์ซึ$งสนิทรัพยห์รอืหลกัทรัพยต์า่งๆ ของกองทนุที$นอกเหนอืไปจาก
ที$ระบไุวใ้นขอ้ 15.2.2 "คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี" เป็นตน้  

(18) คา่ใชจ้า่ยที$เกดิจากการผดินัดชําระราคา (failed trade)  

(19) คา่ใชจ้่ายเกี$ยวกับการเก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ (ถา้ม)ี นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนท์ี$
เรยีกเก็บรายปี ตามที$จา่ยจรงิ โดยจะไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

(20) คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในการชาํระบญัช ีและเลกิกองทนุ 

(21) คา่ใชจ้่ายที$เกี$ยวขอ้งกับการใชห้รอือา้งองิดัชนีหลักทรัพย ์เครื$องหมายการคา้ และ/หรอื เครื$องหมายบรกิารของ
ตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรอื ของผูคํ้านวณและประกาศดชัน ี(Index Provider) 

(22) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที$เกี$ยวขอ้งกับการจ่ายเงินปันผล และ/หรือค่าใชจ้่ายอื$นๆ  
ที$เกี$ยวเนื$องกบักองทนุ 

หมายเหต ุ 

ค่าใชจ้่ายที$เกี$ยวเนื$องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิของกองทุนเป็นค่าใชจ้่ายที$เรียกเก็บตามรายการที$
เกดิขึ*นจรงิไมส่ามารถประมาณการได ้ทั *งนี* คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วไมร่วมอยูใ่นเพดานขั *นสงูของคา่ธรรมเนยีมอื$น ๆ 

 คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายตา่งๆที$เรยีกเก็บจากกองทนุรวมตามขอ้ 15.1 - 15.2 รวมภาษีมูลคา่เพิ$ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ 
หรอืภาษีอื$นใด และภาษีดงักลา่วจะถอืเป็นภาระของกองทนุรวม  

ทั *งนี* ในกรณีที$อัตราภาษีมูลคา่เพิ$ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื$นใดมกีารเปลี$ยนแปลง บรษัิทจัดการสงวนสทิธใินการ
ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั *งหมดของกองทนุใหส้อดคลอ้งกับการเปลี$ยนแปลงดังกล่าว และใหถ้อืว่า
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

15.3. คา่ธรรมเนยีมที:เรยีกเก็บจากผูส้ ั:งซื
อหรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ทั *งนี* บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะราย
ไม่เท่ากันขึ*นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทํารายการ ประเภทการทํารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้  

15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรบัซื
อคนืหนว่ยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
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ทั *งนี* บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซื*อคนืหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแตล่ะกลุม่หรอืแต่ละ
รายไม่เทา่กันขึ*นอยู่กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการทํารายการ ประเภทการทํารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี:ยนหนว่ยลงทนุ (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี:ยนหนว่ยลงทุนเขา้ (Switching In) : ม ี 

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ    

บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนระหวา่ง
กองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ แตจ่ะมกีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการขายและรับซื*อคนืหน่วยลงทนุตาม
อตัราที$บรษัิทจัดการกําหนด 

ทั *งนี*บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะ
รายไม่เทา่กันขึ*นอยู่กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการทํารายการ ประเภทการทํารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

15.3.3.2 คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี:ยนหนว่ยลงทุนออก (Switching Out) : ม ี 

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ    

บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนระหวา่ง
กองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ แตจ่ะมกีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการขายและรับซื*อคนืหน่วยลงทนุตาม
อตัราที$บรษัิทจัดการกําหนด 

ทั *งนี*บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะ
รายไม่เทา่กันขึ*นอยู่กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการทํารายการ ประเภทการทํารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

15.3.4. คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ยลงทุน : ม ี 

ตามที$นายทะเบยีนเรยีกเก็บ  

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

ตามอตัราที$นายทะเบยีนกําหนด  

15.3.5. คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ : ม ี 

ตามที$นายทะเบยีนเรยีกเก็บ  

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

ตามอตัราที$นายทะเบยีนกําหนด  

15.3.6. คา่ปรบักรณีขายคนืหนว่ยลงทุนกอ่นระยะเวลาถอืครองที:กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ม ี 

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

• กรณีขายคนืหน่วยลงทนุ 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการจะเรียกเก็บ เมื$อสั$งขายคนืหน่วยลงทุน ทั *งนี* บรษัิทขอ
สงวนสทิธทิี$จะนํารายไดท้ี$ไดรั้บจากคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วเขา้เป็นรายไดข้องกองทนุ 

• กรณีสั$งสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุ 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บ เมื$อสั$งสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุออก (switching 
out) ทั *งนี* บรษัิทขอสงวนสทิธทิี$จะนํารายไดท้ี$ไดรั้บจากคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วเขา้เป็นรายไดข้องกองทนุ 

ทั *งนี* เวน้แตเ่ป็นการขายคนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัตโิดยการสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัตจิะยกเวน้ไม่เรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว 
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15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอื:น ๆ : ม ี 

รายละเอยีดเพิ:มเตมิ :  

(1)  คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามอตัราที$ธนาคารพาณชิยห์รอืสถาบนัการเงนิกําหนด โดยบรษัิท
จัดการจะหักจากจํานวนคา่ขายคนืหน่วยลงทนุนั*นๆ 

(2)  ค่าธรรมเนียมการหักเงนิจากบัญชขีองผูซ้ื*อหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ตามอัตราที$ธนาคารพาณิชยห์รือสถาบันการเงนิ
กําหนด โดยตดัจา่ยจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(3)  บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายอื$น ๆ ที$ผูถ้อืหน่วยลงทนุขอใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการใหผู้ ้
ถอืหน่วยลงทนุเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกตซิึ$งเป็นกรณีที$บรษัิทจัดการดําเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทุกราย 
ตามที$จ่ายจรงิ เชน่ คา่ใชจ้่ายในการจดแจง้จํานํากับนายทะเบยีน คา่แกไ้ขเปลี$ยนแปลงขอ้มูลในทะเบยีน เป็นตน้ โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วทราบ 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในขอ้ 15.3 ขา้งตน้นี* เป็นอัตราที$รวมภาษีมูลค่าเพิ$ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื$นใดทํานอง
เดยีวกนั 

15.4. วธิกีารคํานวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนยีม :  

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทั *งหมดเป็นอตัราที$รวมภาษีมลูคา่เพิ$ม ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื$นใดในทํานองเดยีวกนั  

คา่ใชจ้า่ยในรูปคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะ
คํานวณทกุวันและจะเรยีกเก็บจากกองทนุเป็นรายเดอืน  ทั *งนี*การตัดจ่ายคา่ธรรมเนียมดังกลา่วอาจปรับเปลี$ยนไดต้าม
ความเหมาะสมโดยถอืประโยชนข์องกองทนุเป็นสําคญั 

คา่ใชจ้่ายขอ้ 15.2.6 (1 – 22) จะตัดจ่ายจากกองทนุรวมตามที$จ่ายจรงิ และในทางบัญชจีะพจิารณาตัดจ่ายทั *งจํานวน
หรอืทยอยตัดจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายของกองทนุรวมเฉลี$ยเท่ากันทกุวันตามระยะเวลาที$จะไดรั้บประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนั*น
หรอืตามระยะเวลาที$เหมาะสม  

ทั *งนี*การตดัจา่ยคา่ใชจ้่ายดงักลา่วขา้งตน้จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีี$กําหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผูส้อบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ$ง หากมกีารเปลี$ยนแปลงเกี$ยวกับภาษีมูลคา่เพิ$ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื$นใดใน
ทํานองเดยีวกัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะเปลี$ยนแปลงการรับรูภ้าษีต่างๆ ดังกล่าว โดยถอืว่าไดรั้บมตจิากผูถ้อื
หน่วยลงทนุแลว้ 

15.5. การเปลี:ยนแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

1   ในกรณีที$บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามที$ไดร้ะบุไวใ้นโครงการและได ้
ดําเนนิการดังกลา่วแลว้ ใหบ้รษัิทจัดการเปิดเผยขอ้มูลดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบอย่างทั$วถงึภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที$มกีารลดคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดังกล่าว  ทั *งนี* การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งกระทําโดยวธิกีารที$เหมาะสมอันทําให ้
มั$นใจไดว้า่ผูล้งทนุไดรั้บทราบขอ้มูลดังกลา่ว เชน่ เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอื ณ สถานที$ในการ
ซื*อขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เป็นตน้  
การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืว่าสํานักงานใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ขเพิ$มเตมิ
โครงการในเรื$องดงักลา่วเมื$อบรษัิทจัดการไดดํ้าเนนิการตามขา้งตน้แลว้ 

2   ในกรณีที$บรษัิทจัดการมคีวามประสงคจ์ะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ$มขึ*นตามที$ระบไุวใ้นโครงการ บรษัิท
จัดการตอ้งคํานึงถงึความสมเหตุสมผลกับสภาพปกตทิางธุรกจิและประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ และตอ้งเปิดเผย
ขอ้มลูดงักลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้อย่างทั$วถงึดว้ยวธิกีารที$เหมาะสมอันทําใหม้ั$นใจไดว้า่ผูล้งทนุไดรั้บทราบขอ้มูล
ดงักลา่ว โดยอยา่งนอ้ยตอ้งจัดใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ ณ สถานที$ในการซื*อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื*อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ทั *งนี* ตามหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี* 

2.1  ในกรณีที$การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ$มขึ*นไม่เกนิกว่าอัตราขั *นสงูของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย
เดมิตามที$ระบไุวใ้นโครงการ ใหบ้รษัิทจัดการเปิดเผยขอ้มูลดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วันทําการ
กอ่นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ$มขึ*น 

2.2  ในกรณีที$การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ$มขึ*นเกนิกวา่อัตราขั *นสงูของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเดมิ
ตามที$ระบไุวอ้ย่างชดัเจนในโครงการแลว้วา่บรษัิทจัดการสามารถกระทําการดังกลา่วได ้ ทั *งนี* ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 
1 ปีนับแต่วันที$บริษัทจัดการประสงคจ์ะขึ *นคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายดังกลา่ว ใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการตาม
หลกัเกณฑด์งันี* 

(ก)  ในกรณีที$การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิ$มขึ*นไม่เกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขั *นสงูดังกล่าว ให ้
บรษัิทจัดการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
คา่ใชจ้า่ยที$เพิ$มขึ*นดงักลา่ว 

(ข)  ในกรณีที$การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิ$มขึ*นเกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขั *นสงูดังกล่าว บรษัิท
จัดการตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ โดยไมจํ่าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ 2.1 
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ทั *งนี* การเปลี$ยนแปลงตามขอ้ 1 วรรค 2 และขอ้ 2 (2.2) ใหบ้รษัิทจัดการแจง้ใหส้ํานักงานทราบภายใน 15 วนันับแตว่ัน
เปลี$ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว 

3  ในกรณีที$กองทุนไดรั้บผลตอบแทนสงูกว่าที$ไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการอาจเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมการจัดการเพิ$มเตมิได ้ทั *งนี* ไมเ่กนิเพดานคา่ธรรมเนยีมการจัดการที$ระบไุวใ้นโครงการ  

15.6. หมายเหต ุ: 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั *งหมดของกองทุนที$เรียกเก็บจากกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นอัตราที$รวม
ภาษีมูลคา่เพิ$มแลว้ ทั *งนี* ในกรณีที$อัตราภาษีมูลค่าเพิ$มหรอืภาษีอื$นใดมกีารเปลี$ยนแปลง บรษิทั จัดการสงวนสทิธใิน
การปรับปรุงอตัราคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทั *งหมดของกองทนุใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี$ยนแปลงดงักลา่ว 

16.วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หนว่ยลงทุน และ

ราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีที:มูลคา่หนว่ยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 

16.1 วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน

ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารบัซื
อคนืหนว่ยลงทุน : ตา่งประเทศ  

16.2 เง ื:อนไขพเิศษ : 

(1) บรษัิทจัดการจะคํานวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารที$สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

บรษัิทจัดการจะคํานวณจากมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมสว่นที$ลงทนุในตา่งประเทศรวมกับมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุรวมสว่นที$ลงทนุในประเทศ เพื$อใชใ้นการคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับ
ซื*อคนืหน่วยลงทนุ  

โดยในสว่นตา่งประเทศจะใชมู้ลค่าหลักทรัพย ์และ/หรอืทรัพยส์นิ ณ สิ*นวันทําการซื*อขายที$จะไดรั้บจากกองทุนหลัก
ภายในวันทําการถัดไป และจะใชอ้ัตราแลกเปลี$ยนเงนิตราตา่งประเทศ ของ Bloomberg เวลาประมาณ 17.00 น. ของ
วันทําการที$คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื*อคนืหน่วยลงทุน  
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที$ไม่สามารถใชอ้ัตราแลกเปลี$ยนดังกล่าวได ้บรษัิทขอสงวนสทิธใิชอ้ัตราแลกเปลี$ยนเงินตรา
ต่างประเทศจากแหล่งขอ้มูลอื$น ๆ ตามที$บริษัทเห็นสมควร ภายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ หรือ 
ตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการที$สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที$ไดรั้บความ
เห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิ$มเตมิโครงการ 

(2) บรษัิทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื*อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี* เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลี$ยนแปลงเป็นอยา่งอื$น  

(2.1) คํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิ*นวนัทําการ ภายใน 2 วนัทําการถัดไป  

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื*อคนืหน่วยลงทุนทุกสิ*นวันทําการซื*อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน 
ทําการถัดไป ทั *งนี* ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื*อคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจัดการใชมู้ลค่า 
หน่วยลงทนุของสิ*นวันทําการซื*อขายหน่วยลงทนุนั*นเป็นเกณฑใ์นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื*อคนื
หน่วยลงทนุ  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ดงัตอ่ไปนี*  

(ก) วนัทําการกอ่นวนัทําการซื*อขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัทําการถัดไป    

(ข) วนัทําการซื*อขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัทําการถัดไป 

(ค) วันทําการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั *งนี* เฉพาะในกรณีที$กองทุนรวม
กําหนดวนัทําการซื*อขายหน่วยลงทนุแตล่ะครั*งหา่งกนัยาวกวา่ 1 เดอืน 

(ง) วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพื$อการจ่ายเงนิปันผล โดยประกาศภายใน 3 วนัทําการถัดไป  

ความใน (ก) มใิหนํ้ามาใชบ้ังคับกับกองทุนรวมเปิดที$ซื*อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื$อผูล้งทุน
ประเภทสถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื*อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื*อขายหน่วยลงทุนล่าสุด  
โดยประกาศภายใน 3 วนัทําการถัดไป   

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทนุที$จําหน่ายไดแ้ลว้ทั *งหมดเมื$อสิ*นวันทําการ
ที$คํานวณนั*น  

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื*อคืนหน่วยลงทุน ที$ประกาศขา้งตน้  
ตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์
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บรษัิทจัดการอาจไม่สามารถดําเนนิการตาม (2.1) - (2.4) ได ้หากเกดิเหตกุารณ์ที$ทําใหไ้มไ่ดรั้บราคาหลกัทรัพย ์และ/
หรือทรัพยส์นิ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที$ลงทุน อันเนื$องจากกองทุนรวมต่างประเทศ ตลาด
หลักทรัพยต์า่งประเทศ สถาบันการเงนิตา่งประเทศที$ตดิตอ่ซื*อขายหลักทรัพย ์รวมทั *งประเทศที$เกี$ยวขอ้งกบัการลงทนุ 
ปิดทําการ หรอืเกดิเหตกุารณ์อื$นใดที$ไม่สามารถควบคมุได ้บรษัิทจัดการจะคํานวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิราคาขายหน่วย
ลงทนุ และราคารับซื*อคนืหน่วยลงทนุ ภายในวนัทําการถัดจากวนัที$บรษัิทจัดการไดรั้บขอ้มูลราคาหลกัทรัพยห์รอืมูลคา่
หน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และจะประกาศภายในวันทําการถัดจากวันที$คํานวณมูลคา่ทรัพย์สนิ
สทุธ ิ

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื*อคืนหน่วยลงทุน ที$ประกาศขา้งตน้  
ตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์

(2.5) ประกาศทางเว็บไซตเ์พื$อใหผู้ล้งทนุทราบขอ้มลูดังกลา่วภายในเวลาที$ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลใน
การตัดสนิใจลงทุนได ้และปิดประกาศไวใ้นที$เปิดเผย ณ ที$ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดใหม้ีประกาศ
ดงักลา่วไว ้ณ สถานที$ตดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายและรับซื*อคนืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$
จะประกาศในชอ่งทางอื$นที$เหมาะสม โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และบรษัิทจัดการจะแจง้
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

ในกรณีที$การประกาศขา้งตน้ หากไดก้ระทําผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที$จัดขึ*นโดยสมาคม (NAV 
Center) หรอืชอ่งทางอื$นที$สํานักงานยอมรับ บรษัิทจัดการจะประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมูลคา่หน่วยลงทนุภายใน
3 วนัทําการถัดไปก็ได ้

(2.6) ในกรณีที$มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ จํานวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื*อคนื
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไม่ถกูตอ้ง บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที$สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3) การใชต้ัวเลขทศนยิมของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซื*อคนืหน่วยลงทนุ หรอื
จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดงัตอ่ไปนี* 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตาม
หลกัสากล 

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื$อใชใ้นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที$ 4 ขึ*น สว่นมูลค่า
หน่วยลงทนุเพื$อใชใ้นการคํานวณราคารับซื*อคนืหน่วยลงทนุจะตัดทศนยิมตําแหน่งที$ 5 ทิ*ง 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที$คํานวณไดใ้น (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที$ 5 ทิ*ง และประกาศราคาขายและราคารับซื*อคนืหน่วยลงทนุตามที$คํานวณไดใ้น (3.2) 

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล  
แตจ่ะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนยิมตําแหน่งที$ 5 ทิ*ง 

ในกรณีที$มผีลประโยชน์เกดิขึ*นจากการคํานวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษัิทจัดการจะนําผลประโยชน์นั*น รวมเขา้เป็น
ทรัพยส์นิของกองทนุ 

(4)   ในกรณีดงัตอ่ไปนี* ใหบ้รษัิทจัดการไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ 16.1 (2) 

(4.1)  เมื$อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื*อคนืหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั$งซื*อหรือคําสั$งขายคนืหน่วย
ลงทนุ โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว 

(4.2)  เมื$อมเีหตทุี$บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตั *งแตว่นัที$ปรากฏเหตดุงักลา่ว 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและ/หรอืราคารับซื*อคนืหน่วยลงทุนของวันทําการซื*อขายหน่วยลงทนุ ภายใน 3 วันทํา
การถัดไป 

16.3 แหลง่ขอ้มูลการเปิดเผยมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื*อคนืหน่วยลงทุน
ทางเว็บไซต ์(website) ของบริษัทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรือช่องทางอื$นที$บริษัทจัดการเห็นว่า
เหมาะสม 

16.4 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีที:มูลคา่หนว่ยลงทุนไมถู่กตอ้ง 

1. ในกรณีที$ราคาหน่วยลงทนุที$ไม่ถูกตอ้งแตกตา่งจากราคาหน่วยลงทนุที$ถูกตอ้งนอ้ยกว่าหนึ$งสตางค ์หรอืตา่งจาก
ราคาหน่วยลงทนุที$ถกูตอ้งตั *งแตห่นึ$งสตางคข์ึ*นไป แตไ่มถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที$ถกูตอ้ง บรษัิทจัดการจะ
จัดทําและสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที$พบว่าราคาหน่วย
ลงทนุไม่ถูกตอ้ง และจัดใหม้สีําเนารายงานดังกล่าวไว ้ณ ที$ทําการของบรษัิทจัดการ เพื$อใหส้ํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  สามารถตรวจสอบได ้ โดยรายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ย ดงัตอ่ไปนี* 

(ก) ราคาหน่วยลงทนุที$ไมถ่กูตอ้ง 
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(ข) ราคาหน่วยลงทนุที$ถกูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุี$ทําใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(ง) มาตรการป้องกันเพื$อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทั *งนี* เวน้แต่ในกรณีที$ราคาหน่วยลงทุนที$ไม่ถูกตอ้งมี
สาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที$ไมอ่าจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครั*งสดุทา้ยของตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ื*อขายหลักทรัพยไ์มถู่กตอ้ง 

2. ในกรณีที$ราคาหน่วยลงทุนที$ไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนที$ถูกตอ้งตั *งแต่หนึ$งสตางคข์ึ*นไป และคดิเป็น
อตัราตั *งแตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที$ถกูตอ้ง บรษัิทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลงันับตั *งแตว่ันที$
พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และดําเนินการดังต่อไปนี*เฉพาะวันที$ราคาหน่วยลงทุนต่างจากราคาหน่วยลงทุนที$
ถกูตอ้งตั *งแตห่นึ$งสตางคข์ึ*นไป และคดิเป็นอตัราสว่นตั *งแตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที$ถกูตอ้ง 

(1) จัดทํารายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิ*นภายในวนัทําการถัดจาก
วนัที$ บรษัิทจัดการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  และสง่รายงานดงักลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในวนัทําการถัด
จากวนัที$คํานวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิ*น  เพื$อใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานดังกลา่วภายในวันทําการ
ถัดจากวนัที$บรษัิทจัดการสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ทั *งนี* รายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี*   

(ก) ราคาหน่วยลงทนุที$ไมถ่กูตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทนุที$ถกูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุี$ทําใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(ง) การดําเนนิการของบรษัิทจัดการเมื$อพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง  

ทั *งนี* บรษัิทจัดการจะจัดใหม้สีําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที$ทําการของบรษัิทจัดการ เพื$อใหส้ํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุที$ไมถู่กตอ้ง ใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุที$ถูกตอ้งภายในวนัที$ผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มูล
ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ดําเนนิการโดยวธิกีารใดๆ เพื$อใหผู้ล้งทนุสามารถรับทราบชื$อกองทนุรวมที$มกีารแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุตาม (2) 
และวนั เดอืน ปีที$มกีารแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุตาม (2) ภายในสามวนัทําการนับแตว่นัที$ผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มูล
ในรายงานตาม (1)   

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จ  และดําเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพื$อใหผู้ซ้ ื*อหน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุในชว่ง
ระยะเวลาที$ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตามขอ้ (2) และการชดเชยราคา ภายในหา้วนัทําการนับ
แตว่นัที$ผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว 

(5) จัดทํามาตรการป้องกันเพื$อมใิหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง และสง่รายงานดังกลา่ว พรอ้มทั *งสําเนารายงานการ
แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาที$จัดทําตาม (1) ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายในเจ็ดวันทําการนับแตว่ันที$ผูด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดังกลา่ว  เวน้แตใ่นกรณีที$ราคาหน่วยลงทนุ
ไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที$ไม่อาจควบคุมได ้  บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให ้
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่สําเนาเอกสารที$ผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่การที$ราคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง
มสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที$ไมอ่าจควบคมุไดแ้ทน 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัติามหลักเกณฑด์งัตอ่ไปนี* 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุที$ไมถ่กูตอ้งตํ$ากวา่ราคาหน่วยลงทนุที$ถูกตอ้ง (understate)ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัดิงันี* 

(ก) กรณีที$เป็นการขายหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการลดจํานวนหน่วยลงทนุของผูซ้ื*อหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ$งมมีูลคา่
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที$ไมถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุที$ถกูตอ้ง 

หากปรากฏว่าผูซ้ ื*อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที$
จะตอ้งลด  ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเท่ากับสว่นต่างของราคาที$ขาดอยู่ หรือลด
จํานวนหน่วยลงทนุที$เหลอือยู่นั *นและจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาที$ขาดอยู่ แลว้แตก่รณี  
เพื$อชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุรวมเปิด เวน้แตก่ารที$ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที$ไม่อาจ
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ควบคุมได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครั*งสุดทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื*อขาย
หลกัทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุงักลา่ว 

(ข) กรณีที$เป็นการรับซื*อคนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมเพิ$มจํานวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ
เป็นจํานวนซึ$งมมีูลคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที$ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุที$ถกูตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของ
กองทุนรวมเปิดเป็นจํานวนเท่ากับสว่นต่างของราคา เพื$อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่า
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่  ใหบ้รษัิทจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจํานวนเท่ากับสว่นตา่งของ
ราคา เพื$อชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุที$ไมถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุที$ถูกตอ้ง (overstate) ใหบ้รษัิทปฏบิตัดิงันี* 

(ก) กรณีที$เป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมเพิ$มจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื*อหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนซึ$งมมีูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที$ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที$ถูกตอ้ง หรือจ่ายเงนิของ
กองทนุรวมเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื$อชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ื*อหน่วยลงทนุ 

(ข) กรณีที$เป็นการรับซื*อคนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมลดจํานวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ
เป็นจํานวนซึ$งมมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที$ไมถู่กตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุที$ถกูตอ้ง 

หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไม่มหีน่วยลงทนุเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยู่นอ้ยกวา่จํานวนหน่วยลงทนุที$
จะตอ้งลด ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเท่ากับสว่นต่างของราคาที$ขาดอยู่ หรือลด
จํานวนหน่วยลงทนุที$เหลอือยู่นั *นและจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาที$ขาดอยู่ แลว้แตก่รณี  
เพื$อชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุรวมเปิด เวน้แตก่ารที$ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที$ไม่อาจ
ควบคมุได ้เชน่ ราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดครั*งสดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยห์รอืศนูยซ์ื*อขายหลักทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง 
และผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุงักลา่ว 

ในกรณีที$บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ ื*อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใด 
มมีูลคา่ไม่ถงึหนึ$งรอ้ยบาท บรษัิทอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที$มกีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน  
แตถ่า้บคุคลดังกลา่วไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ใหบ้รษัิทชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายในหา้วันทําการนับแต่
วนัที$ผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเพื$อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1)(ข) หรือผูซ้ื*อหน่วยลงทุนตาม 

(2)(ก)  บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจจา่ยเงนิของบรษัิทเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้

(3)   บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ที$เกดิขึ*นจากมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการประกาศ 

การแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนังสอืพมิพ ์คา่ออกเชค็ คา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ื*อหน่วยลงทนุ

และผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีที$มลูคา่หน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งดงักลา่ว  มสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอก

ที$ไมอ่าจควบคมุได ้

17. ชื:อผูเ้กี:ยวขอ้ง 

17.1 ชื:อบรษิทัจดัการ 

ชื$อ : บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 

17.2 ชื:อผูด้แูลผลประโยชน ์

ชื$อ : ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 

17.3 ชื:อผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) 

ไมม่ ี

17.4 ชื:อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) 

ชื$อ : ไมม่ ี

สทิธ ิหนา้ที$ และความรับผดิชอบ : ไมม่ ี
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17.5 ที:ปรกึษา 

17.5.1. ชื$อที$ปรกึษาการลงทนุ 

ชื$อ : ไมม่ ี

17.5.2. ชื$อที$ปรกึษากองทนุ 

ชื$อ : ไมม่ ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื$อ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ชื$อ : นาง ขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ชื$อ : นาย สาธติ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ชื$อ : นาย ประสทิธิ�พร เกษามา  

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

หรือบุคคลอื$นที$ไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7 การแตง่ต ั
งคณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไมม่ ี

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจําปีของกองทนุรวม 

18.1. วนัที$ส ิ*นสดุรอบบญัช ี: ประมาณ 1 ปี นับตั *งแตว่นัจดทะเบยีนกองทนุ 

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

18.3. รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

วนัสิ*นสดุรอบบญัช ี: ประมาณ 1 ปี นับตั *งแตว่นัจดทะเบยีนกองทนุ 

วนัที$ส ิ*นสดุรอบบญัชคีรั *งแรก :   

19. การขอมตผิูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการการจดัการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

เป็นไปตามที$ระบไุวใ้นสว่นขอ้ผูกพันตามขอ้ 19 เรื$อง "หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ" 

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกลา่ว ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนด
ในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ทั *งนี* การขอมตเิพื$อแกไ้ขเพิ$มเตมิโครงการเป็นไป
ตามที$กําหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

20. ขอ้กําหนดอื:นๆ 

20.1  การควบรวมกองทุน 

1 การควบรวมกองทนุรวมตอ้งเป็นการควบกองทนุรวมหรอืการรวมกองทนุรวมที$อยู่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ
กองทุนรวมเดยีวกัน โดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งพจิารณาถงึผลกระทบที$เกดิขึ*นต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของแต่ละ
กองทนุรวมดว้ยความเป็นธรรม 

กองทุนรวมตั *งแต่ 2 กองทุนรวมขึ*นไปจะดําเนินการเพื$อควบรวมกองทุนรวมไดต้่อเมื$อไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ตามหลกัเกณฑท์ี$ระบไุวใ้นโครงการและขอ้ผูกพัน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี* 

(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที$มนีโยบายการลงทุน ความเสี$ยงและระดับความเสี$ยงของการ
ลงทนุ (risk spectrum) เดยีวกัน บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากของโครงการแตล่ะกองทนุรวมที$
จะควบรวมกองทนุรวมดงักลา่ว 

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที$มนีโยบายการลงทุน ความเสี$ยงและระดับความเสี$ยงของการ
ลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกัน บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของโครงการแตล่ะกองทนุรวมที$จะ
ควบรวมกองทนุรวมดงักลา่ว  
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ในการควบรวมกองทนุไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหวา่งกองทนุปิดกับกองทนุปิด หรอืกองทนุปิดกับกองทนุเปิด หากมี
ผลใหเ้กดิกองทนุรวมใหม่หรอืกองทนุรวมที$รับโอนเป็นกองทนุเปิด บรษัิทจัดการจะขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมที$รับโอนเพื$อแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุปิดเป็นโครงการจัดการกองทนุเปิดดว้ย และหากไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้ง
มากของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ$ง ถือว่าไดรั้บมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนในการแกไ้ข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแลว้ ทั *งนี* โดยไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบัตติามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการกําหนดวธิปีฏบิัตใินการขอความเห็นชอบเพื$อแกไ้ขประเภทของโครงการ
จัดการกองทนุรวม”  

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะสง่หนังสอืนัดประชมุลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่สบิสี$วันกอ่นวันประชมุ หรอื
สง่หนังสอืขอมตลิ่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสามสบิวันก่อนวันที$กําหนดใหเ้ป็นวันสดุทา้ยของการรับหนังสอืแจง้มตจิากผูถ้อื
หน่วยลงทนุ โดยเปิดเผยขอ้มลูที$ผูถ้อืหน่วยลงทนุควรทราบเกี$ยวกับการควบรวมกองทนุอย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนี*ใหช้ดัเจน
ไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ หรอืหนังสอืขอมตดิงักลา่ว  

(3) สถานการณ์ลงทนุของกองทนุรวมที$จะควบรวมกองทนุที$เป็นปัจจุบนักอ่นการขอมตคิวบรวมกองทนุ ซึ$งจะตอ้งแสดง
รายละเอยีดเป็นรายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอื$นโดยระบุประเภท ชื$อ จํานวน อัตราผลตอบแทน (ถา้ม)ี มูลคา่ยุตธิรรม
ของหลักทรัพยต์ามมาตรฐานการบัญชสีําหรับกจิการที$ดําเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่า
หน่วยลงทนุ ณ วนัทําการสดุทา้ยของสปัดาหล์า่สดุ และผลการดําเนนิงานลา่สดุของกองทนุรวม  

(4) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสําคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที$จะควบรวมกองทุน และลักษณะ 
ที$จะเปลี$ยนแปลงเมื$อมกีารควบรวมกองทนุแลว้ โดยตอ้งมรีายละเอยีดเกี$ยวกับประเภทและวัตถุประสงคข์องโครงการ
จัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายที$เรียกเก็บจากผูซ้ื*อหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม  
เป็นอยา่งนอ้ย  

(5) ขั *นตอน สาระสาํคญัของการดําเนนิการในแตล่ะขั *นตอน และกําหนดเวลาในการควบรวมกองทนุ 

(6) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที$จะควบรวมกองทนุ  

(7) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทนุรวมที$จะควบรวมกองทนุ ประมาณการฐานะการเงนิของกองทนุรวมใหมห่รอื
กองทนุรวมที$รับโอน  

(8) การดําเนนิการเกี$ยวกับการจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี กอ่นการควบรวมกองทนุ และนโยบายการจ่ายเงนิปันผลภายหลงั
การควบรวมกองทนุ (ถา้ม)ี  

(9) คา่ใชจ้่ายในการควบรวมกองทนุ และคา่ใชจ้่ายที$จะเกดิขึ*นจากการดังกลา่วที$จะเรยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุและ
กองทนุรวม (ถา้ม)ี เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการชาํระบญัช ี 

(10) ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทนุ เชน่ คา่ใชจ้า่ย ความเสี$ยง หรอืสทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
ทั *งนี* ตอ้งไมม่ลีกัษณะที$เกนิความจรงิ  

2 ในกรณีที$ผูถ้อืหน่วยลงทนุไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในกําหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทนุรวมกอ่นวันที$การควบ
รวมกองทนุแลว้เสร็จ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดม้อบหมายใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการให ้
ผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รอืกองทนุรวมที$รับโอนได ้ 

3 ในชว่งระยะเวลานับแต่วันสง่หนังสอืนัดประชมุหรือหนังสอืขอมตเิพื$อควบรวมกองทุนถงึวันที$มกีารควบรวมกองทนุ 
บรษัิทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสั$งซื*อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที$จะควบรวมกองทนุรวมที$ไดรั้บไวแ้ลว้ 
หรอือาจหยุดรับคําสั$งซื*อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดังกลา่วได ้โดยการปิดประกาศเรื$องดังกล่าวไว ้ณ ที$ทําการทุก
แหง่ของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้กีารประกาศเรื$องดงักลา่วไว ้ณ สถานที$ตดิตอ่ทกุแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับ
ซื*อคนื  

ในชว่งระยะเวลาตามวรรคหนึ$ง ใหบ้รษัิทจัดการจัดทํารายงานแสดงสถานการณ์ลงทนุของวันทําการสดุทา้ยของแต่ละ
สัปดาห์ของกองทุนรวมที$จะควบรวมกองทุนรวมและจัดใหม้ีรายงานดังกล่าวไว ้ณ ที$ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที$ตดิตอ่ทกุแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนืเพื$อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด ้และจัดสําเนาให ้
เมื$อผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ  

เวน้แตใ่นกรณีที$คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิ$มเตมิรายละเอยีดการ
ควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะดําเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที$แกไ้ขหรอืเพิ$มเตมิดงักลา่ว  

 

20.2  กรณีบุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดถอืหนว่ยลงทุนเกนิกวา่หนึ:งในสามของจํานวนหนว่ยลงทนุที:
จําหนา่ยไดแ้ลว้ท ั
งหม 
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ในกรณีที$บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุน  บรษัิทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสยีงที$เกนิกว่าหนึ$งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที$จําหน่ายไดแ้ลว้ทั *งหมดของกองทุนรวม เวน้แต่การเกนิ
ขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุตามขอ้ 5.2.7.1 (3)(ค)  

โดยบรษัิทจัดการจะดําเนนิการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนันั*นใหม้จํีานวนไม่เกนิ
หนึ$งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที$จําหน่ายไดแ้ลว้ทั *งหมดของกองทนุรวมนั*นภายในสองเดอืนนับแตว่นัที$ปรากฏกรณี
ดังกล่าว หรือดําเนินการเลกิกองทุนรวมนั*นทันท ีเวน้แต่ เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

20.3  ขอ้จํากดัการถอืหนว่ยลงทนุ 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหนึ$งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที$จําหน่ายไดแ้ลว้
ทั *งหมดของกองทนุรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ วา่ดว้ยเรื$องหลักเกณฑ์
เกี$ยวกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที$ของบรษัิทจัดการ กรณียกเวน้ดงัตอ่ไปนี* 

(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทนุไดโ้ดยไมจํ่ากัดสดัสว่นสําหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนี* 

(ก) กองทนุดงัตอ่ไปนี* 

1. กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 

2. กองทนุประกนัสงัคม 

3. กองทนุการออมแหง่ชาต ิ

4. กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาต ิ

5. กองทนุสาํรองเลี*ยงชพี 

6. กองทนุรวมเพื$อผูล้งทนุทั$วไป 

7. กองทนุอื$นใดที$สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พจิารณาวา่มลีกัษณะทํานองเดยีวกบักองทนุตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8. กองทนุตา่งประเทศที$มลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข) นติบิคุคลที$จัดตั *งขึ*นตามกฎหมายไทยนอกเหนอืจากกองทนุตามวรรคหนึ$ง (1) (ก) ซึ$งไม่อยู่ภายใตบ้ังคับตอ้งเสยี
ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล  

(ค) บคุคลซึ$งลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมภายใตโ้ครงการระหวา่งประเทศโดยเป็นการลงทนุในต่างประเทศ
ของผูล้งทนุที$มไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืผา่นบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื$อ (omnibus account) 

(ง) บคุคลอื$นที$ไดรั้บการผ่อนผันจากสํานักงานเมื$อมเีหตจํุาเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผอ่นคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุ หรอืเมื$อเป็นไปตามเงื$อนไข ซึ$งไดแ้กก่รณีดงัตอ่ไปนี* 

(ก) กองทนุรวมอทีเีอฟเฉพาะกรณีที$ผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นผูล้งทนุรายใหญ่และผูด้แูลสภาพคลอ่งที$ไดรั้บการแตง่ตั *งจาก
บรษัิทจัดการ  

“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูดู้แลสภาพคล่อง” ตามขอ้ (2) (ก) ใหห้มายถงึผูล้งทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่อง 
ตามที$กําหนดไวใ้นประกาศที$เกี$ยวกับการจัดตั *งและการจัดการกองทนุรวมอทีเีอฟ 

(ข) กองทนุรวมเพื$อการเลี*ยงชพีที$มกีารรับโอนเงนิจากกองทุนสํารองเลี*ยงชพี ทั *งนี* เฉพาะในสว่นของหน่วยลงทุนที$
รองรับการรับโอนเงนิดงักลา่ว 

“เงนิจากกองทนุสาํรองเลี*ยงชพี” ใหห้มายความดงันี* 

1. เงนิที$กองทนุรวมเพื$อการเลี*ยงชพีรับโอนจากกองทนุสํารองเลี*ยงชพี 

2. เงนิที$กองทนุรวมเพื$อการเลี*ยงชพีรับโอนตอ่เนื$องจากกองทนุรวมเพื$อการเลี*ยงชพีอื$น 

3. ผลประโยชนอ์นัเกดิจากเงนิตาม 1. และ 2. 

(ค) กรณีอื$นนอกเหนือจากกรณีตาม (2) (ก) และ (ข) ซึ$งเป็นการถอืหน่วยลงทนุที$มรีะยะเวลาตดิต่อกันไม่เกนิหนึ$งปี  
เวน้แต ่ไดรั้บผ่อนผันจากสํานักงานเนื$องจากมเีหตจํุาเป็นและสมควรโดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นสําคัญ” 

(ง) กองทนุรวมที$จะไดรั้บการยกเวน้ ตอ้งมลีกัษณะครบถว้นดงัตอ่ไปนี* 

 

1. การถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกนิกวา่ขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุ ตอ้งมไิดเ้ป็นไปโดย
มุ่งแสวงหาประโยชน์อื$นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั$วไปที$พงึไดรั้บจากการลงทนุ เชน่ เงนิปันผล หรอืสทิธอิอกเสยีง 
เป็นตน้  
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2. มกีระบวนการที$ทําใหม้ั$นใจไดว้่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถงึการมีผูถ้ ือหน่วยลงทุนที$ถือเกนิกว่า
ขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุ ซึ$งอาจกระทบตอ่การบรหิารจัดการกองทนุรวมหรอืการเลกิกองทนุรวมได”้ 

20.4 การแกไ้ข เปลี:ยนแปลง เพิ:มเตมิโครงการจดัการกองทนุหรอืวธิกีารจดัการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิในการแกไ้ข เปลี$ยนแปลง เพิ$มเตมิโครงการจัดการกองทุน หรือวธิีการจัดการตามที$
เห็นสมควรในกรณีที$สว่นราชการตา่งๆ เชน่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/
หรอื หน่วยงานอื$นใดที$มอํีานาจตามกฎหมาย ไดม้กีารปรับเปลี$ยน แกไ้ข เพิ$ม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั$งการ ผอ่นผันใน
เรื$องตา่งๆ ที$เกี$ยวเนื$องกับหลักเกณฑ ์เงื$อนไข วธิกีารจัดตั *งจัดการ และ/หรอืวธิกีารบรหิารจัดการกองทนุไม่ว่าจะเป็น
เรื$องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้กําหนด ระเบยีบปฏบิัต ิเงื$อนไข หรือ รายละเอยีดต่างๆ ทั *งนี*โดยถือว่าไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกราย  ทั *งนี*การแกไ้ขเปลี$ยนแปลงเพิ$มเตมิดังกล่าว จะตอ้งเป็นไปตามที$สํานักงาน
ประกาศกําหนด เห็นชอบ ผอ่นผัน สั$งการ ใหส้ามารถกระทําได ้ 

20.5 การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนื:องจากการที:กองทนุใชบ้รกิารบุคคลอื:น (Soft commission) 

บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื$อกองทุนจากบุคคลที$เป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื$องมาจากการใชบ้รกิารของ
บคุคลดงักลา่วในการจัดการกองทนุได ้โดยมหีลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี* 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที$รับไวนั้*นตอ้งเป็นทรัพยส์นิที$มมีูลค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกี$ยวกับบทบาทโดยตรง
ของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ 

(2) ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมที$แสดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบคุคลนั*นบอ่ยครั*งเกนิความจําเป็นเพื$อใหก้องทนุ
ไดรั้บประโยชนจ์ากบคุคลดงักลา่ว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ$งใหแ้ก่กองทนุรวมที$อยู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทตอ้ง
กระทําดว้ยความเป็นธรรมและคํานงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์ี$อาจมไีวไ้ดข้องกองทนุรวมนั*นดว้ย 

20.6  การกูย้มืเงนิหรอืการทําธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซื
อคนื 

บรษัิทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรือทําธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื*อคนืในนามกองทนุได ้โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
เงื$อนไข และวธิกีารที$คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

20.7 การบรกิารซื
อขายหนว่ยลงทนุดว้ยวธิอี ื:นๆ เพิ:มเตมิ 

(1) บริษัทจัดการอาจเปิดใหบ้ริการซื*อขายหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารซื*อขายแบบอื$นๆ เพิ$มเตมิ ตามหลักเกณฑแ์ละ
เงื$อนไขที$บรษัิทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑข์องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผู้ ้
ลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันก่อนเริ$มใหบ้ริการ โดยตดิประกาศไวท้ี$สํานักงานของบริษัทจัดการ และ
สาํนักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนื โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ 

(2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะเปลี$ยนแปลงหรอืปรับปรุง เพิ$มเตมิ วธิกีารชําระเงนิคา่ซื*อขายหน่วยลงทนุโดยไม่
ถอืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยจะทําการตดิประกาศที$สํานักงานของบรษัิทจัดการ และสํานักงานผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซื*อคนื  

20.8  การทําความรูจ้กัตวัตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสิูจนท์ราบลูกคา้ (Client 

Due Diligence: CDD) 

บรษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนืที$บรษัิทจัดการแตง่ตั *ง อาจพจิารณาขอขอ้มลู เอกสาร หลกัฐาน 
เพิ$มเตมิจากผูส้นใจสั$งซื*อหน่วยลงทนุ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุ หรอืบคุคลที$เกี$ยวขอ้งกับผูล้งทนุตามคําจํากัด
ความของกฎหมายหรอืตามที$หน่วยงานที$มอํีานาจกําหนด ทั *งกอ่นและหรอืภายหลังการลงทนุในกองทนุไปแลว้ ทั *งนี*
เพื$อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอื$นที$เกี$ยวขอ้ง หรือ
เพื$อใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏบิัต ิหรอืการตคีวาม หรอืการสั$งการของหน่วยงานผูม้อํีานาจ ทั *งนี* บรษัิทจัดการและ/หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนืมหีนา้ที$ตอ้งทําความรูจั้กตัวตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสิจูน์
ทราบลกูคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้งทนุ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุมหีนา้ที$แจง้การเปลี$ยนแปลง
ขอ้มูลเกี$ยวกับการรูจั้กตัวตนของลกูคา้ (KYC) และการพสิจูน์ทราบลกูคา้ (CDD) ใหบ้รษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรือรับซื*อคนืทราบ โดยตามแนวทางปฏบิัตขิองกฎหมายที$เกี$ยวขอ้งกับการฟอกเงนิดังกล่าว บรษัิทจัดการ
และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื*อคนืจําเป็นตอ้งดําเนนิการตามกฎหมายครอบคลมุทั *งการเปิดบัญชเีพื$อใชบ้รกิาร
ใหม่ การทําธุรกรรมของลูกคา้เดมิ และการทบทวนขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั *งการดําเนินการอื$นๆ 
ตามที$หน่วยงานผูม้อํีานาจกําหนดแนวทาง 
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20.9 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมเ่สนอขายหนว่ยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื:อประโยชนก์บั 

1 พลเมอืงสหรัฐอเมรกิาหรอืผูม้ถี ิ$นฐานอยูใ่นหระเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึ$งรวมถงึดนิแดนของประเทศสหรัฐอเมรกิาหรอื
ที$ประเทศสหรัฐอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ี$มหีนังสอืเดนิทางของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card 
ที$ออกโดยประเทศสหรัฐอเมรกิา 

2 นิตบิุคคล รวมถงึบรษัิทหรือหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ ซึ$งจัดตั *งขึ*นภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถงึ
สาขาของนติบิคุคลดงักลา่ว 

3 หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาทั *ง ในและนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 
4 ผูล้งทนุซึ$งตดิตอ่หรอืรับขอ้มลู หรอืสง่คําสงั ่เกี$ยวกบัหน่วยลงทนุของบรษัิทจัดการ หรอืชาํระ/รับชําระเงนิเกี$ยวกับ

หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ทัง ้นี* รวมถงึ ผูล้งทุนที$ใชต้ัวแทนหรือผูจั้ดการที$ตั *งอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมรกิาในการดําเนนิการดงักลา่ว 

5 กองทรัพยส์นิของบุคคลและนิตบิุคคลดังกล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษัิทจัดการจงึขอสงวนสทิธทิี$จะปฏเิสธหรือระงับ 
การสั$งซื*อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มสําหรับผูล้งทุนที$มีลักษณะ
ดงักลา่วขา้งตน้ 

20.10 ขอ้กําหนดเกี:ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษตีา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายที$เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ$งตอ่ไป
จะเรยีกวา่ FATCA) โดยมผีลบังคับใชว้ันที$ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลา่วกําหนดใหส้ถาบันการเงนิที$
ไม่ใช่สัญชาตอิเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มูลเกี$ยวกับ
บัญชขีองบุคคลที$อยู่ในบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึ$งรวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สัญชาติ
อเมรกิัน ผูซ้ ึ$งมถีิ$นที$อยู่ถาวรในสหรัฐอเมรกิา และ ผูซ้ ึ$งมถีิ$นที$อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมรกิา) ซึ$งเปิดหรอืมไีวก้ับ FFI นั*น 
นอกจากนี*ยังปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที$มีขอ้กําหนดและ
หลักเกณฑ์ในลักษณะที$คลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึ$งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ตา่งประเทศที$เกี$ยวขอ้ง”) 

กองทนุรวมและบรษัิทจัดการถอืวา่เป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซึ$งถูกกําหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยมหีนา้ที$ตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบคุคลสญัชาตอิเมรกิัน
และบคุคลที$มลีักษณะตามหลักเกณฑท์ี$ FATCA กําหนด หนา้ที$ในการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพื$อหาความสมัพันธข์อง
ลูกคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ที$ในการกําหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจัดทําเอกสารยนืยันตนตาม
หลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพื$อปฏบิัตติามหลักเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื  
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั*นจะไดรั้บผลกระทบที$
สาํคญัในสองกรณี คอื 

(1) ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30 % ของเงนิที$กองทนุรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรัพยส์นิ
ทางการเงนิในประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทนุทางตรง) ซึ$งจะเริ$มตน้ตั *งแตว่ันที$ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 
และเงนิลงทนุทางออ้มในทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึ$งอาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิ
ลงทุนกับสถาบันการเงนิอื$นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ$งจะเริ$มตน้ตั *งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA 
กําหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ที$เขา้ร่วมผกูพันตนตามขอ้กําหนดของ FATCA (ซึ$งรวมถงึ
ธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรับซื*อคนืหน่วยลงทนุ) มหีนา้ที$
ดําเนนิการหักเงนิ ณ ที$จา่ยดงักลา่วกอ่นชําระใหก้ับกองทนุรวมที$เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงนิทั *งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั *งผูด้แูลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และ
ผูส้นับสนุนการขายและรับซื*อคนืหน่วยลงทนุ ที$เขา้ร่วมผูกพันตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงับการ
ทําธุรกรรมทางการเงนิหรือยุตคิวามสัมพันธ์ทางธุรกจิกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ$งอาจทําใหก้องทุนรวมไม่
สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือดําเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทําใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุไมส่ามารถทํารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรับซื*อคนืหน่วยลงทนุไดอ้กีตอ่ไป  

เพื$อมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมไดรั้บผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั *งเพื$อเป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุโดยรวม บรษัิทจัดการและกองทนุรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพื$อปฏบิัตติามหลักเกณฑแ์ละ
ขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที$เกี$ยวขอ้ง  และเพื$อใหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏบิัตติามภาระ
ผูกพันภายใตข้อ้กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที$เกี$ยวขอ้งได ้บริษัทจัดการและกองทุนรวม  
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(ซึ$งรวมทั *งผูท้ี$เกี$ยวขอ้งกับการปฏบิัตงิานของกองทนุ เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการ
ขายและรับซื*อคนืหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการดงันี* 

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนที$เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที$กฎหมาย
ตา่งประเทศที$เกี$ยวขอ้งกําหนด) ใหคํ้ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทนุและตัวแทนในการนําสง่ขอ้มูล (เชน่ ชื$อ ที$อยู่ 
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษีของสหรัฐอเมรกิา จํานวนและมูลคา่หน่วยลงทนุคงเหลอื จํานวนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุหรอื
เงนิปันผลที$ไดรั้บ เป็นตน้)ที$มอียูใ่นบญัชทีั *งหมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุนั*นกับบรษัิทจัดการ ใหก้บัหน่วยงานของรัฐทั *งใน
และตา่งประเทศ ตามขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศที$เกี$ยวขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือคํายนิยอม เพิ$มเตมิ เพื$อยนืยันหรือพสิจูน์ทราบความ
เกี$ยวขอ้งกับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสัญชาตอิเมริกันหรือการใหข้อ้มูลตามหัวขอ้ที$
กําหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเมื$อขอ้มูลที$เคย
ใหไ้วม้กีารเปลี$ยนแปลง เป็นตน้ รวมถงึนําสง่หลักฐานเพื$อยนืยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที$
เกี$ยวขอ้ง (ในกรณีที$เป็นลกูคา้สถาบนัการเงนิ) ทั *งนี* เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

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

เพื$อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที$จะเกดิตอ่กองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทั *งเพื$อใหก้องทนุหรอืผูถ้อื
หน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บประโยชนเ์พิ$มขึ*นหากมกีารดําเนนิการที$สอดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศที$เกี$ยวขอ้งขา้งตน้ 
ในกรณีที$ผูถ้ ือหน่วยลงทุนปฏเิสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที$บรษัิทจัดการกําหนด 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ$งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี*ตามความจําเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที$บริษัทจัดการแจง้นี*แลว้ และ/หรือได ้
ดําเนนิการตามขอ้ตกลงที$ไดร้ะบไุวใ้นคําขอเปิดบัญช ี  

(1)  ไมรั่บคําสั$งซื*อ/ สบัเปลี$ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2)  ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และดําเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(3) ดําเนนิการหักเงนิ ณ ที$จ่ายจากรายไดเ้งนิลงทนุ เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที$ชําระค่าขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุรายนั*นได ้เพื$อใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศที$เกี$ยวขอ้ง ทั *งนี* ตอ้งไม่ขัด
กบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื$นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บ
ประโยชนเ์พิ$มขึ*น หากมกีารดําเนนิการที$สอดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศที$เกี$ยวขอ้งขา้งตน้ 

การดําเนนิการดังกล่าวถอืเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทํา
เพื$อหลีกเลี$ยงมิใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที$ไม่สอดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที$เกี$ยวขอ้งอันจะทําใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหัก ณ ที$จ่าย หรือถูกปิดบัญชธีนาคารตามที$กล่าวแลว้ขา้งตน้  
ซึ$งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถ้ ือหน่วยลงทุนที$เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็นบคุคลตามที$กฎหมายตา่งประเทศที$เกี$ยวขอ้งกําหนด)เทา่นั*น  

ทั *งนี* ในกรณีที$กฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิ$มเตมิขอ้กําหนดเพื$อรองรับการดําเนนิการตามที$บรษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิว ้
ขา้งตน้ บรษัิทจัดการ(รวมถงึผูท้ี$เกี$ยวขอ้ง) จะดําเนินการตามขอ้กําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่
ขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื$นใดที$ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อื
หน่วยลงทนุ 

21.   การดําเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถดํารงเงนิกองทุนไดท้ี: ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที$บรษัิทจัดการไม่สามารถดํารงเงนิกองทนุไดต้ามที$ประกาศกําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเปลี$ยนใหบ้รษัิท
จัดการรายอื$นเขา้จัดการกองทนุรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรับความเห็นชอบจากสาํนักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ$งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที$จําหน่ายไดแ้ลว้
ทั *งหมดของกองทนุรวมภายใน 15 วนันับแตว่นัที$รูห้รอืควรรูว้า่ไมส่ามารถดํารงเงนิกองทนุได ้ทั *งนี* หากมเีหตจํุาเป็นและ
สมควร บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ํานักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษัิทจัดการกองทนุรวม
รายใหม่จะคํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที$มคี่าใชจ้่ายเกดิขึ*นจากการเปลี$ยนบริษัท
จัดการ บรษัิทจัดการรายเดมิจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายดังกล่าว หากบรษัิทจัดการไม่สามารถดําเนนิการไดภ้ายใน
ระยะเวลาที$กําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
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22.    ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ที$ปฏบิัตติามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั$งที$ออกโดย
อาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั *งนี* ในกรณีที$ขอ้กําหนดในโครงการขัดหรือแยง้กับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืคําสั$งดังกลา่ว หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดดํ้าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอื
คําสั$งนั*น ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะแตง่ตั *งผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมตามที$ระบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม โดย
ผูด้แูลผลประโยชนม์อํีานาจลงนามในขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม ทั *งนี* การลงนาม
ในขอ้ผกูพันของผูด้แูลผลประโยชน์ที$ไดรั้บการแตง่ตั *งโดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทั *งปวง 

การที$ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื*อหรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจัดการ
กองทนุรวมนี* ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับที$จะผูกพันตามขอ้กําหนดในโครงการจัดการ
กองทนุรวมและขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที$ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ$มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ที$แนบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิท
จัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึ$งของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม 


