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ผูล้งทุนควรศกึษารายละเอยีดของกองทุนอยา่งละเอยีดถีถ่ว้นกอ่นตดัสนิใจลงทุนหากมขีอ้สงสยัหรอื 

ตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

  

• กองทนุเปิด แอล เอช โกลดเ์ฮดจ ์เป็นกองทนุทีม่กีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุของกองทนุเป็น 3 ชนดิ ไดแ้ก ่ชนดิ
สะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูล้งทุน  
ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูของหน่วยลงทนุทัง้ 3 ชนดิกอ่นการลงทนุ 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิช่การฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด 
แอล เอช โกลดเ์ฮดจ์ เมือ่เห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดน้ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน 
และผูล้งทนุยอมรับความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุได ้

• กองทุนเปิด แอล เอช โกลดเ์ฮดจ ์มนีโยบายป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่ทรัพยส์นิทีล่งทนุใน ตา่งประเทศ  

• เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักซึง่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศท าใหก้องทุนมี
ความเสีย่งของประเทศที่ลงทุน (country risk) คือความเสีย่งดา้นการเมือง เศรษฐกจิ สังคม สภาวะตลาด 
มาตรการทางการเงินในภาวะที่เกดิเหตุการณ์ที่ไม่ปกต ิรวมถงึขอ้จ ากัดต่าง ๆ ในประเทศนั้น ๆ ท าใหม้ี
ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน หรืออาจท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงนิกลับเขา้มาในประเทศ 
ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บเงนิคนืตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

• ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ไม่ปกต ิผูล้งทุนอาจไดรั้บช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุลา่ชา้กวา่ระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้
ในหนังสอืชีช้วน 

• บรษัิทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่บรษัิทจัดการเชน่เดยีวกันกับทีบ่รษัิทจัดการลงทนุ
ในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่กองทนุรวม โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีะบบงานทีป้่องกันความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนเ์พือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิได ้
ที ่www.lhfund.co.th 

• ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนใหเ้ขา้ใจกอ่นซือ้หน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพือ่ใชอ้า้งองิใน
อนาคต และเมือ่มขีอ้สงสยัใหส้อบถามตดิตอ่ผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจกอ่นซือ้หน่วยลงทนุ 

• การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคา
หรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้ 
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จดัต ัง้และจดัการโดย 

บรษัิทหลักทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

เสนอขายตอ่ประชาชนท ัว่ไป 

มลูคา่โครงการ 1,000,000,000 บาท จ านวนหน่วยลงทนุ 100,000,000 หน่วย 

เสนอขายครัง้แรกระหวา่งวันที ่11 – 14 สงิหาคม 2563 

ภายในเวลาท าการของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิทหลักทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้ (ถา้ม)ี 

 

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  

 

 

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทหลักทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
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ค าศพัท ์

ค าศพัท ์ ค าอธบิายศพัท ์

โครงการ  หมายถงึ โครงการจัดการโครงการจัดการกองทนุเปิด แอล เอช โกลดเ์ฮดจ ์

กองทุนรวม หรือ กองทุน หรือ
กองทนุเปิด 

หมายถงึ โครงการจัดการกองทนุเปิด แอล เอช โกลดเ์ฮดจ ์

หน่วยลงทนุ  หมายถงึ หน่วยลงทนุของโครงการจัดการกองทนุเปิด แอล เอช โกลดเ์ฮดจ ์

หน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูค่า หมายถงึ หน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูคา่ของกองทนุเปิด แอล เอช โกลดเ์ฮดจ ์ 

(ชือ่ย่อ : LHGOLDH-A) 

หน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผล หมายถงึ หน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผลของกองทนุเปิด แอล เอช โกลด์
เฮดจ ์(ชือ่ย่อ : LHGOLDH-D) 

หน่วยลงทนุชนดิชอ่งทาง
อเิล็กทรอนกิส ์

หมายถงึ หน่วยลงทนุชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสข์องกองทนุเปิด แอล เอช 
โกลดเ์ฮดจ ์(ชือ่ย่อ : LHGOLDH-E) 

หนังสอืชีช้วน หมายถงึ หนังสอืชีช้วนทีม่รีายละเอยีดตามทีก่ าหนดโดยประกาศส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยแบบหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม 

บรษัิทจัดการ  หมายถงึ บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด 

วันท าการ หมายถงึ วันเปิดท าการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ 

วันท าการซือ้หน่วยลงทนุ 
(Subscription Date) 

หมายถงึ วันทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหผู้ล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ 
ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

วันท าการขายคนืหน่วยลงทนุ 
(Redemption Date) 

หมายถงึ วันทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท าการขายคนื
หน่วยลงทนุได ้ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  หมายถงึ บุคคลทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ าหนา้ที่ขายหรือรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณี ของกองทนุรวม 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ หมายถงึ ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ไดแ้ก่ ธนาคารทหารไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ  หมายถงึ มูลค่าทรัพย์สนิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดเมือ่สิน้วันท าการทีค่ านวณนัน้ 

ราคาขายหน่วยลงทนุ 
(Subscription Price) 

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท าการขายหน่วยลงทุน บวกดว้ย
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
(Redemption Price) 

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักดว้ย
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

การแกไ้ขราคายอ้นหลัง หมายถงึ การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง โดยแกไ้ขราคายอ้นหลังตัง้แต่วันทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึ
ปัจจุบัน 

การชดเชยราคา  หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหรือผูข้ายคืนหน่วย

ลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง หรือการจ่ายเงนิซึง่มีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุน ทีไ่ม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งแทนการ
เพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทนุ 

ใบแสดงสทิธ ิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้งอิงไทย 
(Depositary receipt) 

หลักทรัพยอ์า้งองิ หมายถงึ หลักทรัพยป์ระเภทใดประเภทหนึง่ที่ออกโดยบรษัิทจดทะเบยีนและ

ใชเ้พือ่รองรับใบแสดงสทิธ ิ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ส านักงานหรอืส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หมายถงึ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

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

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืประกาศและ
ค าสัง่ตา่ง ๆ ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบันและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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ตลาดหลักทรัพย ์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยใ์หม่ 

สมาคม หมายถงึ สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน ซึง่หมายถงึสมาคมทีเ่กีย่วเนื่องกับธุรกจิ

หลักทรัพยท์ีไ่ดร้ับอนุญาตและจดทะเบยีนกับส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อท าการส่งเสรมิและพัฒนาธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทที่
เกีย่วกับการจัดการลงทนุ 

สถาบันการเงนิ หมายถงึ สถาบันการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบี้ยเงนิใหกู้ย้ืมของสถาบัน
การเงนิ 

กจิการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มี

หลักทรัพยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพย ์หรอืบรษัิทมหาชนจ ากัด 

ค าเสนอซือ้ หมายถงึ ค าเสนอซือ้หลักทรัพยข์องกจิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการในการเขา้ถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง า
กจิการ 

ศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพย ์ หมายถงึ ศูนยซ์ือ้ขายหลักทรัพยซ์ึง่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย ์ 

มตพิเิศษ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ีคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วย

ลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตเิสยีงขา้งมาก มติของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุน

ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชมุและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสือแจง้
มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน” 

กลุม่กจิการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี

ก าหนดใหจ้ัดท างบการเงนิรวม 

กองทนุ AI กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund) 

กองทนุ buy & hold กองทุนรวมที่มุ่งเนน้ลงทุนเพียงครัง้เดียวโดยถือทรัพย์สนิที่ลงทุนไวจ้นครบ

ก าหนดอายขุองทรัพยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรอื
ครบอายขุองกองทนุรวม 

กองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มลัีกษณะเป็นโครงการลงทนุ
แบบกลุม่ (collective investment scheme)  ทัง้นี้ ไม่วา่กองทนุดังกลา่วจะ

จัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใดแตไ่มร่วมถงึกองทนุ property กองทนุ 
infra กองทนุ private equity ทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทนุ ETF ต่างประเทศ กองทนุ exchange traded fund ทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

กองทนุ infra รูปแบบการลงทนุในทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศต่าง 
ๆ ซึง่ไดแ้ก ่

1. กองทุนโครงสรา้งพื้นฐานที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

2. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึง่มีวัตถุประสงคห์ลักในการลงทุนในลักษณะท านองเดยีวกับกองทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดังกล่าวจะ
จัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

กองทนุ LTF กองทนุรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

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

1. กจิการเงนิร่วมลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าดว้ยการก าหนดการจัดการเงนิทุนของกจิการเงนิ
ร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทนุสว่นบคุคล 

2. กจิการเงนิร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ 

(ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผูล้งทุนตัง้แต่ 2 รายขึน้ไป  
ทัง้นี้ ตอ้งมไิดเ้ป็นไปเพือ่แสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพยส์นิ
ส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มกีารมอบหมายใหบุ้คคลหนึง่บคุคลใดเป็นผูจ้ัดการเงนิทุนและ
ทรัพยส์นิทีเ่กดิจากเงนิทนุ 
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(ค) มนีโยบายการลงทนุในกจิการอืน่ผ่านการเขา้ท าสัญญาการลงทนุในหุน้
หรือการสนับสนุนทางการเงนิที่ก่อใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึง่หุน้ของ
กิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการก ากับดูแลแผนธุรกิจการ
ด าเนนิงานหรอืการปรับปรุงการด าเนนิงานหรือการด าเนนิการอืน่ใดใน
ลักษณะที่สะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการ
ดังกลา่ว 

กองทนุ property กองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับอสังหารมิทรัพยซ์ึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่
ดังนี้ 

1. กองทุนรวมอสังหารมิทรัพยท์ี่อยู่ภายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์

2. ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสต์
เพือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

3. foreign REIT 

กองทนุ UI กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ (Ultra Accredited 
Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน 
derivatives ทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ 

1.  ไมม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่หาผลประโยชนโ์ดยการเก็งก าไร (speculate) 

2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 

3.  เป็นการลดความเสีย่งท่ัวไปและความเสีย่งเฉพาะของทรัพยส์นิทีต่อ้งการ
ลดความเสีย่ง 

4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า
เงนิฝาก 

ทรัพยส์นิดังนี้ 

1.  เงนิฝาก เงนิฝากอสิลามหรอืตราสารอืน่ทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรัพยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลักชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีักษณะทีเ่ทยีบเคยีงได ้
กับเงนิฝาก โดยคู่สญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดกั้บผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จาก
คูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดกั้บผูร้ับฝากไดเ้ต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ 

ดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภัณฑห์ลายชนดิ 

ดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีทีจ่ัดท าขึน้โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่สะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี้ 

1.  ตั๋วเงนิคลัง   

2.  พันธบัตรรัฐบาล หรอืพันธบัตร ธปท.   

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

ตราสารภาครัฐ 
ตา่งประเทศ 

ตราสารทีม่รีูปแบบท านองเดยีวกับตราสารภาครัฐไทยทีร่ัฐบาลตา่งประเทศ 
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรอื

องคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ ้าประกัน แต่ไมร่วมถงึตราสารทีอ่อก
โดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III ตราสารเพือ่การนับเป็นเงนิกองทนุของสถาบันการเงนิไมว่า่ตามกฎหมายไทย

หรอืตา่งประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลักเกณฑก์ารก ากับดแูลสถาบันการเงนิ
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ 

ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ัดใหม้ขี ึน้เพือ่การซือ้ขายหลักทรัพยใ์น
ตา่งประเทศ โดยมลีักษณะครบถว้นดังนี้ 

1.  มกีารรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลักทรัพยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและ
ผูเ้สนอขายหลายราย 

2.  มกีารก าหนดหลักเกณฑห์รอืจัดใหม้รีะบบ ซึง่ก าหนดเกีย่วกับวธิกีารในการ
ซือ้ขายหลักทรัพยไ์วเ้ป็นการล่วงหนา้ โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชด้ลุยพนิจิ
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ในการจัดการซือ้ขายเป็นประการอืน่ และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะ
ผกูพันตามหลักเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ธพ. ธนาคารพาณชิย ์

บค. บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์

บง. บรษัิทเงนิทนุ 

บล. บรษัิทหลักทรัพย ์

บลจ. บล. ทีไ่ดร้ับใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทนุรวม 
หรอืการจัดการกองทนุสว่นบคุคล 

บรษัิทจดทะเบยีน บรษัิททีม่หีลักทรัพยท์ีไ่ดร้ับการจดทะเบยีนหรอืไดร้ับการอนุญาตใหท้ าการซือ้
ขายไดใ้น SET 

บรษัิทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่ีการจัดท าและเปิดเผยล่าสดุ  ทัง้นี้ หากไม่มงีบ

การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสัดสว่นการถือหุน้ทีป่รากฏในบัญชรีายชือ่ผูถ้ือหุน้
ลา่สดุ 

บรษัิทใหญ่ บรษัิทใหญต่ามมาตรฐานการบัญชเีกีย่วกับการจัดท างบการเงนิรวม โดย

พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจัดท าและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้นี้ หากไมม่งีบ

การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้
ลา่สดุ 

แบบ filing แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรัพย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน ์ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที่เกดิจากหลักทรัพย์อา้งองิซึง่ก าหนดใหเ้ป็น

หลักทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่า
ดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพยเ์พิม่เตมิ (ฉบับที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพัน ผูท้ี่มีภาระผูกพันในการช าระหนี้ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ั่ง
จ่าย ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน แลว้แตก่รณี 

ศนูยซ์ือ้ขายderivatives ศนูยซ์ือ้ขายดังนี ้

1.  ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ทีไ่ดร้ับใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซือ้
ขายล่วงหนา้ 

2.  ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ซึง่จัดตัง้ขึน้และใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมาย
ตา่งประเทศและไดร้ับการยอมรับจากส านักงาน 

หน่วย CIS หน่วยของกองทนุอยา่งใดอย่างหนึง่ดังนี้  

1.  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีอ่ยูภ่ายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุว่าดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทุนทั่วไป 
กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายย่อย กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภท
สถาบันและกองทนุสว่นบคุคล 

2.  หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่ง
ใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

1.  กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

2.  กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ
ซึง่มวัีตถปุระสงคห์ลักในการลงทนุในลักษณะท านองเดยีวกับกองทนุ
โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้นี้ ไมว่า่จะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูป
อืน่ใด 

หน่วย private equity หน่วยของกจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) อันไดแ้ก ่หุน้ ใบทรัสต ์ตรา

สารหรือหลักฐานแสดงสทิธใินทรัพย์สนิ ของกจิการเงนิร่วมลงทุนอย่างใด
อย่างหนึง่ดังนี้  ทัง้นี้ ไม่ว่ากจิการดังกล่าวจะจัดตัง้ขึน้ในรูปของบรษัิท ทรัสต ์
หรอืรูปแบบอืน่ใด 

1.  กจิการเงนิร่วมลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดการจัดการเงนิทุนของกจิการเงนิ
ร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทนุสว่นบคุคล 
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2.  กจิการเงนิร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ 

(ก)  มีวัตถุประสงคเ์พื่อการลงทุนร่วมกันของผูล้งทุนตัง้แต่ 2 รายขึน้ไป  
ทัง้นี้ ตอ้งมไิดเ้ป็นไปเพือ่แสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สนิ
ส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มีการมอบหมายใหบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผูจ้ัดการเงินทุนและ
ทรัพยส์นิทีเ่กดิจากเงนิทนุ 

(ค)  มนีโยบายการลงทุนในกจิการอืน่ผ่านการเขา้ท าสัญญาการลงทุนในหุน้
หรือการสนับสนุนทางการเงนิที่ก่อใหเ้กดิสทิธิในการไดม้าซึง่หุน้ของ

กิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการก ากับดูแลแผนธุรกิจ การ

ด าเนินงานหรือการปรับปรุงการด าเนินงาน หรือการด าเนินการอื่นใดใน
ลักษณะทีส่ะทอ้นถงึการมบีทบาทต่อการด าเนนิธุรกจิของกจิการดังกล่าว 

หน่วย property หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับอสงัหารมิทรัพยซ์ึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใด
อยา่งหนึง่ดังนี้ 

1.  กองทุนรวมอสังหารมิทรัพยท์ีอ่ยู่ภายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ จัดตั ้งขึ้นตามกฎหมายว่า
ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

3.  foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไมเ่กนิ 270 วันนับแตวั่นทีอ่อกหุน้กู ้

B/E ต๋ัวแลกเงนิ (Bill of Exchange) 

benchmark ตัวชีวั้ดของกองทุน ซึง่เป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่

อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกับนโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

CIS operator บคุคลดังนี้ 

1.  บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอื 

2.  ผูท้ าหนา้ทีบ่รหิารจัดการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

concentration limit อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ 

counterparty limit อัตราสว่นการลงทนุทีคู่่สญัญา 

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดร้ับความเห็นชอบ
จากส านักงาน เวน้แตท่ีก่ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นที ่5 

credit derivatives derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสี่ยงดา้นเครดิตของ
ทรัพยส์นิทีไ่ดร้ับการประกันความเสีย่งจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึง่มีภาระผูกพันที่จะตอ้ง
ช าระเงนิใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกดิเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี้ 
(credit event)  ของทรัพย์สินที่ได ร้ับการประ กันความเสี่ยง จะได ร้ับ
ผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนียมส าหรับการมภีาระผูกพันดังกล่าว 

credit event  เหตุการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกับความสามารถในการช าระหนี้ตามที่ระบุในขอ้ตกลง
ของตราสารหรอืสญัญา 

credit rating อันดับความน่าเชือ่ถือที่จัดท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถใน
การช าระหนี้ตามตราสารหรอืสญัญา 

currency risk ความเสีย่งดา้น FX 

delta อัตราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา  

กับราคา underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แตก่รณี 

derivatives สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

derivatives on  
organized exchange 

derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

discount rate อัตราสว่นลดของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทนุทีจ่ะใชใ้นการค านวณ
มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารนัน้ 

DW ใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์(Derivative Warrants) 

foreign REIT กองทรัสตห์รือกองอสังหารมิทรัพยท์ี่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
วัตถปุระสงคห์ลักในการลงทนุในอสงัหารมิทรัพยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิ 

พัฒนาอสังหารมิทรัพย ์ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทรัสตห์รือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ในรูป
บรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 
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FX อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS ประเทศกลุม่อนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ไดแ้ก ่

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจนี 
(เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

group limit อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ โดยการน าอัตราสว่นการลงทนุ
ในแตล่ะบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการมาค านวณรวมกัน 

guarantor rating อันดับความน่าเชือ่ถอืของผูม้ภีาระผูกพันในฐานะผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลัก

หลัง หรอืผูค้ ้าประกัน 

international scale มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศ 

investment grade credit rating ในระดับทีส่ามารถลงทนุได ้ 

IOSCO International Organization of Securities Commissions 

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปในครัง้แรก  

(Initial Public Offering) 

issue rating อันดับความน่าเชือ่ถอืของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ 

issuer rating อันดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

market price มลูคา่ตามราคาตลาด 

MF กองทนุรวม (Mutual Fund) 

MMF กองทนุรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

national scale มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

NAV มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

net exposure มลูคา่การลงทนุสทุธใินทรัพยส์นิไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรอืโดยออ้มผา่น

การลงทนุในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูกั่บทรัพยส์นิ 
ซึง่เป็นผลใหก้องทนุมคีวามเสีย่งในทรัพยส์นินัน้ 

Non-retail MF กองทุนรวมที่มีผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบัน ซึง่อยู่

ภายใตบั้งคับของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑก์าร

จัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อย 
กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน และกองทนุสว่นบคุคล 

notional amount มลูคา่ตามหนา้สญัญาของ derivatives 

obligation   ประเภทและลักษณะของทรัพยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งองิ

ถงึ (obligation category & obligation characteristics) 

options สญัญาทีม่ลัีกษณะตาม (3) ของนยิาม สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ ในมาตรา 3 
แหง่พระราชบัญญัตสิญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 

OTC derivatives derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  

P/N ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

portfolio duration อายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการค านวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

product limit อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์นิ 

PVD กองทนุส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

regulated market 

 

ศูนยก์ลางทีจั่ดชอ่งทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซือ้
ขายตราสารระหว่างกันได ้รวมทัง้ใหข้อ้มูลต่าง ๆ ที่เกีย่วกับตราสารนัน้ โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ท า
หนา้ที่ก ากับดูแลดา้นหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะท านองเดียวกับ
หลักทรัพย ์

repo ธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

retail MF กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป (retail Mutual Fund) 

reverse repo ธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

SBL ธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์ (Securities 
Borrowing and Lending) 
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ค าศพัท ์ ค าอธบิายศพัท ์

securities lending  ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์ 

SET ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

share warrants ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

single entity limit อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญา 

SIP Specific Investment Products 

sovereign rating อันดับความน่าเชือ่ถอืระดับประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู ่ 
ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนัน้ 

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC บล. ทีไ่ดร้ับใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภท 

การใหส้นิเชือ่เพือ่ธรุกจิหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation)  
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

TSR ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription 
Right) 

underlying สนิคา้ ตัวแปร หรอืหลักทรัพยอ์า้งองิ 

WFE World Federation of Exchanges 
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รายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุรวม 

กองทนุเปิด แอล เอช โกลดเ์ฮดจ ์

1. ชือ่ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทนุรวม 

1.1 ชือ่โครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิด แอล เอช โกลดเ์ฮดจ ์

1.2 ชือ่โครงการจดัการ (องักฤษ) : LH GOLD HEDGED FUND  

1.3 ชือ่ยอ่ : LHGOLDH 

1.4 ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 

1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6 การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  

1.7 อายโุครงการ :  ไมก่ าหนด 

1.8 อายโุครงการถงึวนัที ่ : ไมก่ าหนด 

 (กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) 

1.9 เงือ่นไข (อายโุครงการ) :  ไมม่ ี

เงือ่นไขอืน่ ๆ :    

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจัดตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้หรอื
หลังจากสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ โดยจะพจิารณาช าระเงนิคืนใหกั้บ 

ผูล้งทนุ โดยไมน่ าทรัพยส์นิทีจ่ าหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที ่ 

1. บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม หรอืไมม่ตีราสารทีส่ามารถลงทนุ

ไดอ้ยา่งเหมาะสมเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

2. กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกับการน าเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศ  

3. กรณีที่ไม่สามารถลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ได ้หรือไม่สามารถลงทุนไดต้ามวัตถุประสงค์ของ

กองทนุอย่างเหมาะสม ทัง้นี้ ขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุน/

ผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุเป็นส าคัญ 

4. กรณีทีก่องทนุรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไมเ่พยีงพอต่อการจัดตัง้กองทนุเพือ่สง่เงนิ

ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

5. กรณีมเีหตใุหเ้ชือ่วา่เพือ่เป็นการรักษาผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

ทัง้นี้ ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษัิทจัดการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถงึ
การยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมัตจัิดตัง้กองทุนสิน้สดุลง

ในวันทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

1.10  ลกัษณะโครงการ :  กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป 

1.11 ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 

2.  จ านวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุน 

ทีเ่สนอขาย :  

2.1.  จ านวนเงนิทนุของโครงการ  :  1,000,000,000.00 บาท  

2.2.  เงือ่นไข (จ านวนเงนิทนุของโครงการ)  :  

1) ในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธขิายหน่วยลงทนุเกนิเงนิทุนของโครงการได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของเงนิทนุของโครงการ  

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

เสนอขายหน่วยลงทุน และด าเนนิการจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวมก่อนครบก าหนดสิน้สุดระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้  

2.3.  มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย  :  10.0000 บาท  
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2.4.  จ านวนหน่วยลงทนุ  :  100,000,000.0000 หน่วย  

2.5.  ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก  :  10.0000 บาท  

2.6.  มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก  :   

ชือ่ย่อ รายละเอยีด 

1. LHGOLDH-A มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 500 บาท 

2. LHGOLDH-D มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 500 บาท 

3. LHGOLDH-E มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 500 บาท 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

2.7.  มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป  :    

ชือ่ย่อ รายละเอยีด 

1. LHGOLDH-A มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป  500 บาท 

2. LHGOLDH-D มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป  500 บาท 

3. LHGOLDH-E มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป  500 บาท 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :    

2.8.  มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื    :  

ชือ่ย่อ รายละเอยีด 

1. LHGOLDH-A มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื  500 บาท 

2. LHGOLDH-D มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื  500 บาท 

3. LHGOLDH-E มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื  500 บาท 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :    

2.9.  จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื  :   

ชือ่ย่อ รายละเอยีด 

1. LHGOLDH-A จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื  50 หน่วย 

2. LHGOLDH-D จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื  50 หน่วย 

3. LHGOLDH-E จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื  50 หน่วย 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :    

2.10.  มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า  :   

ชือ่ย่อ รายละเอยีด 

1. LHGOLDH-A มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า  ไม่ก าหนด 

2. LHGOLDH-D มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า  ไม่ก าหนด 

3. LHGOLDH-E มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า  ไม่ก าหนด 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :    

2.11.  จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า  :   

ชือ่ย่อ รายละเอยีด 

1. LHGOLDH-A จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า ไม่ก าหนด 

2. LHGOLDH-D จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า ไม่ก าหนด 

3. LHGOLDH-E จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า ไม่ก าหนด 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :    

2.12.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสั่งซือ้และขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามขอ้ 
2.6 - 2.9 ในกรณีดังตอ่ไปนี้  
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1. เพือ่รองรับรายการสง่เสรมิการขาย หรอืบรกิารต่าง ๆ หรอืใหส้อดคลอ้งกับการใหบ้รกิารตามช่องทางการซือ้ขาย

ต่าง ๆ ของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาใหม้ีการก าหนดมูลค่าและจ านวนหน่วยลงทุนแตกต่างกันตามรูปแบบของ
ชอ่งทางการการซือ้ขายนัน้ ๆ ได ้โดยไม่เกนิมูลค่าและจ านวนหน่วยลงทุนทีร่ะบุไวต้ามขอ้ 2.6 - 2.9 ดังกล่าวขา้งตน้ 

หรอื 

2. ในกรณีที่บรษัิทจัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าและผูถ้ือหน่วยลงทุนไดร้ับประโยชน์มากกว่าเดมิโดยค านึงถึง

ประโยชนผ์ูถ้อืหน่วยเป็นส าคัญ และบรษัิทจัดการถอืวา่ไดร้ับมตจิากผูถ้อืหน่วยแลว้  

ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดังกล่าวขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ รวมถงึการเปลีย่นแปลงตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหลัง หากมกีารเปลีย่นแปลงดังกล่าว

บรษัิทจัดการจะประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน ผา่นทาง Website ของบรษัิทจัดการ 

3.  วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนดิกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ประเภทและอตัราส่วนการ

ลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุน : 

3.1  วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนทีมุ่่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนเทยีบเคยีงกับราคาทองค าผ่านการลงทุน

ในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ โดยสามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทนุในต่างประเทศได ้

3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทุนรวม :  ทรัพยส์นิทางเลอืก  

การลงทนุของนโยบายการลงทนุในทรัพยส์นิทางเลอืก : 

- ทองค า 

รูปแบบกองทนุรวมทองค า (Gold Fund) :  กองทนุรวมทองค าท่ัวไป 

3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

- กองทนุรวมทีม่นีโยบายเปิดใหม้กีารลงทนุในกองทนุรวมอืน่ภายใตบ้ลจ. เดยีวกัน (Cross Investing Fund) 

- กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

  ชือ่กองทนุหลัก (กรณี Feeder Fund) : SPDR Gold Trust 

  กองทนุหลักจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ : สงิคโปร ์(SINGAPORE) 

3.4  ประเภทการลงทนุตามการลงทุนในตา่งประเทศ : กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

3.5  นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี: 

บรษัิทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้คนืในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3.6  การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) : ลงทุน 

3.6.1 วตัถปุระสงคข์องการลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ : ทีม่ไิดม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (Non-

Hedging) 

มนีโยบายการลงทนุใน Derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น 

3.6.2 วธิกีารในการค านวน Global Exposure limit : Commitment Approach 

อัตราสว่นการลงทนุใน Derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไมเ่กนิ 100% 

3.7  การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) : ลงทนุ 

3.8  กลยทุธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) :  

กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชีวั้ด (Passive Management / 
Index Tracking) และกองทนุเปิด แอล เอช โกลดเ์ฮดจ ์มกีลยทุธก์ารลงทนุ เพือ่มุง่หวังให ้ผลประกอบการเคลือ่นไหว

ตามกองทนุหลัก (Passive Management) / Index Tracking)  

3.9  ดชันชีีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) : 

กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับดัชนีราคาทองค าในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price PM สัดส่วน (%):100.00 

ปรับดว้ยตน้ทนุการป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทีล่งทนุ 
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บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่อยู่

ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่าง

ชัดเจนถงึวันที่มีการเปลี่ยนตัวชีวั้ด ค าอธบิายเกี่ยวกับตัวชีวั้ด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีวั้ดดังกล่าวผ่านการลง

ประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษัิท

จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ

ด าเนนิงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตัวดัชนีของตัวชีวั้ด

ไม่ไดจ้ัดท าหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อัตราดังกล่าวอกีต่อไป โดยบรษัิทบรษัิทจัดการจะแจง้เปลีย่นแปลงดังกล่าวผูถ้อืหน่วย

ลงทนุทราบลว่งหนา้ผา่นการประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูล

การตัดสนิใจลงทนุได ้

3.10 ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น 

3.11 รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

- กองทนุรวมทีม่นีโยบายเปิดใหม้กีารลงทนุในกองทนุรวมอืน่ภายใต ้บลจ. เดยีวกัน 

กองทนุมนีโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรอื “กองทนุหลัก (Master fund)”) ทีม่นีโยบาย

ลงทุนในทองค าและสรา้งผลตอบแทนเทยีบเคยีงกับราคาทองค า โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิซึง่กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust 

(“กองทุนหลัก”) ที่มีนโยบายเนน้ลงทุนทองค าแท่ง เพื่อสรา้งผลตอบแทนเทียบเคียงกับราคาทองค า ที่จัดตัง้และ

จัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมรกิา (USA) ทีถ่อืหุน้โดย World 

Gold Council (WGC) ซึง่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร กองทุนดังกล่าวไดจ้ดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

นิวยอร์ก ญี่ปุ่ น ฮ่องกง และสงิคโปร์ ซึง่บรษัิทจัดการจะท าการซือ้ขายกองทุนหลักในตลาดหลักทรัพยข์องประเทศ

สงิคโปร ์และลงทนุในสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐ เป็นสกลุเงนิหลัก 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เป็นตลาดหลักทรัพย์

ของประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ไดแ้ก่ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง นิวยอร์ก หรือญี่ปุ่ น และ/หรือ

เปลีย่นแปลงสกลุเงนิหลักเป็นสกลุเงนิสงิคโปรด์อลลาร ์สกลุเงนิฮอ่งกงดอลลาร ์หรอืสกลุเงนิเยน (ญีปุ่่ น) ในภายหลังก็

ได ้โดยถอืว่าไดร้ับความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงสถานที่ (ประเทศ) ทีท่ าการซือ้

ขายและ/หรือสกุลเงนิที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึง่บรษัิทจัดการจะค านึงถงึประโยชน์ของ

กองทุนเป็นส าคัญ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ และประกาศไวท้ี่ส านักงานของบรษัิทจัดการและ

ผูส้นับสนุน และ/หรอืสือ่อเิล็กทรอนกิสท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ส่วนที่เหลือกองทุนไทยจะพจิารณาลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก  

ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุน ใบส าคัญแสดงสทิธ ิรวมถงึ หลักทรัพย ์และ/หรอืทรัพยส์นิอืน่หรอืการหา

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

ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ 

กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา

แลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าทรัพยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ และ/

หรือ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient portfolio management) ซึง่จะพจิารณาจากสภาวะของ

ตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจัยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ปัจจัยทางเศรษฐกจิ การเมอืง การเงนิและการคลัง เป็นตน้  

นอกจากนี้กองทนุอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ทีม่ี

อันดับความน่าเชือ่ถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ไดร้ับการจัดอันดับ

ความน่าเชือ่ถือ (Unrated) และหลักทรัพยข์องบรษัิทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Securities) 

รวมถงึอาจท าธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์หรอืธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) และ/หรอื ธรุกรรม

ประเภทการใหย้มืหลักทรัพย ์(securities lending) และ/หรอื ทรัพยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามทีร่ะบุไวใ้น

โครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือใหค้วาม

เห็นชอบ 

อนึง่ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถเขา้ลงทนุในกองทนุ SPDR Gold Trust (“กองทนุหลัก”) ในรูปสกลุเงนิดอลล่าร์

สหรัฐ (USD) หรอืกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุนดังกล่าวซึง่เป็นกองทุนหลักไม่เหมาะสมอกี

ตอ่ไป เชน่ เกดิความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ การเมอืง การเงนิตลาดทนุ หรอืเกดิภัยพบัิต ิ

หรือภาวะสงคราม และ/หรือกรณีที่กองทุนหลักดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงบรษัิทจัดการลงทุน หรือผูจ้ัดการกองทุน 
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หรอืเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุน การบรหิารจัดการ และ/หรอืผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามทีค่าดไว ้

และ/หรอืผูจ้ัดการกองทุนเห็นว่าการลงทุนในกองทุนอืน่มีความเหมาะสมกว่า และ/หรอืมโีอกาสใหผ้ลตอบแทนดกีว่า 

หรือความผันผวนต ่ากว่า และ/หรือเมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนหลักขัดกับหลักเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือมีการกระท าความผิดรา้ยแรง โดยหน่วยงานก ากับดูแลในประเทศนั้น ๆ เป็นผูใ้ห ้

ความเห็น และ/หรอืการลงทุนในกองทุนหลักจะท าใหบ้รษัิทจัดการปฎบัิตไิม่เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารลงทุนในหน่วย 

CIS บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะน าเงนิไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอืน่ทีม่ีนโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกับ

วัตถปุระสงค ์ของกองทนุเปิด แอล เอช โกลดเ์ฮดจ ์และ/หรอื ด าเนนิการเลกิกองทนุโดยถอืวา่ไดร้ับความเห็นชอบจาก

ผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะปิดประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลง

ดังกลา่วจะค านงึถงึและรักษาประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ 

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย ์(กอง1) หรอืทรัสตเ์พือ่การลงทุนใน

อสังหารมิทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน (infra) ซึง่อยู่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ ใน

สัดส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุน ยกเวน้กรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวม

อสังหารมิทรัพย ์(กอง1) และกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (infra) ลงทุนสงูสดุไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 20 ของจ านวนหน่วย

ลงทุนทัง้หมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวตอ้งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนของ

กองทุนซึง่เป็นไปตามหลักเกณฑเ์งือ่นไขทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถ

ลงทุนยอ้นกลับในกองทุนตน้ทาง(circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต ้

บลจ.เดยีวกันอกี (cascade investment) 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน 

(Fund of Funds) หรอืกองทุนรวมทีม่ีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรอืหลักทรัพยต์่างประเทศ หรอืสามารถกลับมา

เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได ้โดยไม่ท าใหร้ะดับความเสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ 

ใหเ้ป็นไปตามดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุนซึง่ขึน้อยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ อนึง่ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน กอ่นด าเนนิการเปลีย่นแปลง

ประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

หากปรากฏกรณีทีก่องทนุตา่งประเทศ และ/หรอืกองทนุอืน่ทีก่องทนุไปลงทนุเป็นมลูคา่ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของมลูค่า

ทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นนั้น มีมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพยป์ระกาศก าหนด 

(1) มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่ลดลงเกนิกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนหลัก และ/หรอื

กองทนุอืน่ดังกลา่ว 

(2) ยอดรวมของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนหลัก และ/หรอืกองทนุอืน่ดังกล่าวลดลงในชว่งระยะเวลา 5 วันท าการ

ใดตดิตอ่กัน คดิเป็นจ านวนเกนิกวา่สองในสามของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก และ/หรอืกองทนุอืน่นัน้ 

เงือ่นไข ในกรณีทีก่องทุนหลัก และ/หรอืกองทุนอืน่ทีก่องทุนรวมไปลงทุนมมีูลค่าทรัพยส์นิสุทธลิดลงดังกล่าว บรษัิท

จัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

(1) แจง้เหตุที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นมีมูลค่าทรัพย์สนิลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถงึ

ประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้ านักงานและผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่

ปรากฏเหต ุ

(2) ด าเนนิการตามแนวทางการด าเนนิการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วันนับแตวั่นทีป่รากฏเหต ุ

(3) รายงานผลการด าเนนิการใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีด่ าเนนิการแลว้เสร็จ 

(4) เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการด าเนนิการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทุน เพือ่ใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุนรับรู ้

และเขา้ใจเกีย่วกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะด าเนินการใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผย

ขอ้มลูเกีย่วกับการด าเนนิการดังกลา่วดว้ย 

ทัง้นี้ ระยะเวลาในการด าเนนิการตาม (2) บรษัิทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อส านักงานได ้โดยไดร้ับความเห็นชอบกับ

ผูด้แูลผลประโยชน ์

ในการค านวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุจะไมนั่บชว่งระยะเวลา ดังนี้ 

1. ชว่งระยะเวลา 30 วันนับแตวั่นทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม 
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2. ชว่งระยะเวลา 30 วันกอ่นครบอายโุครงการหรอืกอ่นเลกิกองทนุรวม  

3. ชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรัพยส์นิของกองทุนเนื่องจากไดร้ับค าสั่งขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอื

มกีารสิน้สดุสมาชกิภาพ หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก หรอืเพือ่รอการลงทุน  ทัง้นี้ ตอ้งไมเ่กนิกว่า 10 วันท าการ 

ทัง้นี้ การค านวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุตอ้งค านงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคัญ 

สรปุสาระส าคญัของกองทนุ SPDR Gold Trust (กองทนุหลกั) 

ชือ่กองทุน กองทนุ SPDR Gold Trust 

โดยจะลงทนุใน กองทนุ SPDR Gold Trust ซึง่จัดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา (USA) และทีจ่ดทะเบยีนและซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยส์งิคโปร ์ใน

สกลุเงนิดอลลา่รส์หรัฐฯ (USD)  

ประเภท กองทนุรวมอทีเีอฟ (Exchange Traded Fund) 

วนัทีจ่ดทะเบยีน วันที ่11 ตลุาคม 2549 

นโยบายการลงทนุ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่มุ่งลงทุนในทองค าแท่ง เพื่อสรา้งผลตอบแทนของ
กองทุนใหใ้กลเ้คียงกับผลตอบแทนของราคาทองค าหลังหักค่าธรรมเนียมและ

คา่ใชจ่้ายในการจัดการทัง้หมดของกองทนุ 

บรษิทัจดัการ (Sponsor) World Gold Trust Services, LLC (WGTS) จัดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมรกิา (USA) ทีถ่อืหุน้โดย World Gold Council (WGC) ซึง่เป็นองคก์รทีไ่ม่

แสวงหาก าไรทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์

Custodian HSBC Bank plc 

8 Canada Square 

London E14 5HQ 

United Kingdom 

Trustee BNY Mellon Asset Servicing, A divison of The Bank of New York Mellon 

A division of The Bank of New York Mellon 

2 Hanson Place Brooklyn 

New York 11217 

United States of America 

ตวัแทนฝ่ายการตลาด 

(Marketing Agent) 

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 

มลูคา่การซือ้ขายข ัน้ต า่ 5 Shares 

สกุลเงนิ ดอลลา่รส์หรัฐฯ (USD) 

วนัท าการซือ้ขายหนว่ย

ลงทนุ 

ทกุวันท าการซือ้ขายของตลาดหลักทรัพยส์งิคโปร ์(Singapore Exchange: SGX) 

อายกุองทนุ ไมก่ าหนด 

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีม All in fees : รอ้ยละ 0.40 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

ดชันอีา้งองิ LBMA Gold Price PM สกลุเงนิดอลลา่รส์หรัฐฯ  

แหลง่ขอ้มลูกองทนุหลกั www.spdrgoldshares.com 

ขอ้จ ากดัทีส่ าคญัของกองทุน 

กองทุน SDPR Gold Trust ถือเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่ถูกจัดตัง้ โดย World Gold 
Trust ServicesLLC ถอืหุน้โดย World Gold Council (WGC) ซึง่เป็นองคก์รตัวแทนจากอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ทองค า

ชัน้น าของโลก โดยจะลงทุนในทองค าแท่งทีม่คีวามบรสิทุธิ ์99.5% ตามมาตรฐานทองค าซึง่ก าหนดโดยสมาคมผูค้า้
ทองแห่งลอนดอน (London Bullion Market Association : LBMA) กองทุน SPDR Gold Trust จะไม่ลงทุนใน

หลักทรัพยท์ีไ่มม่กีารจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(unlisted) และจะไมล่งทนุในตราสารหนี้ทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอื

ในระดับทีต่ ่ากวา่อันดับความน่าเชือ่ถอืทีส่ามารถลงทนุได ้(non-investment grade) และ ตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้ับการจัด
อันดับความน่าเชือ่ถอื(Unrated Securities) 
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หมายเหต:ุ 

• ขอ้ความในส่วนของกองทุน SPDR Gold Trust ไดถู้กคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่ส าคัญและจัดแปลมาจากตน้ฉบับ

ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกับตน้ฉบับภาษาอังกฤษ ใหถ้ือตามตน้ฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ ์

• กองทุนหลักอาจมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ หรอืเปลีย่นแปลงการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ของกองทุน

หลักได ้ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะแกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของกองทุนหลัก และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการ

แกไ้ขเพิม่เตมิ 

• ค าสัง่ขายคนืจะสามารถถกูเลือ่นออกไป ระงับ หรอืถกูปฏเิสธไดโ้ดย Trustee ภายใตบ้างสถานการณ์  

ในการตัดสนิใจของ Trustee หรอืค าสัง่จาก Sponsor จะสามารถระงับสทิธกิารไถถ่อนหรอืเลือ่นวัน settlement ใน
การไถถ่อน ดังนี้  

(1)  ส าหรับชว่งเวลาใดก็ไดร้ะหว่างที ่NYSE Arca ถกูปิดนอกเหนือจากวันหยดุสดุสปัดาหห์รอืวันหยุดตามประเพณี
หรอืการซือ้ขายใน NYSE Arca หรอืการซือ้ขายบน NYSE Arca ถกูระงับหรอืหยดุการซือ้ขาย  

(2)  ส าหรับชว่งเวลาใดๆก็ตามทีเ่กดิเหตฉุุกเฉินในการสง่มอบ การโอนทรัพยส์นิหรอืการประเมนิมลูค่าของทองค า

ทีไ่มส่ามารถประเมนิมลูคา่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง หรอื  
(3)  ในช่วงเวลาอื่นๆที่ Sponsor ไดตั้ดสนิใจว่ามีเหตุจ าเป็นในการปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน 

นอกจากนี้ Trustee จะสามารถปฏเิสธค าสัง่ไถถ่อนไดถ้า้ค าสัง่นัน้ไม่อยูใ่นรูปแบบทีเ่หมาะสม ตามรูปแบบทีไ่ด ้
ตกลงกันไว ้หรอื การปฏบัิตติามค าสั่งตามความเห็นของทีป่รกึษาทีเ่ห็นว่าไม่ชอบดว้ยกฎหมาย การเลือ่นการ

ระงับหรือการปฏเิสธดังกล่าวอาจส่งผลลบต่อผูถ้ือหน่วยที่ไถ่ถอน ส าหรับตัวอย่างความล่าชา้ที่เกดิขึน้อาจ
สง่ผลเสยีต่อมูลคา่ของการไถถ่อนจากผูถ้อืหน่วย หากราคาของหน่วยลดลงในชว่งระยะเวลาทเีกดิความล่าชา้ 

สามารถดรูายงานประจ าปีของ Trust (แบบฟอรม์ 10-K) 

3.12 รายละเอยีดการลงทุนในตา่งประเทศ : 

ลงทนุในตา่งประเทศโดยมมีูลค่าการลงทุนสทุธใิน (net exposure) โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ

มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิและไม่เกนิวงเงนิลงทุนในต่างประเทศทีไ่ดร้ับการจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
หน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย 

3.13 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทนุ 

3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุนในประเทศ 

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่งใดอย่าง

หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด
ดังต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศ

แกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ 

สว่นที ่1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิในส่วนอื่นของขอ้ 3.13.1 ซึง่มี

คณุสมบัตติามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังนี้ 

1.1  ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุมภีาระผกูพันมากกวา่มูลคา่เงนิลงทนุในตราสาร 

1.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทนุไดด้ าเนนิการให ้
มีการรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อก 

ตราสารได)้  

1.3  มขีอ้มลูเกีย่วกับตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรับปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. สามารถเขา้ถงึได ้
เพือ่น ามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูล

ดังกลา่วตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ึง่จัดท าตามหลักวชิาการอันเป็นทีย่อมรับในระดับสากล 

2.  คณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 

2.1  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดังกล่าวเพือ่ช าระหนี้การคา้  B/E หรอื P/N ดังกลา่วตอ้งมี

การรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี้  

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
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2.1.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.1.8  สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับผูร้ับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทัง้นี้ การอาวัลหรอืการรับรองดังกลา่วตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกต๋ัว ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ 

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

2.2  การลงทนุใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขเพิม่เตมิดังนี้ 

2.2.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกับ underlying ประเภทเดยีวกับ underlying ของ derivatives ตามทีร่ะบุ

ในสว่นที ่6 ขอ้ 1 

2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนตอ้งรับมอบทรัพยส์นิใด ๆ ทรัพยส์นินัน้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิที่กองทุน

สามารถลงทุนได ้  เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) และเป็นทรัพยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยกอ่นการลงทุน บลจ. ตอ้งจัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูล

เกีย่วกับการลงทนุทีอ่าจท าใหก้องทนุตอ้งรับมอบทรัพยส์นิดังกลา่วไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าว

กอ่นครบอาย ุเมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ  บลจ. ตอ้งด าเนนิการจัดใหม้ขีอ้ตกลงกับผูอ้อก SN ดังต่อไปนี้ก่อน

การลงทนุ   

2.2.4.1  ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดทา้ยของแต่ละ

เดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีวั่นดังกลา่วเป็นวันหยดุท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันท าการถัดไป   

2.2.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อยา่งมนัียส าคัญ ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มูลค่า

ยตุธิรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันท ี

ความในวรรคหนึง่ไม่น ามาใชบั้งคับกับกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกับ TBMA และมกีารเสนอขายตามหลักเกณฑท์ี่

ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ 

สว่นที ่2 :  ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property 

ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี้ 

1.  กรณีเป็นหนว่ยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

1.1  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

1.1.1  มคีุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 
ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.1.2  ในกรณีทีก่องทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกลา่วตอ้งมนีโยบายการลงทนุดังนี้ (ไมใ่ชกั้บการลงทุน
ในหน่วย CIS ของกองทนุรวมทองค าทีล่งทนุในทองค าแทง่)  

1.1.2.1  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกับทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้

1.1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สนิเมื่อใชว้ธิีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single 
entity limit ของกองทนุนัน้ 

1.1.2.3  มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเมื่อใชว้ธิีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์product 
limit ส าหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทนุนัน้ 

1.1.2.4  มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit  ของกองทนุนัน้ 

1.1.3  ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุรวมฟีดเดอร ์ 

1.2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในสว่นที ่2 ขอ้ 1.1 

1.2.1  มีคุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1  
ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2.2  จดทะเบยีนซือ้ขายใน SET  

สว่นที ่3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้ับฝากดังนี้ 

1.  ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  

2.  ธนาคารออมสนิ  

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
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4.  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.  บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศัย  

6.  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8.  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9.  สถาบันการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10.  สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับผูร้ับฝากตาม 1. - 9.  

สว่นที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) 

ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานก าหนด 

สว่นที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานก าหนด 

สว่นที ่6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑก์ารลงทนุดังนี้ 

1.  ประเภท underlying  derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลาย

อยา่งดังนี้ 

1.1  ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้

1.2  อัตราดอกเบีย้ 

1.3  อัตราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ทองค า 

1.6  น ้ามันดบิ 

1.7  ดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.9  

1.8  ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดัชนีตาม 1.7 

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

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดังกลา่วตอ้งเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) 
หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) เทา่นัน้  ทัง้นี้ ราคาของ underlying อืน่ทีไ่มใ่ชดั่ชนี หรอื underlying ที่

เป็นองคป์ระกอบของดัชนีดังกลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวาง และเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย 

2.  เงือ่นไขการลงทนุ บลจ. จะด าเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่ 

2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชัดเจน
ในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2   OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 

ตัวแทนซือ้ขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 

2.3  ในกรณีที่จะตอ้งมีการช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นั้นตอ้งเป็นทรัพย์สินที่

กองทนุสามารถลงทนุได ้ทัง้นี้ ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธริับมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้ก็ตาม 

3.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกลา่วตอ้งมลีักษณะดังนี้ 

3.1  เป็นดัชนีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบแุหล่งขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจัยตา่ง ๆ 
ที่น ามาใชใ้นการค านวณ และมีการค านวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทัง้นี้ 

underlying หรอืปัจจัยดังกลา่วตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดัชนีทีม่ลีักษณะอยา่งใดอย่างหนึง่ดังนี้ 

3.2.1  ดัชนีทีม่กีารกระจายตัวอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีทีม่ลีักษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี้ 

3.2.1.1  ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบแตล่ะตัวมนี ้าหนัก < 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 
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3.2.1.2  ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบตัวใดตัวหนึง่มนี ้าหนัก < 35% ของน ้าหนักทัง้หมดในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดย

องคป์ระกอบตัวอืน่ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิอัตราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1 

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามันดบิ
มาพจิารณา 

3.2.2  ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามันดบิ หรอืเป็นดัชนีราคาทองค าหรอืน ้ามันดบิ 

3.2.3  ดัชนีอืน่ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดังนี้ 

3.2.3.1  เป็นดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสัญญาทีก่องทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมือ่ค านวณเงนิลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมอืนหนึง่ว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอืสัญญานัน้โดยตรง
แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้ 

3.3  เป็นดัชนีทีไ่ดร้ับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างอสิระจาก บลจ.  ทัง้นี้ หากปรากฏ
ว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบรษัิทในเครือของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์
อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดัชนีนัน้ ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทันเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีดังกล่าวตอ้งค านวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
ดังนี้ 

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

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

3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกับดัชนีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บลจ. แสดงใหเ้ห็นไดว้่าวธิกีารค านวณของ
ผูพ้ัฒนาดัชนีดังกลา่วสามารถสะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.  หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพัน (cover rule) 

บลจ. ตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนที่เพยีงพอ  ต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้ง
ช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงาน
ก าหนดโดยอาศัยอ านาจตามขอ้ 10 วรรคหนึง่ (5) (ข) ของประกาศ 

5.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิง่เดียวกับทรัพย์สนิที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 
derivatives ดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานก าหนดโดยอาศัยอ านาจตามขอ้ 10 วรรคหนึง่ (5) (ค) ของประกาศ 

6.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บลจ. ตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 

6.1  ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทกุวันที ่15 และวันสดุทา้ย
ของแตล่ะเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีวั่นดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมภายในวันท า
การถัดไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนัียส าคัญ ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณ
และแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันท ี

6.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้

7.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives บลจ. ตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขดังนี้ 

7.1  เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคยีงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังนี้ 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกันความเสี่ยงดา้นเครดิตที่เกี่ยวขอ้งกับ
ความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สัญญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกัน
ความเสีย่งมีภาระผูกพันที่จะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้โดยจะมีผลให ้
ขอ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งครบก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวันครบก าหนด
ตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มี
หลายรายการซึง่ก าหนดใหผู้ข้ายประกันความเสีย่งมหีนา้ทีช่ าระหนี้เมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใด
รายการหนึง่เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึง่
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ในกลุ่ม obligation ซึง่จะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสนิทรัพย์รายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ 
credit event ขึน้กับ obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกันความเสีย่งของสนิทรัพยอ์า้งองิที่เกดิ

จากการลดลงของผลตอบแทนที่จะไดร้ับจากสนิทรัพย์อา้งองิ โดยผูข้ายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่าย
ผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้งองิกับอัตราดอกเบีย้ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถา้มี) ของ

มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์อา้งองิ เพื่อแลกกับการที่ผูซ้ ือ้ประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิม่ขึน้  
(ถา้มี) ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์อา้งองิใหกั้บผูข้ายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกดิ credit event หรือครบ

ก าหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event) 

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

7.3.1  มีผลใชบั้งคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอืน่ 

7.3.2  ไม่มีขอ้ก าหนดที่ท าใหส้ทิธิที่ก าหนดไวใ้นตราสารหนี้หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่ credit derivatives นั้น

อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3  ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่่สญัญา 

สว่นที ่7 :  ทรพัยส์นิประเภททองค าแทง่  

การลงทนุในทองค าแทง่ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังนี้ 

1.ทองค าแท่งทีล่งทุนตอ้งมมีาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานซึง่เป็นทีย่อมรับในอุตสาหกรรมผูค้า้ทองค าใน
ประเทศไทยหรอืในระดับสากล ทัง้นี้ การรับรองดังกลา่วอาจเป็นการรับรองทีท่องค าแทง่หรอืทีผู่ผ้ลทิองค าแทง่ก็ได ้

2.มรีาคาทีเ่ปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายโดยหน่วยงานซึง่เป็นทีย่อมรับในอตุสาหกรรมในประเทศไทยหรอืในระดับสากล 

สว่นที ่8 :  ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย private equity   

การลงทนุในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังนี้ 

หน่วยลงทุน private equity ที่กองทุนลงทุนได ้ตอ้งมีคุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับ
ขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผูกพันตามขอ้ตกลงกับกจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ. ลงทุนในหน่วย private 

equity ได ้โดยตอ้งไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุเขา้ผูกพันมากกวา่ขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทนุ 

3.13.2 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทนุในตา่งประเทศ : 

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่งใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด

ดังต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศ
แกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่  

ทัง้นี้ ตราสารหรือสัญญาดังต่อไปนี้ตอ้งเสนอขายหรือเป็นการท าสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานก ากับดูแลดา้น

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์

ตา่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษัิททีจ่ัดตัง้และเสนอขายในประเทศกลุม่ GMS 

สว่นที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) ตา่งประเทศ 

1. ตราสาร TS ต่างประเทศ หมายความว่า ตราสารทางการเงนิต่างประเทศใดๆ นอกเหนือจากทรัพยส์นิในส่วนอื่นๆ 
ของขอ้ 3.13.2 ซึง่มคีณุสมบัตติามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังนี้ 

1.1 ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุมภีาระผูกพันมากกวา่มูลคา่เงนิลงทนุในตราสาร 

1.2 สามารถเปลีย่นมือได ้(รวมถงึกรณีที่เป็นต๋ัวแลกเงนิ หรือต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง ที่มี

เงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทนุไดด้ าเนนิการใหม้กีารรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 

หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้ 

1.3 มีขอ้มูลเกีย่วกับตราสารที่ถูกตอ้งครบถว้นและมีการปรับปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอซึง่บรษัิทจัดการสามารถ

เขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมีขอ้มูลราคาที่สะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม 
โดยขอ้มลูดังกลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ึง่จัดท าตามหลักวชิาการอันเป็นทีย่อมรับในระดับสากล 

2. คณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 
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2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุในต๋ัวแลกเงนิหรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิทีอ่อกตราสารดังกลา่วเพือ่ช าระหนี้การคา้ต๋ัวแลกเงนิหรอื

ต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ ดังกลา่วตอ้งมกีารรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี้ 

2.1.1 ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ 

2.1.2 สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับผูร้ับฝากตาม 2.1.1 

ทัง้นี้ การอาวัลหรอืการรับรองดังกลา่วตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกต๋ัว ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ 

(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบไุวใ้นต๋ัวแลกเงนิหรอืต๋ัวสญัญาใชเ้งนิดว้ย 

2.2 การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ต่างประเทศ ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
เพิม่เตมิดังนี้ 

2.2.1 สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงมกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกับ underlying ประเภทเดยีวกับ underlying ของ
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตามทีร่ะบใุนสว่นที ่6 ขอ้ 1 

2.2.2 หากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงจะมผีลท าใหก้องทนุตอ้งรับมอบทรัพยส์นิใดๆ ทรัพยส์นินัน้ตอ้งเป็น

ทรัพย์สนิที่กองทุนสามารถลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยกอ่นการลงทนุบรษัิทจัดการตอ้งจัดให ้

มกีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับการลงทนุทีอ่าจท าใหก้องทนุตอ้งรับมอบทรัพยส์นิดังกลา่วไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

2.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมือ ผูอ้อกสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงตอ้ง
ยนิยอมใหก้องทนุสามารถไถถ่อนสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงดังกลา่วกอ่นครบอายเุมือ่บรษัิทจัดการรอ้งขอได ้

2.2.4 ในกรณีทีเ่ป็นสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงซึง่เสนอขายในต่างประเทศ ตอ้งปรากฎว่าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง

นัน้มรีาคาปรากฏในระบบขอ้มูลทีน่่าเชือ่ถอืไดซ้ึง่เป็นทีย่อมรับโดยท่ัวไปของธรรมเนียมปฏบัิตสิากล และบรษัิทจัดการ
ตอ้งด าเนนิการจัดใหม้ขีอ้ตกลงกับผูอ้อกสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงดังตอ่ไปนี้กอ่นการลงทนุ 

2.2.4.1 ใหผู้อ้อกสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุตธิรรมของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงซึง่เกดิจาก

วธิกีารค านวณเดยีวกับทีใ่ชใ้นการค านวณราคาที่แสดงในระบบขอ้มูลทีน่่าเชือ่ถอืดังกล่าว ใหบ้รษัิทจัดการทุกวันที ่15 
และวันสดุทา้ยของแตล่ะเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีวั่นดังกลา่วเป็นวันหยดุท าการของบรษัิทจัดการ ใหค้ านวณและแจง้มูลค่า

ยตุธิรรมภายในวันท าการถัดไป 

2.2.4.2 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝงอย่างมีนัยสาคัญใหผู้อ้อก
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงสง่ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายตุธิรรมของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงมายังบรษัิทจัดการทันท ี

สว่นที ่2 : ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property ทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมาย

ตา่งประเทศ 

ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี้ 

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

1.1 มคีุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดสาหรับตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 

ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2 เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศทีม่ลีักษณะดังนี้ 

1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่ก ากับดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ ทีม่กีารซือ้ขาย

ในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลที่เป็นสมาชกิสามัญของ 

IOSCO 

1.2.3 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวตอ้งอยู่

ภายใตห้ลักเกณฑ์การก ากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการส าหรับกองทุนเพื่อผูล้งทุนรายย่อยของ

ประเทศนัน้ 

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

1.4 กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวตอ้งมกีารจากัดการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็น

การชั่วคราวเท่านัน้ และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใชกั้บการลงทุนในหน่วยของกองทุนCIS ต่างประเทศซึง่เป็น
กองทนุรวมทองค าทีล่งทนุในทองค าแทง่) 

1.4.1 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity 

limit ของกองทนุ ทัง้นี้ หลักเกณฑดั์งกลา่วไมใ่ชกั้บกรณีทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP 
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1.4.2 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit 

ส าหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทนุ 

1.4.3 มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุ 

ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศเป็นกองทุนที่มุ่งเนน้ลงทุนในทรัพย์สนิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุน
สามารถลงทุนได ้และเมื่อน าทรัพย์สนิที่ไม่สามารถลงทุนไดม้าค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้จะตอ้งไม่เกนิ 

รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุดังกล่าว 

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในสว่นที ่2 ขอ้ 1. 

2.1 มคีุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 
ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

2.2 จดทะเบยีนในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

สว่นที ่3 : ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากของสถาบนัการเงนิตา่งประเทศหรอืตราสารตา่งประเทศทีเ่ทยีบเทา่เงนิฝาก 

ตอ้งเป็นเงนิฝากของสถาบันการเงนิตา่งประเทศหรอืตราสารต่างประเทศทีเ่ทยีบเทา่เงนิฝากของผูร้ับฝาก ดังนี้ 

1. ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ 

2. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 

3. สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับผูร้ับฝากตาม 1. - 2. 

สว่นที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) 

ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานก าหนด 

สว่นที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานก าหนด 

สว่นที ่6 : ธุรกรรมประเภท derivatives 

ตามหลักเกณฑก์ารลงทนุดังนี้ 

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใด อย่างหนึง่หรอืหลาย

อยา่งดังนี้ 

1.1 ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้

1.2 อัตราดอกเบีย้ 

1.3 อัตราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 ทองค า 

1.6 นา้มันดบิ 

1.7 ดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม1.1 - 1.6 หรอื 1.9 

1.8 ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดัชนีตาม 1.7 

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

ในกรณีที่ derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที่อา้งองิดังกล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบัน (spot 
price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านั้น ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ 

underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดัชนีดังกล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย 

2. เงือ่นไขการลงทนุ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่ 

2.1 กรณีกองทนุไดร้ะบเุกีย่วกับการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทนุไวอ้ยา่งชัดเจน
ในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives ในต่างประเทศตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไดร้ับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ 

derivatives ที่อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแลดา้นหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชกิ
สามัญของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 
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2.3 ในกรณีที่จะตอ้งมีการช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นั้น ตอ้งเป็นทรัพย์สินที่

กองทนุสามารถลงทนุได ้ทัง้นี้ ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธริับมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้ก็ตาม 

3. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชนี 

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนีตาม 1.7 - 1.8 ดัชนีดังกลา่วตอ้งมลีักษณะดังนี้ 

3.1 เป็นดัชนีทีม่กีารก าหนดวธิีการค านวณไวอ้ย่างชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจัยต่างๆ 

ที่น ามาใชใ้นการค านวณ และมีการค านวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทัง้นี้ 

underlying หรอืปัจจัยดังกลา่วตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดัชนีทีม่ลีักษณะอยา่งใดอย่างหนึง่ดังนี้ 

3.2.1 ดัชนีทีม่กีารกระจายตัวอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีทีม่ลีักษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี้ 

3.2.1.1 ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบแตล่ะตัวมนี ้าหนักนอ้ยกวา่หรอืเท่ากับ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2 ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบตัวใดตัวหนึง่มนี ้าหนักนอ้ยกว่าหรอืเท่ากับ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด ในกรณีทีเ่ป็นไปตาม

สภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตัวอืน่ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิอัตราทีก่าหนดใน 3.2.1.1 

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามันดบิ

มาพจิารณา 

3.2.2 ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามันดบิ หรอืเป็นดัชนีราคาทองค าหรอืน ้ามันดบิ 

3.2.3 ดัชนีอืน่ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดังนี้ 

3.2.3.1 เป็นดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสัญญาทีก่องทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานัน้โดยตรง

แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้ 

3.3 เป็นดัชนีทีไ่ดร้ับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ หาก

ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบรษัิทในเครือของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกันความขัดแยง้
ทางผลประโยชนอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดัชนีนัน้ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุวันท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่งทันเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีดังกลา่วตอ้งค านวณจากตัวแปรอย่างหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่งดังนี้ 

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

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

3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกับดัชนีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการ

ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสนิคา้และบริการที่บรษัิทจัดการแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวธิีการ

ค านวณของผูพ้ัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผกูพัน (cover rule) 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจ
ตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาที่ไดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่

ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสาหรับการลงทนุทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใชส่ิง่เดยีวกับทรัพยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุนใน 

derivatives ดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสาหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 

6.1 ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ให ้บรษัิทจัดการทราบทุกวันที ่15 และวัน
สดุทา้ยของแตล่ะเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีวั่นดังกลา่วเป็นวันหยุดท าการของบรษัิทจัดการใหค้ านวณและแจง้มลูคา่ยุตธิรรม

ภายในวันท าการถัดไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ที่สง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนัียสาคัญใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณ

และแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทันท ี

6.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษัิทจัดการรอ้งขอได ้



กองทนุเปิด แอล เอช โกลดเ์ฮดจ ์       หนา้ 25 

7. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสาหรับการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขดังนี้ 

7.1 เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้ 

7.2 เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีักษณะของธรุกรรมหรอืเทยีบเคยีงกับธรุกรรมอย่างหนึง่อย่างใด 
ดังนี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกันความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกับความสามารถใน

การช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผูข้ายประกันความเสี่ยงมีภาระ
ผกูพันทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้ 

โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งครบก าหนดทันท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวันครบ
ก าหนดตามปกต)ิ ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มี

หลายรายการซึง่ก าหนดใหผู้ข้ายประกันความเสีย่ง มีหนา้ที่ชาระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใด

รายการหนึง่เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งใน
กลุ่ม obligation ซึง่จะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสนิทรัพยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ credit 

event ขึน้กับ obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกันความเสีย่งของสนิทรัพยอ์า้งองิทีเ่กดิจาก

การลดลงของผลตอบแทนที่จะไดร้ับจากสินทรัพย์อา้งอิง โดยผูข้ายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่าย

ผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้งองิกับอัตราดอกเบีย้ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถา้มี) ของ

มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์อา้งองิ เพื่อแลกกับการที่ผูซ้ ือ้ประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิม่ขึน้  

(ถา้มี) ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์อา้งองิใหกั้บผูข้ายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกดิ credit event หรือครบ

ก าหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event) 

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

สญัญามาตรฐานอืน่ตามทีส่านักงานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีักษณะดังนี้ 

7.3.1 มีผลใชบั้งคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ

กฎหมายอืน่ 

7.3.2 ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ที ่credit derivatives นัน้

อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่่สญัญา 

สว่นที ่7 :  ทรพัยส์นิประเภททองค าแทง่  

การลงทนุในทองค าแทง่ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังนี้ 

1. ทองค าแทง่ทีล่งทนุตอ้งมมีาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานซึง่เป็นทีย่อมรับในอตุสาหกรรมผูค้า้ทองค าใน

ประเทศไทยหรอืในระดับสากล ทัง้นี้ การรับรองดังกล่าวอาจเป็นการรับรองทีท่องค าแทง่หรอืทีผู่ผ้ลทิองค าแทง่ก็ได ้

2. มรีาคาทีเ่ปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายโดยหน่วยงานซึง่เป็นทีย่อมรับในอตุสาหกรรมในประเทศไทยหรอืในระดับสากล 

สว่นที ่8 :  ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย private equity 

การลงทนุในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังนี้ 

หน่วยลงทุน private equity ที่กองทุนลงทุนได ้ตอ้งมีคุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับ

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

ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผูกพันตามขอ้ตกลงกับกจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ. ลงทุนในหน่วย private 

equity ได ้โดยตอ้งไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุเขา้ผูกพันมากกวา่ขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทนุ 
 

3.14.    อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและ

ตา่งประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของ 

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

ดังต่อไปนี้ ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอัตราส่วนการลงทุน บรษัิทจัดการจะ

ลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย  
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สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

หมายเหต ุ: ในกรณเีป็นทรัพยส์นิดังนี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกับ single entity limit ของผูร้ับฝาก ผูอ้อกตราสารหรอื

คูส่ญัญาแลว้แต่กรณ ี

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของกองทนุ 

2. derivatives on organized exchange 

ตอนที ่1.1 : อตัราสว่นการลงทนุส าหรบักองทุนท ัว่ไป 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจ่ ากัดอัตราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อันดับแรกขึน้ไป 

 

ไมจ่ ากัดอัตราสว่น 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade  
แตต่ ่ากว่า 2 อันดับแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

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

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผูร้ับฝากหรือผูอ้อก 
ตราสารมลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

4.1  ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ัฐบาล
เป็นประกัน  

ไมเ่กนิ 20% 

หรอืไมเ่กนิ 10% เมือ่เป็นการลงทนุใน
ตา่งประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพันมี
ภมูลิ าเนาอยู่ตา่งประเทศ โดยเลอืกใช ้
credit rating แบบ national scale 

5 ตราสารทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ 

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

ไดร้ับอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอยีด
ตามแบบ filing        

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

ผกูพันตามตราสารดังกล่าวตอ้งเป็น บคุคลดังนี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 

5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี้ > 397 วันนับแต่

วันทีล่งทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของregulated market 

ไมเ่กนิอัตราดังนี้ แลว้แตอั่ตราใดจะสงู

กวา่ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทนุ 
ใน benchmark + 5% 

  

6 

 

ทรัพยส์นิดังนี ้
6.1  ตราสารทนุทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์

ส าหรับผูล้งทุนท่ัวไปของ SET หรอืของตลาด ซือ้ขายหลักทรัพย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนที่ผูอ้อกตราสารอยู่ระหว่าง
ด าเนนิการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลักทรัพย์

ซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ)  

 

รวมกันไมเ่กนิอัตราดังนี้ แลว้แตอั่ตราใด 
จะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 



กองทนุเปิด แอล เอช โกลดเ์ฮดจ ์       หนา้ 27 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

6.2  ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษัิททีจ่ัดตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทย

หรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้ของบริษัทดังกล่าวซื้อขายใน
กระดานซือ้ขายหลักทรัพยส์ าหรับ ผูล้งทุนท่ัวไปของ SET หรอืของ

ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุที่อาจท าใหม้ีการเพกิถอนหุน้ออกจาก

การซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์่างประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้         

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุน SN หรอืศุกกู ที่
ผูอ้อกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา

สารนั้นในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจัดตั ้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  

ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III  

6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 

6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีนใน SET หรอื 

ในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการท่ัวไปโดย
มรีายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้ 
≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได ้มี

ลักษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูม้ภีาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวตอ้งเป็น บุคคล

ดังนี้ 

6.4.3.3.1   บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถาบันการเงนิระหว่างประเทศ

ทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

6.4.3.3.3  สถาบันการเงนิต่างประเทศที่มี

ลักษณะท านองเดียวกับบุคคล 

ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้ > 397 วัน 

นับแตวั่นทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ 
regulated market 

6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยูใ่นระดับ investment grade 

6.6  ธรุกรรมดังนี้ ทีคู่่สญัญาม ีcredit rating อยูใ่นระดับ 
investment grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ 

6.7.1  จดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยูใ่นระหว่าง IPO เพือ่การจด

ทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย ์ส าหรับ

ผู ล้งทุน ท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดังกล่าวที่

อยู่ระหว่างด าเนนิการแกไ้ขเหตุที่อาจท าใหม้ีการเพกิ
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก การซือ้ขายใน SET หรอื

ในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ)  

(2) น ้าหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุ 

      ใน benchmark + 5% 
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6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ไดม้ีลักษณะกระจาย การ

ลงทุนในกจิการโครงสรา้งพื้นฐาน อสังหารมิทรัพย์ 
หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) 

ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ ใน 

ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย

หลักทรัพย์ส าหรับผูล้งทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย private equity ทีอ่ยู่

ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุที่อาจท าใหม้ีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย

หลักทรัพยต์า่งประเทศ) 

6.9  หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1.2 หรือ

ขอ้ 2.2 ที่จดทะเบยีนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด

ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ ส าหรับผูล้งทุน
ท่ัวไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ (แต่

ไม่รวมถงึหน่วยดังกล่าวที่อยู่ ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุที่อาจ
ท าใหม้ีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET 

หรอืในตลาด ซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีักษณะกระจาย
การลงทุนในกจิการโครงสรา้งพื้นฐาน อสังหารมิทรัพย ์หรือสทิธิ

การเชา่ แลว้แตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงาน
ก าหนด และมลีักษณะตาม 6.7.1 

ไมจ่ ากัดอัตราสว่น 

8 ทรัพยส์นิอืน่นอกเหนือจากทีร่ะบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกันไมเ่กนิ 5% 

 

สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ (group limit)* 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สนิของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกจิการ

เดยีวกันหรอืการเขา้เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงนิกับบรษัิท
ดังกลา่ว  

 

ไม่เกนิอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แลว้แต่

อัตราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรอื 

(2) น ้าหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุใน
benchmark + 10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกับ group limit  
                      1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของ MF  

                      2. derivatives on organized exchange 

 

สว่นที ่3 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit)** 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก B/E หรือ P/N ที่นิตบิุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล

ดังกลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรอืคูส่ญัญา ดังนี้ 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบันการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศัย 

(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิที ่MF ไดร้ับโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 

reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกันไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบัญช ี
เวน้แตเ่ป็น MF ทีม่อีายโุครงการ < 1 ปี  

ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุกองทนุ 

- อัตราขา้งตน้ไมใ่ชกั้บ MF ทีอ่ายกุองทนุ  

คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ที่

มอีายโุครงการ ≥ 1 ปี  
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2 

  

ทรัพยส์นิดังนี ้

2.1 B/E หรอื P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต ่MF ไดด้ าเนนิการให ้
มีการรับโอนสทิธเิรียกรอ้งในตราสารได ้ตามวธิีการที่กฎหมาย

ก าหนด หรอืมเีงือ่นไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2 SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกับ TBMA และมกีารเสนอ

ขายตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศ คณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาต และการอนุญาตใหเ้สนอขายตรา
สารหนี้ทีอ่อกใหม)่ 

2.3 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกนิ 12 เดอืน  

2.4  total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี้ 

รวมกันไมเ่กนิ 25% 

 

3 reverse repo ไมเ่กนิ 25% 

4 securities lending   ไมเ่กนิ 25% 

5 total SIP ซึง่ไดแ้ก ่ทรัพยส์นิตามขอ้ 8 ในตอนที ่1.1 : อัตราสว่น
การลงทุนส าหรับ MF ท่ัวไป ของสว่นที ่1 : อัตราสว่นการลงทุนที่

ค านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคู่สัญญา (single entity limit)  แต่

ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุน SN ศุกูก หรือตราสาร 
Basel III ทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ 

5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที่ 1.1 :       
อัตราสว่นการลงทนุส าหรับ MF ท่ัวไป ของสว่นที ่1 :อัตราส่วน

การลงทุนที่ค านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิ หรือคู่สัญญา (single 
entity limit) 

5.2  มี credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment grade หรือ 

ไมม่ ีcredit rating 

รวมกันไมเ่กนิ 15% 

 

6 derivatives ดังนี้ 

6.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลด

ความเสีย่ง (hedging) 

 

ไมเ่กนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่ 

 

 6.2  การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่ใิชเ่พือ่การลดความเสีย่ง        

(non-hedging) 

global exposure limit 

 

 

6.2.1  กรณี MF ไมม่กีารลงทุนแบบ
ซบัซอ้นจ ากัด net exposure ทีเ่กดิจาก

การลงทนุใน derivatives โดยตอ้งไม่
เกนิ 100% ของ NAV 

  

6.2.2  กรณี MF มกีารลงทนุแบบ

ซบัซอ้น 

จ ากัด net exposure ทีเ่กดิจากการ

ลงทนุใน derivatives โดยมูลคา่ความ

เสยีหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) 
ของ MF ตอ้งเป็นดังนี้ 

(1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  

(2)  relative VaR < 2 เท่า ของ VaR 

ของ benchmark 

หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซอ้น”   

หมายความวา่  การลงทนุในสัญญาซือ้

ขายล่วงหนา้ทีม่กีลยทุธแ์บบซับซอ้น 
(complex strategic investment) หรอื

การลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ทีม่ี
ความซับซอ้น (exotic derivatives) 

** หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของกองทนุไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกับ 

product limit 

รายละเอยีดของการค านวณ ใหพ้จิารณาตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานประกาศก าหนด 
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สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  

1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนึง่ ทกุ MF รวมกันภายใตก้ารจัดการของ บลจ. รายเดยีวกันตอ้งมี
จ านวนหุน้ของบรษัิทรวมกัน < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีง

ทัง้หมดของบรษัิทนัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุนตราสาร 
Basel III และศกุกูของผูอ้อกรายใด

รายหนึง่ (ไมร่วมถงึตราสารหนี้ภาครัฐ
ไทยหรอืตราสารหนี้ภาครัฐ

ตา่งประเทศ) 

 

2.1 ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability)* 
ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชลี่าสุด ทัง้นี้ ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารมีหนี้สนิ
ทางการเงนิทีอ่อกใหม่กอ่นครบรอบระยะเวลาบัญชถีัดไปและยัง

ไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่าหนี้สินทาง
การเงนิดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิตามงบการเงนิ

ล่าสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มูลหนี้สนิทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มูล

ที่มีการเผยแพร่เป็นการท่ัวไป และในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มี
หนี้สนิทางการเงินตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ใหใ้ชอั้ตราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผูอ้อกรายนั้น

เป็นรายครัง้ เวน้แตใ่นกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยืน่แบบ filing 

ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณา
เป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็นตราสารที่
ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment 

grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุน
ภายใต ้การจัดการของ บลจ. รายเดยีวกันรวมกันไม่เกนิ 1 ใน 

3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครัง้ 

เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้ีการยืน่แบบ filing ในลักษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย

โครงการ 

(อัตราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชกั้บกรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคล

ดังนี้  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับ

บคุคลตาม 1. – 9.) 

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

  กองทนุ CIS ตา่งประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อัตราขา้งตน้ไมใ่ชกั้บการลงทนุดังนี้ 

(1)  การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้  

โดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน            

(1.1)  มขีนาดเล็ก 

(1.2)  จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง  

(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ.เดียวกันเป็น

ผูร้ับผดิชอบในการด าเนนิการ 
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4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra 

ทีอ่อกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนทีม่ลีักษณะ
ครบถว้นดังนี้ โดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน 

(1)  มขีนาดเล็ก  

(2)  จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทนุใด 

กองทนุหนึง่ 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน 

property ที่ออกหน่วยนั้น  เวน้แต่เ ป็นหน่วย property ของ
กองทุนที่มีลักษณะครบถว้นดังนี้ โดยไดร้ับความเห็นชอบจาก

ส านักงาน 

(1)  มขีนาดเล็ก  

(2)  จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทั ้งหมดของ

กองทนุ private equity  

หมายเหต ุ: 

*  หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบัญชทีีผู่อ้อกตราสารดังกล่าวไดจั้ดท างบการเงนิ

ตามมาตรฐานการบัญชนัีน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ
บัญชตีามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชพีบัญช ีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น 

International Financial Reporting Standards (IFRS)ห รื อ  United States Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถงึกรณียังไมค่รบก าหนดการจัดท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี้ การค านวณสัดสว่นตามนโยบายการลงทนุและอัตราสว่นการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 

สว่นที ่5 การด าเนนิการเมือ่ทรพัยส์นิทีล่งทนุขาดคุณสมบตัหิรอืการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดแตต่่อมาทรัพยส์นิทีล่งทนุมคีณุสมบัตทิีเ่ปลีย่นแปลงไป

จนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สนิที่กองทุนสามารถลงทุนไดอ้ีกต่อไป  บรษัิทจัดการตอ้งด าเนินการ

ดังตอ่ไปนี้ 

(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพยส์นิขาดคุณสมบัต ิและ
จัดส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการกองทุน ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่เกดิกรณีดังกล่าว 

ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

(2) จ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคุณสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกนิ

กวา่ระยะเวลาดังนี้  เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 5 ในสว่นนี้ 

(ก) 30 วันนับแตวั่นทีท่รัพยส์นินัน้ขาดคณุสมบัต ิกรณีเป็นกองทนุรวมตลาดเงนิ  

(ข) 90 วันนับแตวั่นทีท่รัพยส์นินัน้ขาดคณุสมบัต ิกรณีเป็นกองทนุรวมนอกเหนือจากกองทนุตาม (ก) 

(3) เมือ่บรษัิทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคุณสมบัต ิหรอืทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบัตมิคีณุสมบัตเิปลีย่นแปลง
ไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการ

ลงทุนในทรัพยส์นิดังกล่าว  รวมถงึวันทีไ่ดจ้ าหน่ายทรัพยส์นินัน้ออกไปหรอืวันทีท่รัพยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบัต ิ

แลว้แตก่รณี และใหจั้ดสง่รายงานตอ่ผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีเ่กดิกรณีดังกลา่ว 

ในกรณีที่บรษัิทจัดการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิที่ขาดคุณสมบัตใิหเ้ป็นไปตาม (2) (ข) บรษัิทจัดการตอ้งจัดท า

รายงานขอ้มูลตาม (1) พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกล่าว และจัดสง่รายงานต่อส านักงาน และผูดู้แล

ผลประโยชนภ์ายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดล้งทุนในทรัพยส์นิเพือ่กองทุนรวมตลาดเงนิใหจั้ดสง่รายงานตาม (1) และ (3) ต่อส านักงาน

ดว้ย 

2. ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่

เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการตดิต่อกัน โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษัิทจัดการตอ้ง

ด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 
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(1)  จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกับประเภท จ านวน อัตราสว่นการลงทุน และวันทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม

อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลา

ดังกลา่ว  ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

(2)  ไมล่งทนุเพิม่เตมิในทรัพยส์นิทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทนุจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนที่

ก าหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคัญ 

แตต่อ้งไมเ่กนิระยะเวลาดังนี้  เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 5 ในสว่นนี้ 

(ก)  30 วันนับแตวั่นสิน้รอบระยะเวลาบัญช ีในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์นิ 

(product limit) ส าหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ  

(ข)  90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ส าหรับกรณีอืน่ใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) หรอื (ค)  เวน้แต่กรณี

เป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ หรือกองทุนส ารองเลีย้งชพีที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดยีวกับกองทุนรวมตลาดเงนิ 

บรษัิทจัดการตอ้งด าเนนิการแกไ้ขภายใน 30 วันนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกล่าว 

(4)  เมือ่บรษัิทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนที่ก าหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดท ารายงาน

ขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนในทรัพยส์นิดังกล่าว รวมถงึวันทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แลว้แต่กรณี และจัดสง่รายงานดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันทีส่ามารถแกไ้ข

ใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุได ้

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข)  บรษัิทจัดการ

ตอ้งจัดท ารายงานขอ้มูลตามวรรคหนึง่ พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนดังกล่าว และ

จัดสง่รายงานตอ่ส านักงาน และผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว  

(5)  ในกรณีที่กองทุนมีหุน้ของบรษัิทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนไดเ้สยีใน

กจิการทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่ าหนด นอกจากการปฏบัิตติาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้ บรษัิทจัดการ

ตอ้งด าเนนิการดังนี้ดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทุน  เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้ับการ

ผอ่นผันจากส านักงาน 

(ข)  ลดสัดสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยืน่ค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีทีท่รัพยส์นิเป็น

หุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษัิทดังกล่าวเป็นผลใหก้องทนุไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทนัน้

จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้ 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดล้งทุนในทรัพยส์นิเพือ่กองทุนรวมตลาดเงนิใหจั้ดสง่รายงานตาม (1) และ (4) ต่อส านักงาน

ดว้ย 

ความในขอ้ 2 มใิหน้ ามาใชกั้บกองทนุรวมดังตอ่ไปนี้ 

(1)  กองทนุรวมทีมุ่ง่เนน้ลงทนุเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวจ้นครบก าหนดอายขุองทรัพยส์นิ หรอืครบอายุ

ของรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรอืครบอายขุองกองทนุรวม (กองทนุ buy & hold) 

(2)  กองทนุรวมฟีดเดอร ์ในสว่นทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) โดยให ้

ด าเนนิการตามทีก่ าหนดในขอ้ 3 

3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่ไดร้ับอนุมัตใิหจ้ัดตัง้หลังวันที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559  ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวม
ด าเนนิการดังต่อไปนี้  หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่

เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนไดเ้สยีในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 

วันท าการตดิตอ่กัน  

(1)  จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกับประเภท จ านวน อัตราสว่นการลงทุน และวันทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม

อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลา

ดังกลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

(2)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคัญ 

แตต่อ้งไมเ่กนิระยะเวลา 180 วันนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว 

(3)  หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมสามารถแกไ้ขอัตราส่วนการลงทุนได ้ใหจ้ัดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชือ่ จ านวน 
อัตราสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิดังกล่าว รวมถงึวันทีอั่ตราสว่นเป็นไปตามทีก่ าหนด และจัดสง่รายงานดังกล่าวตอ่ผูดู้แล

ผลประโยชนภ์ายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที่บรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถแกไ้ขอัตราส่วนการลงทุนได ้หา้มมใิหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิม่เตมิในทรัพยส์นิทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนที่ก าหนด และใหบ้รษัิทจัดการ

กองทุนรวมจัดท ารายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่งพรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
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ดังกล่าว และจัดสง่รายงานตอ่ส านักงานและผูดู้แลผลประโยชน์  ทัง้นี้ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม 

(2) 

4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแต่ต่อมามกีรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่

เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 หรอืขอ้ 3 แลว้แตก่รณี โดยอนุโลม  

(1)  กรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลักทรัพยต์ามสัดสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้ 

(2)  กรณีทีก่องทนุไดร้ับทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค 

5. ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิัยหรอืเหตุจ าเป็นอืน่ใดท าใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถด าเนนิการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 1(2) หรือขอ้ 2 (3) หรือบรษัิทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น

ประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษัิทจัดการสามารถใชดุ้ลยพนิจิด าเนนิการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านงึถงึประโยชน์
ของผูล้งทุนเป็นส าคัญ และตอ้งสง่รายงานเกีย่วกับการด าเนนิการของบรษัิทจัดการในเรือ่งดังกล่าวต่อส านักงาน ผูถ้อื

หน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม กอ่นครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑด์ังกล่าว  

ทัง้นี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวใหกั้บผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการสามารถด าเนินการโดยวธิีการเผยแพร่บน

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืวธิอีืน่ ๆ ตามที ่บลจ. ก าหนด 

สว่นที ่6 : การด าเนนิการเมือ่การลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ 

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิท

จัดการตอ้งด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

(1)  จัดท ารายงานเกีย่วกับการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน และจัดสง่รายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จัดสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการกองทุน

ส ารองเลีย้งชพี แลว้แต่กรณี ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บส าเนา

รายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

(2)  ด าเนินการแกไ้ขใหส้ัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลง

ประเภทของกองทนุ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ของสว่นนี้ 

2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษัิท

จัดการด าเนินการแกไ้ขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่
สดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะไดร้ับมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน

ใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหน่วย

ลงทุนเดมิในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใชบั้งคับ โดยวธิกีาร
ดังกล่าวตอ้งมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้ับมติจากผูถ้ือหน่วยลงทุนให ้

เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ือ

หน่วยลงทนุทกุรายจนกวา่การเปลีย่นแปลงดังกลา่วจะมผีลใชบั้งคับ และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วันนับแตวั่นทีส่ดัสว่น
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใชบั้งคับ บรษัิท

จัดการตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4.  การแบง่ชนดิหนว่ยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ม ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ :  

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) :  

รายละเอยีดแตล่ะชนดิ

หนว่ยลงทุน 
ชือ่ยอ่ ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

1. หน่วยลงทนุ 

ชนดิสะสมมลูคา่หน่วยลงทนุ 
LHGOLDH-A 

เหมาะส าหรับผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ ้

ลงทุนรับรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ

สะสมผลประโยชนจ์ากการลงทนุ (Total return)  

2. หน่วยลงทนุ 

ชนดิจ่ายเงนิปันผล 

LHGOLDH-D 

 

เหมาะส าหรับผูล้งทุนประเภทนติบิุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสใหผู้ ้

ลงทุนรับรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้ับสทิธิ

พิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเ ป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่

กรมสรรพากรก าหนด 

3. หน่วยลงทนุชนดิ

ชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์

LHGOLDH-E 

 

เหมาะส าหรับผูล้งทุนทีท่ ารายการผ่านชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสข์อง

บริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผูล้งทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศ



กองทนุเปิด แอล เอช โกลดเ์ฮดจ ์       หนา้ 34 

เพิม่เตมิในอนาคต โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอียด

เกีย่วกับการเพิม่เตมิกลุ่มผูล้งทุนอืน่ดังกล่าวล่วงหนา้ผ่านทางเว็บ

ไซดข์องบรษัิทจัดการไม่นอ้ยกว่า 7 วัน และปรับปรุงในหนังสือชี้

ชวนสว่นสรุปของกองทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนนิตบิุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่

กองทนุก าหนด  

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร ัง้แรก 

5.1 ชอ่งทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก 

- บรษัิทจัดการ 

- Internet 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

- วธิกีารอืน่ ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

5.2 รายละเอยีดการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก 

บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกใหแ้กป่ระชาชนท่ัวไปในราคาขาย
หน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกที่ระบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน ทัง้นี้ หากมีผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนครบตาม

จ านวนเงนิทุนของโครงการก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก บรษัิทจัดการสามารถจะปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทนุ โดยปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

5.2.1 วธิกีารขอรับหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ  

ผูส้นใจลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุสามารถตดิตอ่ขอรับหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคัญ และ/หรอืหนังสอืชีช้วน

ส่วนขอ้มูลกองทุนรวม และ/หรือหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการ ใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน และใบค าสั่งซือ้หน่วย

ลงทุน ไดท้ี่บรษัิทจัดการ ตามวัน เวลา ท าการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจั้ด

จ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี 

5.2.2 วันและเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

ผูส้นใจตดิต่อจองซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวันท าการในระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั ้งแรก ตามที่ระบุใน

หนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มูลส าคัญ ณ บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืแต่ละราย โดยกรอกใบจอง

ซือ้ใหค้รบถว้นและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซือ้ พรอ้มช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน  โดยวันเสนอขายวัน

สดุทา้ย บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธริับเงนิคา่จองซือ้เป็นเงนิโอนเทา่นัน้ภายในเวลา 15:30 น. 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุกอ่นวันสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

ในกรณีทีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทนุไดเ้ต็มตามจ านวนเงนิทนุโครงการทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทนุรวม 

5.2.3 วธิกีารส ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

5.2.3.1  การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

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

5.2.3.2  วธิกีารเสนอขายหรอืสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุแต่ละรายสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดท้ี่บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ผูจั้ด

จ าหน่าย (ถา้มี) หรือตัวแทน (ถา้มี) หรือระบบอนิเทอร์เน็ต (Internet) ไดต้ามวันและเวลาที่ระบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน 

โดยจะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นมลูค่าขัน้ต ่าการสั่งซือ้ตามทีร่ะบุในโครงการ ซึง่เป็นมูลค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขาย

หน่วยลงทนุแลว้ (ถา้ม)ี  
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ในการสัง่ซือ้โดยการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุมาจากกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ ผูส้นใจสามารถสั่งซือ้

หน่วยลงทุนในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้าร

บรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ ตามเงือ่นไขทีร่ะบใุนขอ้ 8. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

(2) ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนใหแ้กบ่รษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือ

รับซือ้คนื ผูจั้ดจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี และกรอกรายละเอยีดต่าง ๆ ในใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน และใบค า

สัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนที่มีถิน่ฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะตอ้งเป็นผูร้ับภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และ

ภาษีตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกับการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 

(4) ส าหรับผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชกีองทุน และ/หรือ บัญชผีูถ้ือหน่วยลงทุน กับบรษัิทจัดการ จะตอ้ง

เปิดบัญชกีองทนุ และ/หรอืบัญชผีูถ้อืหน่วยลงทนุกอ่น 

ทัง้นี้ การท ารายการผ่านระบบ Internet เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการที่บรษัิทจัดการก าหนด บรษัิท

จัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขการใหบ้รกิารผ่านระบบ Internet โดยขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิท

จัดการ 

5.2.4   การรบัช าระ และการเก็บรกัษาเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทุน 

(1) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระเงนิค่าซือ้ครัง้เดยีวเต็มจ านวนทีส่ัง่ซือ้ โดยช าระเป็น เงนิโอน เช็ค ดราฟต ์หรอืวธิี

อื่นใดที่บรษัิทจัดการยอมรับ โดยผูส้ั่งซือ้จะตอ้งลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ. 

แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด เพือ่จองซือ้หน่วยลงทนุ” โดยระบชุือ่ ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูส้ัง่ซือ้ลงบนดา้นหลัง

ของเช็คเพือ่ความสะดวกในการตดิตอ่และเพือ่ผลประโยชนข์องผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

กรณีสั่งซือ้ดว้ยวธิีอืน่ทีม่ใิชเ่งนิโอน ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งลงวันทีใ่หบ้รษัิทจัดการสามารถเรียกเก็บเงนิไดก้่อนระยะเวลาการ

เสนอขายครัง้แรกจะสิน้สุดลง ซึง่ “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน” เป็นบัญชกีระแสรายวัน  
มดีังตอ่ไปนี้ 

บญัชธีนาคาร สาขาธนาคาร เลขทีบ่ญัช ี

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) ส านักลมุพนิี เลขทีบั่ญช ี889-1-01361-5 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) สาขาอาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขทีบั่ญช ี227-3-01446-6 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขทีบั่ญช ี064-1-06608-7 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขทีบั่ญช ี539-0-00105-5 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขทีบั่ญช ี200-3-03485-3 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขทีบั่ญช ี492-6-00046-6 

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

ธนาคาร ยโูอบ ีจ ากัด (มหาชน) อาคารไทยวา เลขทีบั่ญช ี794-3-63067-8 

ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักสลีม เลขทีบั่ญช ี800-0-22888-4 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เลขทีบั่ญช ี100-0-00251-3 

ธนาคารทสิโก ้จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เลขทีบั่ญช ี0001-114-005064-7 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิบัญชดัีงกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ

และสถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ ในวันท าการสดุทา้ยของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้แรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับช าระเงนิค่า

จองซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด และ/หรอืเงนิโอนทีเ่ท่านัน้ เวน้แต่บรษัิทจัดการจะก าหนดเป็นอย่างอืน่ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับ

ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

(2)  หลังจากที่บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ผูจ้ัดจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี ไดร้ับ

การสั่งซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผูส้ั่งซือ้แลว้ บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

ผูจ้ัดจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี จะออกส าเนาใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้ไวเ้ป็นหลักฐาน 
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(3) ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต ์ซึง่ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดใ้น

วันที่สั่งซือ้ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม บรษัิทจัดการจะถือว่าผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการที่

สามารถเรยีกเก็บเงนิได ้

ในกรณีทีวั่นท าการทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดนั้น้เป็นวัน และ/หรอื เวลาทีล่ว่งเลยจากชว่งระยะเวลาการเสนอขายไปแลว้ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงับการซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ัง่ซือ้นัน้ 

ในกรณีทีเ่ช็ค หรอืดราฟตดั์งกล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ั่งซือ้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะระงับ

การขายหน่วยลงทนุใหกั้บผูส้ัง่ซือ้นัน้ 

(4) ในการช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระคา่หน่วยลงทนุดว้ยเงนิจนเต็มจ านวน จะหักลบ

หนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้เวน้แต่ผูถ้ือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมนี้ทีบ่รษัิทจัดการเป็นผูร้ับผดิชอบด าเนนิการ บรษัิทจัดการอาจจะด าเนนิการใหม้กีารหักลบกลบหนี้กันก็ได ้

(5) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนที่ไดท้ าการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และไดช้ าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแลว้จะเพกิ

ถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอื ขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ยกเวน้บรษัิทจัดการจะอนุญาตใหเ้พกิถอนได ้

(6) บรษัิทจัดการจะน าเงนิที่ไดร้ับจากการสั่งซือ้หน่วยลงทุนเก็บรักษาไวใ้นบัญชเีงนิฝากที่บรษัิทจัดการเปิดไวเ้พื่อ

การนี้ ซึง่ดอกผล (ถา้ม)ี ในชว่งดังกลา่วทัง้หมดจะน าเขา้เป็นผลประโยชนข์องกองทนุ 

5.2.5  การจดัสรรหนว่ยลงทุน 

(1) บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีส่ั่งซือ้และไดช้ าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็ม

ตามจ านวนแลว้ ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบใุนค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมต่รงกับจ านวนเงนิทีบ่รษัิทจัดการไดร้ับช าระ บรษัิท
จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจ านวนเงนิที่ไดร้ับช าระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามที่ไดร้ับอนุมัตจิากส านักงาน บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้โดยใชห้ลักการ “จองซือ้

กอ่นไดก้อ่น” ตามวันทีไ่ดร้ับการสัง่ซือ้และเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวน ในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้ในวันเดยีวกันและ 
มหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรรตามสัดสว่นจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ั่งซือ้ใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วย

ลงทนุ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีทีม่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเกนิกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ไดร้ับอนุมัตจิากส านักงานในวันท าการถัดจากวันที่มีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเกนิ

จ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ แมว้่าจะยังไม่สิน้สดุระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบรษัิทจัดการจะปิดประกาศแจง้ไว ้
ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ 

(2) ในกรณีที่บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผูถ้ือ

หน่วยลงทนุหรอืชือ่เสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

(3)  บรษัิทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แตบ่คุคลทีไ่ดร้ับการจัดสรรเป็น  

3.1 กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นบคุคล ดังนี้ 

(ก) กองทนุดังตอ่ไปนี้ 

1. กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

2. กองทนุประกันสงัคม   

3. กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

4. กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาต ิ 

5. กองทนุส ารองเลีย้งชพี   

6. กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป 

7. กองทนุอืน่ใดทีส่ านักงานพจิารณาว่ามลัีกษณะท านองเดยีวกับกองทนุตาม 1. ถงึ 6. 

8. กองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตาม (ก) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใตบั้งคับตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติิ
บคุคล  

(ค) บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไปทีเ่สนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ Cross-

border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนที่มไิดม้ีสัญชาติ
ไทยในตา่งประเทศหรอืเป็นการลงทนุผา่นบัญชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ (omnibus account) ในตา่งประเทศ 
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(ง) บคุคลอืน่ทีไ่ดร้ับการผ่อนผันจากส านักงานเมือ่มเีหตจุ าเป็นและสมควร   

3.2  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มรีะยะเวลาตดิต่อกันไม่เกนิหนึ่งปี เวน้แต่ไดร้ับผ่อนผันจากส านักงานเนื่องจากมี
เหตุจ าเป็นและสมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นส าคัญ และตอ้งมี

ลักษณะครบถว้นดังตอ่ไปนี้ 

• การถอืหน่วยลงทนุของบุคคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิกวา่ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ ตอ้งมไิดเ้ป็นไปโดย
มุ่งแสวงหาประโยชน์อืน่ใดนอกเหนือจากประโยชน์ท่ัวไปที่พงึไดร้ับจากการลงทุน เช่น เงนิปันผล หรือสทิธอิอก

เสยีง เป็นตน้ 

• มกีระบวนการที่ท าใหม้ั่นใจไดว้่าผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถงึการมือผูถ้ือหน่วยลงทุนทีถ่ือเกนิกว่า

ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ ซึง่อาจกระทบตอ่การบรหิารจัดการกองทนุรวมหรอืการเลกิกองทนุรวมได ้

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของ 
ผูส้ั่งซือ้ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ โดยนายทะเบยีนจะออกและจัดส่งหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วย

ลงทุน / ใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากับภาษีใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันท า
การถัดจากวันสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

5.2.6 การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน 

บรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีตา่ง ๆ ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ าหนดดังตอ่ไปนี้ 

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั้นไม่ไดร้ับการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน

นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ขา้งลา่ง 

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุโดยการช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ

ในนามของผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืน าเงนิดังกล่าวเขา้บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้

หน่วยลงทุนตามเลขทีบั่ญชทีีร่ะบุไวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทุน หรอืด าเนนิการโดยวธิกีารอืน่ใดขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของ

บรษัิทจัดการ ภายใน 1 เดือนนับตัง้แต่วันท าการถัดจากวันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตาม

สัดสว่นของเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน อนึง่ ส าหรับดอกเบีย้หรือผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้ับจากการสั่งซือ้

หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการจะน ารวมเขา้เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

(2) กรณีทีบ่รษัิทจัดการตอ้งยตุโิครงการหลังจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกเนื่องจาก 

(ก) ไมส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ล้งทนุไดถ้งึ 35 ราย  

(ข)   ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไป  มกีารจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัด

การถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุใน

กองทนุรวม และหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ ท าใหไ้มส่ามารถจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมได ้

(ค) หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เมือ่ค านวณตาม

มูลค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทุนต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ไดต้ามวัตถุประสงคข์องกองทุน หรือไม่
สามารถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ โดยบรษัิท

จัดการจะคนืเงนิคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน 

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุโดยการช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ
ในนามของผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืน าเงนิดังกล่าวเขา้บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้

หน่วยลงทุนตามเลขทีบั่ญชทีีร่ะบุไวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทุน หรอืด าเนนิการโดยวธิกีารอืน่ใดขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของ
บรษัิทจัดการ ภายใน 1 เดือนนับตัง้แต่วันท าการถัดจากวันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตาม

สัดส่วนของเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าวไดอั้นเนื่องจากความผดิพลาดของบรษัิทจัดการเอง บรษัิทจัดการจะช าระดอกเบีย้ในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 

7.50 ต่อปีนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลานั้นจนถงึวันที่บรษัิทจัดการช าระเงนิจ านวนดังกล่าวไดค้รบถว้น  ทัง้นี้ เวน้แต่

ส านักงานจะพจิารณาผอ่นผัน สัง่การเป็นอยา่งอืน่ 

ในกรณีที่บรษัิทจัดการประสงคจ์ะยกเลกิการจัดตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษัิท

จัดการอาจยุตกิารขายหน่วยลงทุนได ้โดยบรษัิทจัดการจะรายงานใหส้ านักงานทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุน
ดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทุนรวมสิน้สดุลงในวันทีแ่จง้

ใหส้ านักงานทราบ และบรษัิทจัดการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิที่ไดร้ับจาก

การจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามสัดส่วนของเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัตใิหจ้ัดตัง้
กองทุนรวมสิน้สดุลง และหากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชนภ์ายในก าหนดเวลาดังกล่าว

ไดอั้นเนื่องจากความผดิของบรษัิทจัดการกองทุนรวมเอง บรษัิทจัดการจะช าระดอกเบีย้ในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.5 
ตอ่ปี นับแตวั่นทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวันทีช่ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถว้น 
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5.2.7 เงือ่นไขการขายหนว่ยลงทนุ 

5.2.7.1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธ และ/หรอื ระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนในกรณีใด
กรณีหนึง่ดังตอ่ไปนี้ 

(1) กรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทนุเกนิกวา่จ านวนหน่วยลงทนุของโครงการ
ตามทีไ่ดร้ับอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการ ไดร้ับจากผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไมค่รบถว้น 

(3)  บรษัิทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แตบ่คุคลทีไ่ดร้ับการจัดสรรเป็น  

3.1 กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นบคุคล ดังนี้ 

(ก) กองทนุดังตอ่ไปนี้ 

1. กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

2. กองทนุประกันสงัคม   

3. กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

4. กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาต ิ 

5. กองทนุส ารองเลีย้งชพี   

6. กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป 

7. กองทนุอืน่ใดทีส่ านักงานพจิารณาว่ามลัีกษณะท านองเดยีวกับกองทนุตาม 1. ถงึ 6. 

8. กองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตาม (ก) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใตบั้งคับตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติิ
บคุคล  

(ค) บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไปทีเ่สนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ Cross-
border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนที่มไิดม้ีสัญชาติ

ไทยในตา่งประเทศหรอืเป็นการลงทนุผา่นบัญชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ (omnibus account) ในตา่งประเทศ 

(ง) บคุคลอืน่ทีไ่ดร้ับการผ่อนผันจากส านักงานเมือ่มเีหตจุ าเป็นและสมควร 

3.2  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มรีะยะเวลาตดิต่อกันไม่เกนิหนึ่งปี เวน้แต่ไดร้ับผ่อนผันจากส านักงานเนื่องจากมี

เหตุจ าเป็นและสมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นส าคัญ และตอ้งมี
ลักษณะครบถว้นดังตอ่ไปนี้ 

• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุน ตอ้งมไิดเ้ป็นไป

โดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อืน่ใดนอกเหนือจากประโยชน์ท่ัวไปทีพ่งึไดร้ับจากการลงทุน เชน่ เงนิปันผล หรอืสทิธิ
ออกเสยีง เป็นตน้ 

• มกีระบวนการทีท่ าใหม้ั่นใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถงึการมอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืเกนิกว่า

ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ ซึง่อาจกระทบตอ่การบรหิารจัดการกองทนุรวมหรอืการเลกิกองทนุรวมได ้

(4) กรณีบรษัิทจัดการเกดิขอ้สงสัยวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ 

เป็นตน้ 

(5)  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร เช่น  

ในกรณีที่บรษัิทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทุนอาจ
กอ่ใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแกก่องทุน เป็นตน้ ทัง้นี้เพือ่เป็นการรักษาผลประโยชน์

ของกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และชือ่เสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษัิทจัดการเป็นหลัก 

5.2.7.2 เมือ่สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของโครงการแลว้ หากปรากฏเหตใุดเหตหุนึง่ดังตอ่ไปนี้ ใหก้าร
อนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทนุรวมของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิน้สดุลง เวน้แตจ่ะมเีหตอัุนสมควร

และไดร้ับการผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที่ขายไดม้ีจ านวนไม่มากพอที่จะท าใหเ้หมาะสมกับค่าใชจ่้ายในการบรหิารจัดการลงทุน

ตอ่ไป 

(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืลักษณะของผูล้งทนุ ไมไ่ดเ้ป็นไปตามโครงการที่ไดร้ับ
อนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 



กองทนุเปิด แอล เอช โกลดเ์ฮดจ ์       หนา้ 39 

เมือ่การอนุมัตจัิดตัง้และจัดการกองทุนรวมสิน้สุดลง ใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู ้

จองซือ้อยา่งเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 5.2.6 “การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ” 

5.2.7.3 บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีี่จะปฏบัิตติามนโยบาย รายละเอยีด และ 

วธิกีารเงือ่นไขตา่ง ๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แลว้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืวธิกีารจัดการกองทนุรวมเกีย่วกับ

การเปลีย่นแปลงวัน เวลาท าการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และวธิปีฏบัิตทิีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืวา่ไดร้ับความเห็นชอบ

จากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ จะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น 

5.2.8 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญช ี

ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุนกับบรษัิทจัดการไว ้เพือ่ประโยชน์ในการตดิต่อท ารายการซือ้หรือขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนทุกกองทนุภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ โดยผูส้ัง่ซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่าง ๆ ใน

ค าขอเปิดบัญชกีองทนุอย่างถูกตอ้งและตามความจรงิ พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบัญช ี(บรษัิทจัดการขอ

สงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลักฐานอืน่ ๆ และ/หรอืเปลีย่นแปลงเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญช ีตามที่
เห็นสมควร) ดังนี้ 

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

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

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

ในกรณีทีใ่ชส้ าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรอืส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานรัฐวสิาหกจิ ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนบา้น

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งเป็นเอกสารหลักฐานเพิม่เตมิดว้ย 

ในกรณีทีเ่ป็นผูเ้ยาวท์ีย่ังไม่ไดบ้รรลนุติภิาวะ ใหใ้ชเ้อกสารหลักฐานเป็นส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ยาว ์พรอ้มทัง้เอกสาร
หลักฐานทีก่ลา่วมาในวรรคหนึง่และวรรคทีส่องขา้งตน้ของบดิาหรอืมารดาของผูเ้ยาว ์

(2) ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชือ่และเลขทีบั่ญช ี(ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรับ
เงนิคนืในสว่นทีไ่ม่ไดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้บัญช)ี 

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

(3) ส าเนาเอกสารแสดงตนอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาตติา่งดา้ว 

(1) ส าเนาใบตา่งดา้วหรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

(2) ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชือ่และเลขทีบั่ญช ี(ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรับ

เงนิคนืในสว่นทีไ่ม่ไดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้บัญช)ี 
พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

(3) ส าเนาเอกสารแสดงตนอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

กรณีคณะบคุคล 

(1) ส าเนาหนังสอืจัดตัง้คณะบุคคล 

(2) หนังสอืแสดงความยนิยอมของคณะบคุคลทกุทา่นทีแ่ตง่ตัง้ผูม้อี านาจด าเนนิการแทน 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคณะบคุคลทุกทา่น 

(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวผูเ้สยีภาษีในนามคณะบุคคล (ในกรณีทีม่คีวามประสงคใ์หห้ักภาษี ณ ทีจ่่าย) 

(5) ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชือ่และเลขทีบั่ญช ี(ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรับ

เงนิคนืในสว่นทีไ่มไ่ดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บัญช)ี 

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

พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยคณะบคุคลแตล่ะราย 

 

กรณีนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

(1) ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนจากกระทรวงพาณชิย ์ 

(2) ส าเนาหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บังคับของบรษัิท  

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผูม้อี านาจลงนามตามเงือ่นไขของบรษัิท ตามแบบบุคคลธรรมดา 

(4) ส าเนารายงานมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิททีอ่นุญาตใหเ้ปิดบัญชซีือ้ขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมได ้

(5) หนังสอืมอบอ านาจ 



กองทนุเปิด แอล เอช โกลดเ์ฮดจ ์       หนา้ 40 

(6) หลักฐานของผูร้ับมอบอ านาจ ตามแบบบุคคลธรรมดา 

(7) ส าเนาบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ (บอจ.5) 

(8) ส าเนาบัตรประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 

(9) ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชือ่และเลขทีบั่ญช ี(ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรับ
เงนิคนืในสว่นทีไ่มไ่ดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บัญช)ี 

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

บุคคลนัน้ พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้มี) ส่วนเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ านาจลง
นามแทนนติบิคุคลแตล่ะราย 

กรณีนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในตา่งประเทศ 

(1) ส าเนาหนังสอืส าคัญการจัดตัง้บรษัิท 

(2) หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ 

(3) ขอ้บังคับ 

(4) ส าเนารายงานมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิททีอ่นุญาตใหเ้ปิดบัญชซีือ้ขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมได ้

(5) หนังสอืรับรอง 

(6) ตัวอยา่งลายมอืชือ่ผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคลและเงือ่นไขในการลงนาม  

(7) ส าเนาใบตา่งดา้วหรอืหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคล 

(8) หนังสือมอบอ านาจ (ในกรณีที่ผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามที่ระบุใน

หนังสอืรับรองนติบิคุคล) 

(9) ส าเนาบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้  

(10) ส าเนาบัตรประจ าตัวผูเ้สยีภาษี (ถา้ม)ี 

(11) ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชือ่และเลขทีบั่ญช ี(ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรับ
เงนิคนืในสว่นทีไ่มไ่ดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บัญช)ี 

(12) เอกสารอืน่ใดทีก่ าหนดโดยบรษัิทจัดการ   

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

อ านาจลงนามแทนนิตบิุคคลนั้น พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้มี) ส่วนเอกสารตามขอ้ (7) ตอ้งลงนามรับรองส าเนา

ถกูตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิุคคลแตล่ะราย 

หมายเหตุ : เอกสารส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชือ่และเลขที่บัญช ี(ในกรณีที่มี

ความประสงค์จะรับเงนิคนืในส่วนที่ไม่ไดร้ับการจัดสรร หรือการรับเงนิปันผล หรือการรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน  

โดยการโอนเขา้บัญช)ี  

หากเป็นบัญชธีนาคารทีเ่ปิดในเขตกรุงเทพฯ  และปรมิณฑล (ส านักหักบัญชกีรุงเทพ) บรษัิทจัดการจะด าเนนิการคนื
เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยการช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้ือหน่วย

ลงทนุและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืน าเงนิดังกล่าวเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามเลขทีบั่ญชทีี่
ระบไุวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทนุ หรอืด าเนนิการโดยวธิกีารอืน่ใดขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

หากเป็นบัญชธีนาคารที่เปิดในเขตต่างจังหวัด ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถใชเ้ป็นบัญชรีับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน/

ผลประโยชนอ์ืน่ ๆ ได ้11 ธนาคารเทา่นัน้ ไดแ้ก ่ 

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

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร ยโูอบ ีจ ากัด (มหาชน) 

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

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากัด (มหาชน) 

ธนาคารทสิโก ้จ ากัด (มหาชน)  

นอกเหนือจาก 11 ธนาคารที่กล่าวมาขา้งตน้นี้ บรษัิทจัดการจะด าเนินการคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย

ลงทุนโดยการช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้ือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน 
หรือน าเงนิดังกล่าวเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทุน หรือ
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ด าเนนิการโดยวธิกีารอืน่ใดขึน้อยู่กับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นผูร้ับภาระค่าธรรมเนียมในการ

โอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เขา้บัญชขีองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามอัตราทีธ่นาคารพาณิชยก์ าหนด โดยตัดจ่าย
จากจ านวนเงนิทีจ่ะโอนเขา้บัญชนัีน้ ๆ  

หากมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิธนาคารหรอืวธิทีีช่ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบ โดย
จะตดิประกาศแจง้ใหท้ราบ ณ ที่ท าการของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน รวมทัง้

เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก : 

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก : 

-  บรษัิทจัดการ 

-  Internet 

-  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

-  วธิกีารอืน่ ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก : 

6.2.1  วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบค าส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญ หนังสือชี้ชวน

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

ส าหรับผูล้งทุนทียั่งไม่เคยมีบัญชกีองทุน จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่าง ๆ ในค าขอ

เปิดบัญชกีองทนุพรอ้มแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชกีองทนุ 

6.2.2  วนัและเวลาท าการเสนอขายหนว่ยลงทุน 

บรษัิทจัดการจะก าหนดวันเริม่รับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วันท าการนับตัง้แต่วันจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็น
กองทุนรวมโดยบรษัิทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหนา้ โดยปิดประกาศ ณ 

ส านักงานของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทุกวันท าการซือ้หน่วยลงทุน

จากผูถ้อืหน่วยลงทุน ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

จนถงึเวลา 14.00 น. ณ บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื โดยผูส้นใจกรอกใบค าสั่งซือ้ใหค้รบถว้น

และแนบเอกสารหลักฐานในการซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน รวมถงึชดุเปิดบัญชกีองทุน (กรณีที่

ยังไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุ)   

การสง่ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายหลังเวลา 14.00 น. ใหถ้อืวา่เป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการทีก่ าหนดใหเ้ป็นวัน
ท าการซือ้ถัดไป 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับปรุงเปลีย่นแปลงวัน เวลา และวธิีการ การรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าว 
ตามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ 

และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ทัง้นี้ เป็นไปเพือ่ความเหมาะสม หรอืเพือ่ประโยชนแ์กก่องทนุรวม 

ในกรณีทีวั่นดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการ และ/หรอืวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่ี

อ านาจตามกฎหมายที่เกีย่วขอ้งมีค าสั่งใหเ้ป็นวันหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันที่บรษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็นวัน

รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลือ่นวันรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นวันท าการถัดไป 

6.2.3  วธิกีารซือ้และช าระเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทุน  

6.2.3.1   วธิกีารซือ้หน่วยลงทนุผา่นบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดท้ี่บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ผูจั้ด

จ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี หรอืระบบอนิเทอรเ์น็ต (Internet) ไดต้ามวันและเวลาระบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน โดย

จะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน ซึง่เป็นมูลค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทนุแลว้ (ถา้ม)ี  

(2) ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนใหแ้กบ่รษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้คนื ผูจั้ดจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี และกรอกรายละเอยีดตา่ง ๆ ในใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ และใบค า

สัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ส าหรับผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชกีองทุน และ/หรือ บัญชผีูถ้ือหน่วยลงทุน กับบรษัิทจัดการ จะตอ้ง
เปิดบัญชกีองทนุ และ/หรอืบัญชผีูถ้อืหน่วยลงทนุกอ่น 
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(4) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน โดยช าระเป็น เงนิโอน เช็ค ดราฟต ์หรอืวธิอีืน่ใดทีบ่รษัิท

จัดการยอมรับ โดยผูส้ัง่ซือ้จะตอ้งลงวันทีต่ามวันทีท่ีส่ัง่ซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
จ ากัด เพือ่จองซือ้หน่วยลงทนุ”  โดยระบชุือ่ ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูส้ั่งซือ้ลงบนดา้นหลังของเช็คเพือ่ความ
สะดวกในการตดิตอ่และเพือ่ผลประโยชนข์องผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เป็นบัญชกีระแสรายวัน มดัีงตอ่ไปนี้ 

บญัชธีนาคาร สาขาธนาคาร เลขทีบ่ญัช ี

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) ส านักลมุพนิี เลขทีบั่ญช ี889-1-01361-5 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) สาขาอาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขทีบั่ญช ี227-3-01446-6 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขทีบั่ญช ี064-1-06608-7 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขทีบั่ญช ี539-0-00105-5 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขทีบั่ญช ี200-3-03485-3 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขทีบั่ญช ี492-6-00045-8 

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

ธนาคาร ยโูอบ ีจ ากัด (มหาชน) อาคารไทยวา เลขทีบั่ญช ี794-3-63067-8 

ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักสลีม เลขทีบั่ญช ี800-0-22888-4 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เลขทีบั่ญช ี100-0-00251-3 

ธนาคารทสิโก ้จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เลขทีบั่ญช ี0001-114-005064-7 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิบัญชดัีงกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ
และสถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(5)    หลังจากที่บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื ผูจั้ดจ าหน่าย (ถา้มี) หรือตัวแทน (ถา้มี) ไดร้ับการ
สั่งซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผูส้ั่งซือ้แลว้ บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

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

(6) ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต ์ซึง่ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดใ้น
วันทีส่ัง่ซือ้ ไมว่า่ดว้ยเหตใุดก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงับการขายหน่วยลงทนุใหกั้บผูส้ัง่ท าการซือ้นัน้ 

(7) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณียภ์ายใน 
7 วันท าการ นับแตวั่นถัดจากวันค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึรายการสั่งซือ้
หน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

(8) ในการช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระคา่หน่วยลงทนุดว้ยเงนิจนเต็มจ านวน จะหักลบ

หนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้เวน้แต่ผูถ้ือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ

กองทนุรวมนี้ทีบ่รษัิทจัดการเป็นผูร้ับผดิชอบด าเนนิการ บรษัิทจัดการอาจจะด าเนนิการใหม้กีารหักลบกลบหนี้กันก็ได ้

(9) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนที่ไดท้ าการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และไดช้ าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแลว้จะเพกิ

ถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอื ขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ยกเวน้บรษัิทจัดการจะอนุญาตใหเ้พกิถอนได ้

(10) การเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ จะกระท าในวันท าการถัดจากวันทีค่ านวณราคาขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ 

(11) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการ

สัง่ซือ้ดังกลา่ว มผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทนุ หรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืตอ่ชือ่เสยีง หรอืตอ่ความรับผดิชอบ

ทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 

6.2.3.2 การรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท ์(บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื่อเปิดใหบ้รกิารและเมื่อ

ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที่ท าการของบรษัิทจัดการและ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

เมือ่บรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกล่าว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายละเอยีดหลักเกณฑ ์เงือ่นไข ขัน้ตอนวธิีการใช ้

บรกิาร และก าหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบัิตติาม โดยปิดประกาศ ณ ที่ท าการของ

บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันก่อนเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศ

ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
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6.2.3.3 การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(Internet)  

ทัง้นี้ การท ารายการผ่านระบบ Internet เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการที่บรษัิทจัดการก าหนด บรษัิท

จัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขการใหบ้รกิารผ่านระบบ Internet โดยขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิท

จัดการ 

6.2.3.4 การรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยวธิกีารอืน่ ๆ เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต บรษัิท

จัดการอาจเพิม่เตมิวธิีการรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยวธิีอื่น ๆ เช่น วธิีการรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์

ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

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

ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และถอืว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ถงึวธิีการรับค าสั่งซือ้หน่วย

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

กอ่นเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.4  ราคาขายหนว่ยลงทนุ 

ผูส้นใจลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการถัดจากวันท าการขาย

หน่วยลงทุนนัน้ โดยเป็นราคาที่ไดร้ับการรับรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วย

ลงทนุ (ถา้ม)ี 

6.2.5 เงือ่นไขการขายหนว่ยลงทนุ 

6.2.5.1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธ และ/หรอื ระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนในกรณีใด

กรณีหนึง่ดังตอ่ไปนี้ 

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ

โครงการตามทีไ่ดร้ับอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการ ไดร้ับจากผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไมค่รบถว้น 

(3) กรณีบรษัิทจัดการเกดิขอ้สงสัยว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอก

เงนิ เป็นตน้ 

(4) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร เช่น  

ในกรณีที่บรษัิทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทุนอาจ

กอ่ใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแกก่องทุน เป็นตน้ ทัง้นี้เพือ่เป็นการรักษาผลประโยชน์

ของกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และชือ่เสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษัิทจัดการเป็นหลัก 

(5) บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี่จะหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได ้ในกรณีที่บรษัิท

พจิารณาเห็นว่าการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุน โดย

บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและ

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ รวมทัง้เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.5.2  บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีี่จะปฏบัิตติามนโยบาย รายละเอยีด และ 

วธิกีารเงือ่นไขตา่งๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แลว้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจัดการกองทุนรวมเกีย่วกับ
การเปลีย่นแปลง และ/หรอื เพิม่เตมิ วัน เวลา และวธิกีาร การขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบัิตทิีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยถอืวา่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

6.2.6 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

(1) บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีส่ั่งซือ้และไดช้ าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็ม

ตามจ านวนแลว้ ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมต่รงกับจ านวนเงนิทีบ่รษัิทจัดการไดร้ับช าระบรษัิท
จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจ านวนเงนิที่ไดร้ับช าระเป็นเกณฑ ์

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

หลักการ “จองซือ้กอ่นไดก้อ่น” ตามวันทีไ่ดร้ับการสัง่ซือ้และเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวน ในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้
ในวันเดยีวกันและมหีน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่การจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรรตามสัดสว่นจ านวนหน่วยลงทนุที่สั่งซือ้

ใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ 
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(2) ในกรณีที่บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผูถ้ือ

หน่วยลงทนุหรอืชือ่เสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

(3) บรษัิทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แตบ่คุคลทีไ่ดร้ับการจัดสรรเป็น 

3.1 กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นบคุคล ดังนี้ 

(ก) กองทนุดังตอ่ไปนี้ 

1. กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

2. กองทนุประกันสงัคม   

3. กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

4. กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาต ิ 

5. กองทนุส ารองเลีย้งชพี   

6. กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป 

7. กองทนุอืน่ใดทีส่ านักงานพจิารณาว่ามลัีกษณะท านองเดยีวกับกองทนุตาม 1. ถงึ 6. 

8. กองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตาม (ก) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใตบั้งคับตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติิ
บคุคล  

(ค) บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไปทีเ่สนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ Cross-

border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนที่มไิดม้ีสัญชาติ
ไทยในตา่งประเทศหรอืเป็นการลงทนุผา่นบัญชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ (omnibus account) ในตา่งประเทศ 

(ง) บคุคลอืน่ทีไ่ดร้ับการผ่อนผันจากส านักงานเมือ่มเีหตจุ าเป็นและสมควร   

3.2  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มรีะยะเวลาตดิต่อกันไม่เกนิหนึ่งปี เวน้แต่ไดร้ับผ่อนผันจากส านักงานเนื่องจากมี

เหตุจ าเป็นและสมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นส าคัญ และตอ้งมี

ลักษณะครบถว้นดังตอ่ไปนี้ 

• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุน ตอ้งมไิดเ้ป็นไป
โดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อืน่ใดนอกเหนือจากประโยชน์ท่ัวไปทีพ่งึไดร้ับจากการลงทุน เชน่ เงนิปันผล หรอืสทิธิ

ออกเสยีง เป็นตน้ 

• มกีระบวนการทีท่ าใหม้ั่นใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรับทราบถงึการมอืผูถ้อืหน่วยลงทนุทีถ่อืเกนิกวา่
ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ ซึง่อาจกระทบตอ่การบรหิารจัดการกองทนุรวมหรอืการเลกิกองทนุรวมได ้

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้ หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทนุของผู ้
สัง่ซือ้ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้ โดยนายทะเบยีนจะออกและจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน

ใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันถัดจากวันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่า

หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ 

6.3. การส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

7. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

7.1 ชอ่งทางการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

- บรษัิทจัดการ 

- Internet 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- วธิกีารอืน่ ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

7.2 รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุนเพิม่เตมิ 

ไมม่ ี
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7.3 วธิกีารรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน : 

- แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

7.4 รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุนเพิม่เตมิ 

การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

- หน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูค่าหน่วยลงทนุ   : ม ี

- หน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผล               : ม ี

- หน่วยลงทนุชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์   : ม ี

1. การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยผา่นบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไดทุ้กวัน

ท าการ ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 14.00 น. หรอืเวลาอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะ
ก าหนดเวลาโดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ โดยใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วย

ลงทนุเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นราคาทีไ่ดร้ับรองจากผูดู้แลผลประโยชน ์

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวันและเวลาของวันทีเ่ปิดรับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ตามทีไ่ดแ้จง้ไว ้

ในหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะท าการปิดประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ ณ ส านักงานของบรษัิท
จัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื หรือเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ซึง่การด าเนินการดังกล่าวบริษัท

จัดการจะค านงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ  

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งค าสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอก

รายละเอยีดในใบค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยระบจุ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอื
จ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้ับจากการขายคนืหน่วยลงทุนซึง่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนืทีร่ับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนจะสง่มอบหลักฐานการรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็น
หลักฐาน 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผ่านทางโทรสารได ้โดยผูถ้อืหน่วยตอ้งลงนามในแบบฟอรม์

ขายคนืหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้แนบเอกสารหลักฐานตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และจะตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขที่บรษัิท

จัดการระบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิารดังกล่าว และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่ชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะตอ้ง
ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข และ/หรือ ที่จะแกไ้ขเพิ่มเตมิเปลีย่นแปลงในอนาคต ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่ง 

ใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

(3) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนื หรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้ับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ย

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้มี) ของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการที่

บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะท าการตรวจสอบรายการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนกับทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน หาก
ถกูตอ้งนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะเป็นผูย้กเลกิหน่วยลงทุนดังกลา่วพรอ้มกับออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนสง่

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ สทิธกิารขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดท้ าการบันทึก

รายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

(5) บรษัิทจัดการจะด าเนินการใหม้ีการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการ นับตัง้แต่วันถัดจากวัน

ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในต่างประเทศของ
ผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทนุรวม  

(6) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดย้ื่นค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
และบรษัิทจัดการยังไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของ

บรษัิทจัดการตามขอ้ “การไม่ขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน”  ผูถ้ือหน่วยลงทุน

อาจขอยกเลกิค าสั่งขายคนืของผูถ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างวันท าการใดทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้คนื ที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดย้ื่นค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ การยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็

ตอ่เมือ่ไดร้ับการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่นเทา่นัน้ 

(7) การลดจ านวนหน่วยลงทนุทีร่ับซือ้คนืจะกระท าในวันท าการถัดจากวันท าการขายคนืหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ 

2. การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท ์(บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื่อเปิดใหบ้รกิารและเมื่อไดร้ับ

ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนื 
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3. เมือ่บรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกล่าว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายละเอยีดหลักเกณฑ ์เงือ่นไข ขัน้ตอนวธิกีารใช ้

บรกิาร และก าหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบัิตติาม โดยปิดประกาศ ณ ที่ท าการของ

บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซือ้คนื ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผา่น

ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

4. การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(Internet)  

ทัง้นี้ การท ารายการผ่านระบบ Internet เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการที่บรษัิทจัดการก าหนด บรษัิท

จัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขการใหบ้รกิารผ่านระบบ Internet โดยขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิท

จัดการ 

5. การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยวธิีการอืน่ ๆ เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต บรษัิทจัดการ

อาจเพิม่เตมิวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยวธิอีืน่ ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

เช่น วธิีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone 

Banking) บรกิารธนาคารทางอเิล็กทรอนิกส ์(Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ (Automatic Teller 

Machine) หรือวธิีการอืน่ใดอันจะเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าไดร้ับความ

เห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะแจง้ถึงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ๆ ใหส้ านักงาน

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

ปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

7.5 ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : 

ทกุวันท าการขายคนืหน่วยลงทุน  

7.6 รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

ตามทีร่ะบใุนขอ้ 7.4  

7.7  การขายคนืหนว่ยลงทุน : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ล่วงหนา้ 

7.8 รายละเอยีดการขายคนืหนว่ยลงทุนเพิม่เตมิ : 

7.9 รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการ ในการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีาร และ

การรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนื 

8. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน 

8.1 ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

- วธิกีารอืน่ ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพิม่เตมิ  

การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนตน้ทาง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทุน

ของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
ด าเนนิการน าเงนิค่าขายคนื ซึง่ไดห้ักค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เพือ่น าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน

ของกองทนุปลายทาง 

การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึง่มาจากการสั่งขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่

ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการจะตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขในหัวขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหัวขอ้การ

เสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก หรือหัวขอ้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนั้น  เวน้แต่ไดร้ับ

อนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นอยา่งอืน่ 
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การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั ้งแรก บริษัทจัดการอาจเปิดใหบ้ริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหนา้กอ่นวันเปิดใหบ้รกิาร โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

ในกรณีทีวั่นดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการ และ/หรอืวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่ี

อ านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสั่งใหเ้ป็นวันหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็นวันท า

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลือ่นวันท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นวันท าการถัดไป 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลง และ/หรอื เพิม่เตมิ วัน เวลา และวธิกีาร การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน

ดังกล่าว ตามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ ส านักงานของ

บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื รวมทัง้เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถา้มี) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะใชห้ลักเกณฑ์ขา้งตน้ดว้ย  

เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ 

8.2.1.    วธิกีารสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทุนตน้ทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอืน่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ 

สามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอยีดในค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุชือ่กองทนุ

ตน้ทาง จ านวนเงนิหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ตอ้งการสับเปลีย่นจากกองทุนตน้ทาง และชือ่กองทุนปลายทาง พรอ้ม

เอกสารประกอบการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดการก าหนด (ถา้ม)ี และน าสง่ไดท้ี่บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื และบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับค าสั่งสับเปลีย่น

หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐาน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการน าเงนิที่ไดจ้ากการขายคนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนตน้ทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไวใ้นค าสั่ง

สับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือเอกสารอืน่ใดที่บรษัิทจัดการก าหนด เมื่อบรษัิทจัดการไดท้ ารายการสับเปลีย่นแลว้ ผูส้ั่ง

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพกิถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให ้

ด าเนนิการเป็นอยา่งอืน่ได ้

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทุนปลายทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอืน่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ มายังกองทุน

นี้ สามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คูม่อืผูล้งทนุ ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด (ถา้ม)ี 

ไดท้ี่ที่ท าการของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ในวันและเวลาท าการ หรือช่องทางอืน่ที่บรษัิท

จัดการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้โดยกรอกรายละเอียดในค าสั่งสับเปลี่ยน

หน่วยลงทนุ หรอืเอกสารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด (ถา้ม)ี และน าสง่ไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับ

ซือ้คนื เมือ่บรษัิทจัดการไดท้ ารายการสับเปลีย่นแลว้ ผูส้ั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรือเพกิถอนการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทนุไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตใหด้ าเนนิการเป็นอยา่งอืน่ได ้

(ส าหรับผูส้ั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียด

ในใบค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชกีองทุนรวมโดยปฏบัิติ

เชน่เดยีวกับการเปิดบัญชกีองทนุรวมตามหัวขอ้ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก เวน้แตจ่ะไดร้ับอนุญาตจาก

บรษัิทจัดการเป็นอยา่งอืน่) 

8.2.2.  วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทุนตน้ทาง 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยส่งค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และน าส่งหลักฐานการสับเปลีย่น

หน่วยลงทุนซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.1 การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยผ่านบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

ในกรณีทีวั่นดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการ และ/หรอืวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่ี

อ านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสั่งใหเ้ป็นวันหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็นท าการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลือ่นวันท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นวันท าการถัดไป 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลง และ/หรอื เพิม่เตมิ วัน เวลา และวธิกีาร การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน

ดังกล่าว ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรโดยค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
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ลงทุนทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน รวมทัง้

เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทุนปลายทาง 

ผูส้นใจลงทนุสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทนุไดซ้ึง่เป็นไปตามรายละเอยีดตามเงือ่นไขวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวันและเวลาท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามทีบ่รษัิทจัดการ

เห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนื 

8.2.3   ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

ในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ มูลคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชเ้ป็นเกณฑใ์นการค านวณเมือ่สิน้วันท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

โดยจะก าหนดราคาขายและรับซือ้คนืกรณีสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ดังนี้ 

กรณีกองทุนนีเ้ป็นกองทุนตน้ทาง 

การก าหนดราคารับซือ้คนืเพือ่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีค่ านวณไดเ้มือ่สิน้วันท าการสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุมผีล หักดว้ยคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (ถา้ม)ี หรอืคา่ธรรมเนียมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทุนปลายทาง 

การก าหนดราคาหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณไดเ้มื่อสิน้วันท าการ

สับเปลีย่นหน่วยลงทุนมผีลกอ่นวันทีก่องทุนไดร้ับช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (ถา้ม)ี หรอืคา่ธรรมเนียมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

หากมกีารเปลีย่นแปลงใด ๆ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ 

และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุส าหรับการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่าง

กองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ  แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  

(ถา้ม)ี ตามอัตราทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

เงือ่นไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

1. กรณีทีก่องทุนนี้เป็นกองทุนตน้ทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยมจี านวนหน่วยลงทนุหรอืมูลค่า

หน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลท า

ใหห้น่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืขัน้ต ่า (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการจะ

ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่ปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน

ไปยังกองทนุปลายทาง 

ทัง้นี้ หากบรษัิทจัดการจะเปลีย่นแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่าดังกล่าว บรษัิทจัดการจะตดิ

ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดังกล่าวกอ่นวันเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ

ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธการท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใชจ่้ายหรือ

คา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุไดต้ามอัตราและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

1. บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่เตมิวธิีการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือ

หน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการที่บรษัิทจัดการก าหนด ซึง่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด โดยไมถ่อืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้บรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีด

การใหบ้รกิารดังกลา่ว กอ่นวันเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษัิทจัดการและ ณ สถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนื รวมทัง้เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเพือ่ความเหมาะสม หรอื

เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุโดยรวม โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดังกล่าว 

กอ่นวันเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืที่

ใชใ้นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
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3. บรษัิทจัดการจะไม่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน

คืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ  

“การหยุดรับซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอืน่ใดที่บรษัิทจัดการไดส้งวนสทิธใินการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้น 

รายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่สับเปลีย่นใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอื

ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งตอ่ชือ่เสยีงของบรษัิทจัดการหรอืกองทุน 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนนิการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ั่งสับเปลีย่นก่อนการ

ด าเนนิการ 

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี่จะหยุดรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได ้ในกรณีที่บริษัท

พจิารณาเห็นว่าการหยุดรับค าสั่งสับเปลีย่นดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบรษัิท

จัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุ รวมทัง้เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

9. การช าระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ 

กรณีบรษัิทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือ

ทรัพยส์นิอืน่แทนบรษัิทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้ับมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วย

ลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ โดยขัน้ตอนทีก่ าหนดดังกล่าวตอ้งสามารถปฏบัิตไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดนัน้ทุกราย 

10.  การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

10.1 บรษัิทจัดการอาจเลือ่นก าหนดช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีม่ีค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของ

กองทนุรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดังตอ่ไปนี้ 

(1)  บรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตใุดเหตหุนึง่ดังนี้ 

โดยไดร้ับความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ก)  มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

(ข)  มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้ับช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ

ดังกลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการกองทนุรวม 

(2)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมพบว่า ราคารับซือ้

คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการ

ชดเชยราคา 

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 10.1 ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม

หลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้ 

(1)  เลือ่นก าหนดช าระค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วันท าการนับแต่วันที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนนั้น   

เวน้แตไ่ดร้ับการผอ่นผันจากส านักงาน 

(2)  แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วย

ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้ราบเรือ่งดังกล่าวดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน 

(3)  แจง้การเลือ่นก าหนดช าระค่าขายคนื พรอ้มทัง้จัดสง่รายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลือ่น และหลักฐานการไดร้ับ
ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) 

ตอ่ส านักงานโดยพลัน  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนนิการแทนก็ได ้

(4) ในระหว่างการเลือ่นก าหนดช าระค่าขายคนื  หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งเวลาดังกล่าว ให ้

บรษัิทจัดการกองทุนรวมรับซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดับวันทีส่ง่ค าสั่ง

ขายคนืกอ่นหลัง 

11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามส ัง่ 

1.  บรษัิทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งทีร่ับไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขาย

คนืหน่วยลงทนุได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดังตอ่ไปนี้ 

(1)  ตลาดหลักทรัพยไ์มส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ

(2)  บรษัิทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดย

ไดร้ับความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 1 วันท าการ  เวน้แต่จะไดร้ับการผ่อนผันเวลา

ดังกลา่วจากส านักงาน 
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(ก)  มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

(ข)  ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค)  มเีหตจุ าเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(3)  กองทุนรวมไดล้งทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกดิขึน้ ซึง่ก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมนัียส าคัญ 

(ก)  ตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่

กองทนุรวมลงทนุในหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์หง่นัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุรวม 

(ข)  มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

(ค)  มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้ับช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ

ดังกลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทจัดการกองทนุรวม และผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้ 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รับไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน แก ่

ผูล้งทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังนี้ 

(ก)  บรษัิทจัดการกองทุนรวมมเีหตุอันควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังนี้ 

1.  การกระท าที่เป็นความผดิมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมาย เกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

2.  การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

3.  การกระท าทีเ่ป็นการปฏบัิตติามค าสัง่เกีย่วกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข)  บรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนนิการรูจ้ักลูกคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลูกคา้ไดใ้น
สาระส าคัญ 

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการ

ของตนอันเนื่องมาจากการที่บรษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้าม
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการด ารงเงนิกองทนุของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการ

กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพยแ์ละการ 
จัดจ าหน่ายหลักทรัพยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจั้ดการเงนิทุนสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3  

วันท าการ 

(6)  อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเพือ่เลกิกองทนุรวม 

2.   เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ 

หยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมปฏบัิตดัิงต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุโดยพลัน และหากเป็นเหตตุามขอ้ 1(1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไป
ใหท้ราบถงึการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลันดว้ย 

(2)  รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้

แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนนิการของกองทนุรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบโดยพลัน 

(3)  ในกรณีที่บรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วย

ลงทนุตามขอ้ 1(1) (2) (3) และ (5) เกนิ 1 วันท าการ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมด าเนนิการดังนี้ กอ่นการเปิดรับค าสั่ง
ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ 

(ก)  รายงานการเปิดรับค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน

ท าการสุดทา้ยก่อนวันรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวันท าการก่อนวันเปิดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วย
ลงทนุ 

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนท่ัวไปใหท้ราบถงึการเปิดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่ง

ขายคนืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน 

ในกรณีที่บรษัิทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรือไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรือค าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้ับมาแลว้ หรือหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษัิท
จัดการอาจหยดุค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนก็
ได ้
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3. บรษัิทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรอืค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดร้ับมาแลว้หรอืหยดุรับค า

สั่งซือ้หรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษัิทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขาย

หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอัตราตัง้แต่ 
รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุนหรอืหยุดรับค า

สั่งซือ้หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุน

การขายหรือรับซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ี่ไดม้ีค าสั่งซือ้หรือค าสั่งสับเปลีย่น
หน่วยลงทนุทราบโดยพลัน 

12.  การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน 

เพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพือ่รักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ

ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษัิท

จัดการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลา

ทีเ่ห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วันท าการตดิต่อกัน เวน้แต่จะไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปได ้

13. เงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ 

13.1    ขอ้จ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถือ

หน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

ขอ้จ ากัดการถอื หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 

13.2. วธิกีารโอนหนว่ยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

(1) กรอกแบบค าขอโอนหน่วยลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุก าหนด พรอ้มทัง้ลงลายมือชือ่ผู ้

โอนและผูร้ับโอน และยืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพรอ้มเอกสารทีก่ าหนดแกน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุน ในกรณีที่
ผูร้ับโอนยังไม่มบัีญชกีองทุนกับบรษัิทจัดการ ผูร้ับโอนจะตอ้งด าเนนิการขอเปิดบัญชกีองทุนตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้น

โครงการกอ่น แลว้ผูโ้อนจงึท าการโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้ับโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก 

ผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” 

(3) หลังจากทีไ่ดร้ับคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะสง่มอบใบเสร็จรับเงนิ 
และใบก ากับภาษี พรอ้มส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่โ้อนไวเ้ป็นหลักฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบันทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อน และ
ผูร้ับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้ับค าขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้งสมบูรณ์ 

ทัง้นี้ ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนจะมีสทิธใินฐานะผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ 13 เรื่อง “สทิธหินา้ที่และความ
รับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึชือ่ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีน 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้ 

14.  การจา่ยเงนิปนัผล :  

14.1  นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล : จ่าย 

14.2 หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปนัผล :  

หน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูคา่หน่วยลงทนุ   : ไมจ่่าย 

หน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผล               : จ่าย  ไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ 

หน่วยลงทนุชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์   : ไมจ่่าย 

หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปนัผล : 

กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนนิงานสิน้สุดตามชว่งเวลาที่บรษัิท
จัดการเห็นสมควร จากก าไรสะสม หรือก าไรสุทธใินงวดบัญชทีี่จะจ่ายเงนิปันผล แลว้แต่กรณี และการจ่ายเงนิปันผล

ดังกลา่วจะตอ้งไมท่ าใหก้องทนุรวมมผีลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ 

การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 



กองทนุเปิด แอล เอช โกลดเ์ฮดจ ์       หนา้ 52 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะถอืปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และตามที่

บรษัิทจัดการเห็นสมควร 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวขอ้งกับการจ่ายเงนิปันผลของ
กองทนุในอนาคต 

14.3  ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ :  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมพจิารณาใหม้ีการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวมใด ใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับ
การจ่ายเงนิปันผล วันปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่การจ่ายเงนิปันผล และอัตราเงนิปันผลของกองทุนรวมดังกล่าว 

ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมดังตอ่ไปนี้ 

(1)  เปิดเผยขอ้มลูในลักษณะทีผู่ล้งทนุท่ัวไปสามารถทราบได ้ เวน้แตเ่ป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน 

(2)  แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่ือ

หน่วยลงทนุชนดิไมร่ะบชุือ่ผูถ้อืเมือ่ไดร้ับการรอ้งขอ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่อาจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ดว้ยวธิีการที่ต่างกันส าหรับหน่วยลงทุนที่ขายใน

ชว่งเวลาทีต่่างกันได ้โดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. กอ่นด าเนนิการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครัง้ และจะ
ถอืปฏบัิตเิพิม่เตมิตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรับเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย ์บรษัิทจัดการจะไมน่ าเงนิปันผลจ านวนดังกล่าวไปใชเ้พือ่การอืน่ใด นอกจากเพือ่ประโยชนข์องหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดนัน้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในสว่นทีเ่กนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่เป็นกรณี
ที่ไดร้ับยกเวน้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ โดยบรษัิทจัดการจะจัดท าบัญชแีละแยกเงนิที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงนิปันผลออก
จากบัญชแีละทรัพยส์นิของกองทนุรวม และไมน่ าเงนิดังกล่าวมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทุนรวม และจะ

สง่เงนิดังกลา่วใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดนิ 
 
ขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผล 

(1) บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในสว่นทีเ่กนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ เวน้แต่
เป็นกรณีทีไ่ดร้ับยกเวน้ ทัง้นี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วย

ลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 
(2) บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าบัญชแีละแยกเงนิที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงนิปันผลออกจากบัญชแีละทรัพย์สนิของ

กองทุนรวม และไม่น าเงนิดังกล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุนรวม และจะส่งเงนิดังกล่าวใหเ้ป็น

รายไดข้องแผน่ดนิ 

15.   คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทุน :  

15.1.  คา่ธรรมเนยีมรวม (เพดานคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม
ท ัง้หมด) :  

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. LHGOLDH-A 
คา่ใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

ของกองทนุรวม 

2. LHGOLDH-D 
คา่ใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

ของกองทนุรวม 

3. LHGOLDH-E 
คา่ใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

ของกองทนุรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ประมาณการค่าใชจ่้ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 5.000 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิอง

กองทนุรวม 
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15.2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ชือ่ย่อ รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา 

1. LHGOLDH-A 
คา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนที่
ค านวณไดเ้ป็นรายวัน 

2. LHGOLDH-D 
คา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนที่

ค านวณไดเ้ป็นรายวัน 

3. LHGOLDH-E 
คา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนที่
ค านวณไดเ้ป็นรายวัน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวัน 

มูลค่าทรัพยส์นิที่ใชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีน หมายถงึ มูลค่าทรัพยส์นิทัง้สิน้หักดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้สิน้ยกเวน้คา่ธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูด้แูล

ผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วันทีค่ านวณ 

ในกรณีทีก่องทุนรวมต่างประเทศมกีารคนืเงนิค่าธรรมเนียมบางสว่น อันไดแ้ก ่การจัดการ และ/หรอืค่าธรรมเนียมอืน่ใด

ในลักษณะท านองเดยีวกันนี้ (ถา้ม)ี เพือ่เป็นค่าตอบแทนใหก้องทุน กองทุนจะน าเงนิดังกล่าวไปลงทุนในกองทุนหลัก 

(Royalties and rebate) ตอ่ไป โดยถอืวา่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. LHGOLDH-A 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง

กองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวัน 

2. LHGOLDH-D 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวัน 

3. LHGOLDH-E 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง

กองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวัน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.100 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวัน 

มูลค่าทรัพยส์นิที่ใชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบยีน หมายถงึ มูลค่าทรัพยส์นิทัง้สิน้หักดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้สิน้ยกเวน้คา่ธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วันทีค่ านวณ 

15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. LHGOLDH-A 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

ของกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวัน 

2. LHGOLDH-D 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวัน 

3. LHGOLDH-E 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

ของกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวัน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.000 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวัน 

มูลค่าทรัพยส์นิที่ใชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบยีน หมายถงึ มูลค่าทรัพยส์นิทัง้สิน้หักดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้สิน้ยกเวน้คา่ธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วันทีค่ านวณ 
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15.2.4. คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.2.5. คา่ธรรมเนยีมการจดัจ าหนา่ย :  

ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.2.6. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนที่ค านวณไดเ้ป็น

รายวัน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.400 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวัน ตามทีจ่่ายจรงิ 

(1) ค่าใชจ่้ายเพื่อวัตถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุน อาทเิช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ ์หรือค่าสือ่โฆษณา
ประชาสัมพันธ ์ค่าใชจ่้ายในดา้นการตลาด การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะน ากองทุน เป็น

ตน้ ตามทีจ่่ายจรงิ แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 0.535 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

(2) ค่าใชจ่้ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดตัง้กองทุน เชน่ค่าธรรมเนียมในการจัดตัง้กองทุนและจดทะเบยีน

กองทรัพยส์นิของกองทนุกับส านักงาน คา่ทีป่รกึษาทนายความ ในชว่งจัดตัง้กองทนุ เป็นตน้  

(3) คา่ใชจ่้ายในการแปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารจัดการและการด าเนนิงานของกองทนุเป็นภาษาต่างประเทศ  

(4) ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วเนื่องกับการจัดท าบัญชแีละรายงานของกองทุน เชน่ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการสอบบัญช ี

คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิจากการลงบัญชกีองทนุ หรอืการจัดทารายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

(5) คา่ใชจ่้ายทีเ่กีย่วเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพยแ์ละทรัพยส์นิของกองทนุ เชน่ คา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยห์รอื

ตราสารต่าง ๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ่้ายในการโอนหลักทรัพย ์ค่าใชจ่้ายในการจัดทาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับ
หลักทรัพย ์ค่าใชจ่้ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลักทรัพย ์เช่น ใบหุน้กู ้ค่าใชจ่้ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย ์

และค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ที่เกดิจากการซือ้ขายหลักทรัพย ์ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบัน

การเงนิที่เกีย่วขอ้งกับการบรหิารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอืน่ใดที่ทาใหก้องทุนสามารถลงทุนใน
หลักทรัพยแ์ละหรอืทรัพยส์นินัน้ได ้

(6) คา่ทีป่รกึษากฎหมาย  

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

ภาษี รายงานการถอืหน่วยลงทุนและแบบฟอรม์อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุน และค่าใชจ่้ายในการจัดเตรียมและจัดส่ง
เอกสารดังกลา่วใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนคา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กีย่วเนื่องกับกองทนุ  

(8) ค่าใชจ่้ายในการจัดท า ผลติ และน าสง่เอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เชน่ หนังสอื ชีช้วน รายงานทุก

รอบปีบัญช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกีย่วกับขอ้มูลการจัดการกองทุนรวม เพื่อนาส่งแก่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ผูถ้อืหน่วยลงทุน และหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ ผูส้อบบัญช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอืน่ ๆ ของ

กองทนุ  

(9) ค่าใชจ่้ายในการประกาศมูลค่าทรัพยส์นิตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสอืพมิพร์ายวันหรอืสิง่พมิพ์

อืน่ใด  

(10) คา่ใชจ่้าย คา่ธรรมเนียม และ/หรอื คา่ไปรษณียากร คา่ภาษีอากร ทีเ่กดิขึน้หรอืเกีย่วเนื่องกับการลงทนุหรอืมีไวใ้น
ทรัพยส์นิหรอืหลักทรัพยทั์ง้ในประเทศและตา่งประเทศ เชน่ การจัดหาใหไ้ดม้า รับมอบ สง่มอบ ดแูล เก็บรักษา ป้องกัน

ผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายในการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ การโอนเงนิ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้าย
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการป้องกันความเสีย่งในอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา หรอืความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุนในหลักทรัพย์

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และค่าใชจ่้ายหรอืค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ตามทีจ่่ายจรงิ รวมถงึค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียม

อืน่ใดเพือ่ใหก้องทนุสามารถลงทนุในหลักทรัพยต์ามทีก่ าหนดไวใ้นโครงการได ้เป็นตน้  

(11) คา่ใชจ่้ายในการด าเนนิคด ี(ถา้ม)ี อาทเิชน่ คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากการตดิตามทวงถาม หรอืการด าเนนิคด ีเพือ่การ

รับช าระหนี้ใด ๆ ของกองทุน และ/หรอื ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ที่ฟ้องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการ
ปฏบัิตหินา้ที่หรือเรียกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการเพือ่ประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนหรอืเมือ่

ไดร้ับค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือค่าใชจ่้ายดา้นกฎหมายในการ
ด าเนนิคดทีางศาลเพือ่รักษาสทิธขิองกองทนุ เป็นตน้  

(12) คา่จัดเตรยีมรายงานตา่ง ๆ ส าหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ/หรอืคา่ใชจ่้ายต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการปฏบัิตติามกฎหมาย

หรอืประกาศของส านักงาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย  
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(13) ค่าใชจ่้ายในการจัดท า จัดพมิพ ์และจัดสง่หนังสอืบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถงึการลงประกาศใน

หนังสอืพมิพร์ายวัน ทีน่อกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิเชน่ ประกาศการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ การปิด
สมดุทะเบยีนเพือ่จ่ายเงนิปันผล เป็นตน้ และ/หรอื ขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(14) คา่ใชจ่้ายเกีย่วเนื่องจากการเปลีย่นแปลงแกไ้ขโครงการ เชน่ การจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทนุ คา่ใชจ่้ายในการประกาศการแกไ้ขในหนังสอืพมิพ ์เป็นตน้  

(15) คา่เอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบัญชกีองทนุ  

(16) คา่ใชจ่้ายในการรับช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน คา่ใชจ่้ายในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ เชน่ คา่ธรรมเนียม
ธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร เป็นตน้  

(17) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใขจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการท ารายการลงทุน และ/หรอืค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ เชน่ ค่าธรรมเนียม
ธนาคารตา่ง ๆ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่ไปรษณียากรส าหรับหนังสอืโตต้อบกับผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่พาหนะ 

ค่าจดทะเบยีนกับผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใชจ่้าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกีย่วเนื่องกับการจัดหา 

ไดม้า รับมอบ/ส่งมอบดูแลรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง  ๆ ของกองทุนที่
นอกเหนือไปจากทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.2.2 "คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี" เป็นตน้  

(18) คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา (failed trade)  

(19) ค่าใชจ่้ายเกีย่วกับการเก็บรักษาทรัพยส์นิในต่างประเทศ (ถา้ม)ี นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนท์ี่

เรยีกเก็บรายปี ตามทีจ่่ายจรงิ โดยจะไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

(20) คา่ใชจ่้ายตา่ง ๆ ในการช าระบัญช ีและเลกิกองทนุ 

(21) ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชห้รอือา้งองิดัชนีหลักทรัพย ์เครือ่งหมายการคา้ และ/หรอื เครือ่งหมายบรกิารของ

ตลาดหลักทรัพย ์และ/หรอื ของผูค้ านวณและประกาศดัชนี (Index Provider) 

(22) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการจ่ายเงินปันผล และ/หรือค่าใชจ่้ายอื่น ๆ  

ทีเ่กีย่วเนื่องกับกองทนุ 

หมายเหต ุ 

ค่าใชจ่้ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิของกองทุนเป็นค่าใชจ่้ายที่เรียกเก็บตามรายการที่

เกดิขึน้จรงิไมส่ามารถประมาณการได ้ทัง้นี้ คา่ใชจ่้ายดังกลา่วไมร่วมอยูใ่นเพดานขัน้สงูของคา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 

 คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายตา่ง ๆ ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมตามขอ้ 15.1 - 15.2 รวมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ 

หรอืภาษีอืน่ใด และภาษีดังกลา่วจะถอืเป็นภาระของกองทนุรวม  

ทัง้นี้ ในกรณีทีอั่ตราภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดมกีารเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการสงวนสทิธใินการ

ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทัง้หมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงดังกล่าว และใหถ้ือว่า
ไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

15.3. คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. LHGOLDH-A คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมูลคา่หน่วยลงทนุ 

2. LHGOLDH-D คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมูลคา่หน่วยลงทนุ 

3. LHGOLDH-E คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมูลคา่หน่วยลงทนุ 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละราย

ไม่เท่ากันขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการท ารายการ ประเภทการท ารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้  

15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. LHGOLDH-A คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมูลคา่หน่วยลงทนุ 
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2. LHGOLDH-D คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมูลคา่หน่วยลงทนุ 

3. LHGOLDH-E คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมูลคา่หน่วยลงทนุ 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแต่ละกลุม่หรอืแต่ละ

รายไม่เท่ากันขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการท ารายการ ประเภทการท ารายการ 

ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) : ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. LHGOLDH-A คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

2. LHGOLDH-D คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

3. LHGOLDH-E คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ    

บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนส าหรับการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่าง

กองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ แตจ่ะมกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม
อัตราทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ทัง้นี้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแต่ละกลุม่หรอืแต่ละ
รายไม่เท่ากันขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการท ารายการ ประเภทการท ารายการ 

ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (Switching Out) : ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. LHGOLDH-A คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมูลคา่หน่วยลงทนุ 

2. LHGOLDH-D คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมูลคา่หน่วยลงทนุ 

3. LHGOLDH-E คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมูลคา่หน่วยลงทนุ 

อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ    

บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนส าหรับการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ แตจ่ะมกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม

อัตราทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ทัง้นี้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแต่ละกลุม่หรอืแต่ละ

รายไม่เท่ากันขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการท ารายการ ประเภทการท ารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

15.3.4. คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ตามอัตราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

15.3.5. คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ตามอัตราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  
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15.3.6. คา่ปรบักรณีขายคนืหนว่ยลงทุนกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ : ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1)  คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามอัตราทีธ่นาคารพาณชิยห์รอืสถาบันการเงนิก าหนด โดยบริษัท
จัดการจะหักจากจ านวนค่าขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ ๆ 

(2)  ค่าธรรมเนียมการหักเงนิจากบัญชขีองผูซ้ือ้หน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยห์รือสถาบันการเงนิ

ก าหนด โดยตัดจ่ายจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(3)  บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขอใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการใหผู้ ้
ถอืหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกตซิึง่เป็นกรณีทีบ่รษัิทจัดการด าเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทุกราย 

ตามทีจ่่ายจรงิ เชน่ ค่าใชจ่้ายในการจดแจง้จ าน ากับนายทะเบยีน ค่าแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มูลในทะเบยีน เป็นตน้ โดย

บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วทราบ 

(4) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน (กองทุนปลายทาง) บรษัิทจัดการจะ

ไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรอืค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนซ ้าซอ้นกับ

กองทุนปลายทาง เชน่ หากกองทุนตน้ทางมมีูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ1,000 ลา้นบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุน
ปลายทางจ านวน 100 ลา้นบาท บรษัิทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือ

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจากเงนิลงทุน 1,000 ลา้นบาท ในอัตราที่กองทุนตน้ทางก าหนดเท่านัน้ โดย
กองทนุปลายทางจะไมม่กีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเพิม่เตมิอกี เป็นตน้ 

(5) คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Brokerage fee) : 

(5.1) เมือ่มกีารสั่งซือ้หรอืสับเปลีย่นเขา้กองทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรก จะเรยีกเก็บในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 

ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

(5.2) เมื่อมีการสั่งขายคนืหรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุน จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุนค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Brokerage fee) ทีเ่รยีกเก็บจากผูท้ ารายการ เมือ่มกีารสั่งซือ้ ขายคนื หรอื

สับเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรกดังกล่าว กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยค านวณ
จากมูลค่าหน่วยลงทุน และน าเขา้กองทุน ทัง้นี้ อัตราค่าใชจ่้ายนี้อาจมีการเปลีย่นแปลงหากบรษัิทนายหนา้ซื้อขาย

หลักทรัพยต์า่งประเทศ (Broker) มกีารเปลีย่นแปลง 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในขอ้ 15.3 ขา้งตน้นี้ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอืน่ใดท านอง

เดยีวกัน 

15.4. วธิกีารค านวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนยีม :  

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทัง้หมดเป็นอัตราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดในท านองเดยีวกัน  

คา่ใชจ่้ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะ
ค านวณทุกวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดอืน ทัง้นี้การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลีย่นไดต้าม
ความเหมาะสมโดยถอืประโยชนข์องกองทนุเป็นส าคัญ 

ค่าใชจ่้ายขอ้ 15.2.6 (1 – 22) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามทีจ่่ายจรงิ และในทางบัญชจีะพจิารณาตัดจ่ายทัง้จ านวน
หรอืทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมเฉลีย่เท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดร้ับประโยชน์จากค่าใชจ่้ายนัน้
หรอืตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม  

ทัง้นี้การตัดจ่ายคา่ใชจ่้ายดังกลา่วขา้งตน้จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบัญชแีละผูส้อบบัญชี

รับอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลีย่นแปลงเกีย่วกับภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอืน่ใดใน
ท านองเดยีวกัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรับรูภ้าษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถอืว่าไดร้ับมตจิากผูถ้ือ

หน่วยลงทนุแลว้ 

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

1.   ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายตามที่ไดร้ะบุไวใ้นโครงการและได ้

ด าเนนิการดังกล่าวแลว้ ใหบ้รษัิทจัดการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างท่ัวถงึภายใน 3 วันท าการนับแต่
วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายดังกล่าว ทัง้นี้ การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งกระท าโดยวธิกีารที่เหมาะสมอันท าให ้

มั่นใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้ับทราบขอ้มูลดังกล่าว เชน่ เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอื ณ สถานทีใ่นการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เป็นตน้  

การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้ือว่าส านักงานใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิ

โครงการในเรือ่งดังกลา่วเมือ่บรษัิทจัดการไดด้ าเนนิการตามขา้งตน้แลว้ 
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2.   ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมคีวามประสงคจ์ะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ บรษัิท

จัดการตอ้งค านึงถงึความสมเหตุสมผลกับสภาพปกตทิางธุรกจิและประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ และตอ้งเปิดเผย
ขอ้มลูดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้อยา่งท่ัวถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอันท าใหม้ั่นใจไดว้่าผูล้งทนุไดร้ับทราบขอ้มูล

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

ดังตอ่ไปนี้ 

2.1  ในกรณีทีก่ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอัตราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย
เดมิตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ใหบ้รษัิทจัดการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วันท าการ

กอ่นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายเพิม่ขึน้ 

2.2  ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอัตราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายเดมิ

ตามทีร่ะบไุวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการแลว้วา่บรษัิทจัดการสามารถกระท าการดังกล่าวได ้ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 

ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงคจ์ะขึน้ค ่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดังกล่าว ใหบ้รษิัทจัดการด าเนนิการตาม

หลักเกณฑด์ังนี้ 

(ก)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สูงดังกล่าว  
ใหบ้รษัิทจัดการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วันกอ่นการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอื

คา่ใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ดังกลา่ว 

(ข)  ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สงูดังกล่าว บรษัิท

จัดการตอ้งไดร้ับมตพิเิศษ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ 2.1 

ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงตามขอ้ 1. วรรค 2 และขอ้ 2. (2.2) ใหบ้รษัิทจัดการแจง้ใหส้ านักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่

วันเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายดังกล่าว 

15.6. หมายเหต ุ: 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั้งหมดของกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นอัตราที่รวม

ภาษีมูลค่าเพิม่แลว้ ทัง้นี้ ในกรณีทีอั่ตราภาษีมูลค่าเพิม่หรือภาษีอืน่ใดมีการเปลีย่นแปลง บรษิทั จัดการสงวนสทิธใิน

การปรับปรุงอัตราคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทัง้หมดของกองทนุใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงดังกล่าว 

16. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน และ

ราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 

16.1 วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน

ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน : ตา่งประเทศ  

16.2 เงือ่นไขพเิศษ : 

1. บรษัิทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารที่ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศ ก าหนด  

(1.1) มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

(1.2) มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์

(1.3)มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผล 

(1.4) มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูค่า 

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธขิองแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุรวมกันจะเท่ากับมลูค่าทรัพยส์นิของกองทนุรวม ซึง่ผลประโยชนท์ีเ่กดิจากการ

ลงทนุจะถอืเป็นประโยชนข์องกองทนุรวม และจะถกูปันสว่นตามสดัสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทนุแต่ละชนดิ 

ในกรณีทีม่กีารลงทนุในตา่งประเทศบรษัิทจัดการจะค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมสว่นทีล่งทนุใน

ตา่งประเทศรวมกับมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมสว่นทีล่งทนุในประเทศ เพือ่ใชใ้นการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิ

สทุธ ิราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

โดยในสว่นต่างประเทศจะใชมู้ลค่าหลักทรัพย ์และ/หรอืทรัพยส์นิ ณ สิน้วันท าการซือ้ขายที่จะไดร้ับจากกองทุนหลัก

ภายในวันท าการถัดไป และจะใชอั้ตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ของ Bloomberg  เวลาประมาณ 17.00 น. ของ

วันท าการที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถใชอั้ตราแลกเปลีย่นดังกล่าวได ้บรษัิทขอสงวนสทิธใิชอั้ตราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศจากแหล่งขอ้มูลอื่น ๆ ตามที่บรษัิทเห็นสมควร ภายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ หรือตาม
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หลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนทีไ่ดร้ับความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

วธิกีารค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

กองทุนมกีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุน ท าใหก้ารปันส่วนมูลค่าทรัพยส์นิสุทธจิะตอ้งมีการแบ่งการค านวณมูลค่าทรัพย์สนิ

สทุธติามแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

การค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนนัน้ จะค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธโิดยรวมของกองทุน และปันสว่นใหกั้บ

หน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลีย่ตามสัดสว่นของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองวันก่อนหนา้ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

กรณีวันแรกของการค านวณมลูค่าทรัพยส์นิสทุธจิะเฉลีย่โดยใชมู้ลคา่หน่วยลงทุนทีข่ายไดทั้ง้หมดของแต่ละชนดิหน่วย

ลงทนุ 

หลังจากนัน้ ปรับปรุงรายการทีเ่กีย่วขอ้งเฉพาะกับหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ (ไดแ้ก ่รายการขายหน่วยลงทนุ รายการรับซือ้

คนืหน่วยลงทนุ รายการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิและรายการเงนิปันผลจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ เป็น

ตน้) และค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิลังหักคา่ธรรมเนียมและมลูค่าหน่วยลงทนุของแต่ละชนดิหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ มูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ค านวณ จะตอ้งมีมูลค่าไม่ต ่ากว่าศูนย ์การปันส่วนรายไดแ้ละ

คา่ใชจ่้ายใหเ้ป็นไปตามแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

ตวัอยา่งการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

วนัที ่1 มีมูลค่าทรัพย์สนิสุทธทิี่จ าหน่ายไดทั้ง้หมดในช่วง IPO 25,000 บาท มูลค่าที่ตราไวต้่อหน่วย = 10 บาท 

(แบ่งเป็น 1. ชนิดจ่ายเงินปันผล 10,000 บาท และ 2. ชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท และ 3.ชนิดช่องทาง
อเิล็กทรอนกิส ์) และสมมตุมิผีลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท และมยีอดซือ้หน่วยลงทนุชนดิจ่ายปันผล 5,000 บาท 

ยอดขายหน่วยลงทนุชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์1,000 บาท 

 กองทนุรวม ชนดิจ่ายปันผล ชนดิสะสม

มลูคา่ 

 

ชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส ์

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิีจ่ าหน่ายไดห้ลังหัก
คา่ธรรมเนียมการขาย (ถา้ม)ี (บาท) 

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

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในวันแรก 3,000 

บาท 
วธิคีดิการปันสว่นมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

-ชนดิจ่ายปันผล = 
3,000x10,000/25,000=1,200 

-ชนดิสะสมมูลคา่= 

3,000x10,000/25,000=1,200  
-ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์= 

3,000x5,000/25,000=600 

3,000.00 1,200.00 1,200.00 600.00 

รายการค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกับหน่วย

ลงทนุแตล่ะชนดิ 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้ายของ
กองทนุ 

28,000.00 11,200.00 11,200.00 5,600.00 

รายการค่าใชจ่้ายของกองทนุรวมตอ่วัน  

(/365) 

- คา่ธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 

0.802% 

- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(+vat) 

= 0.107% 

(คดิอัตราเทา่กันทัง้ 3 ชนดิหน่วยลงทนุ) 

 

(0.62) 
(0.08) 

 

(0.25) 
(0.03) 

 

(0.25) 
(0.03) 

 

(0.12) 
(0.02) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 27,999.30 11,199.72 11,199.72 5,599.86 

จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 2,500.0000 1,000.0000 1,000.0000 500.0000 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 11.1997 11.1997 11.1997 11.1997 
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วนัที ่2 ท าการเพิม่-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทุนและขายคนืหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหนา้ (จากรายการ

ซือ้หน่วยลงทนุชนดิทีจ่่ายเงนิปันผล 5,000 บาท และขายคนืหน่วยลงทนุชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์1,000 บาท) 
ในวันนี้มยีอดซือ้หน่วยลงทุนชนดิสะสมมูลค่า 10,000 บาท และมยีอดขายหน่วยลงทุนชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนิกส ์

1,000 บาท 

 กองทนุรวม ชนดิจ่ายปันผล ชนดิสะสม

มลูคา่ 

 

ชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส ์

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนของวัน
กอ่นหนา้ (บาท) 

27,999.30 11,199.72 11,199.72 5,599.86 

ปรับปรุงมลูคา่เพิม่-ลดหน่วยลงทนุของวัน
ท าการกอ่นหนา้ 

1) ขายหน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผล (+

5,000 บาท) 

2) รับซือ้คนืหน่วยลงทนุชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส ์(-1,000 บาท) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้ายของ
กองทนุ 

 
 

5,000.00 

(1,000.00) 
 

 
 

31,999.30 

 
 

5,000.00 

 
 

 
 

16,199.72 

 
 

 

 
 

 
 

11,199.72 

 
 

 

(1,000.00) 
 

 
 

4,599.86 

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในวันที ่2  จ านวน

เงนิ 5,000 บาท 
วธิคีดิการปันสว่นมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

- ชนดิจ่ายปันผล = 5,000 x 16,199.72 

/31,999.30 = 2,531.27 

- ชนดิสะสมมลูคา่ = 5,000 x 11,199.72 

/ 31,999.30 = 1,749.99 

- ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์= 5,000 x 

4,599.86 /31,999.30 = 718.74 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้ายของ
กองทนุ 

5,000.00 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

36,999.30 

2,531.27 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

18,730.99 

1,749.99 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

12,949.71 

718.74 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

5,318.60 

รายการค่าใชจ่้ายของกองทนุรวมตอ่วัน ( 

/365) 
-คา่ธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 

0.802% 

-คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์(+
vat)= 0.107% (คดิอัตราเท่ากันทัง้ 3 

ชนดิหน่วยลงทนุ) 

 

(0.81) 
(0.11) 

 

(0.41) 
(0.05) 

 

(0.28) 
(0.04) 

 

(0.12) 
(0.02) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 36,998.38 18,730.53 12,949.39 5,318.46 

จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 

- หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้จากการขายหน่วย
ลงทนุชนดิจ่ายปันผล = 5,000 / 

11.1998 = 446.4365 หน่วย 

- หน่วยลงทนุลดลงจากการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์= 

1,000 / 11.1997 = 89.2881 หน่วย 

 

 
2,857.1524 

 

 
1,446.4365 

 

 
1,000.0000 

 

 
410.7119 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 12.9493 12.9494 12.9493 12.9493 
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วนัที ่3 ท าการเพิม่-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุและขายคนืหน่วยลงทนุของวันท าการกอ่นหนา้ (จากรายการซือ้

หน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูค่า 10,000 บาท และขายคนืหน่วยลงทนุชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์1,000 บาท) ในวันนี้มี

การจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผล 1,000 บาท 

 กองทนุรวม ชนดิจ่ายปันผล ชนดิสะสม

มลูคา่ 

ชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส ์

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนของวัน

กอ่นหนา้ (บาท) 

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

ปรับปรุงมลูคา่เพิม่-ลดหน่วยลงทนุของ
วันท าการกอ่นหนา้และรายการจ่ายเงนิ

ปันผล 

1) ซือ้หน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูค่า  

(+10,000 บาท) 

2) รับซือ้คนืหน่วยลงทนุชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส ์(-1,000 บาท) 

3) จ่ายเงนิปันผล (-1,000 บาท) 

มลูคา่ทรัพยส์นิหลังปรับปรุงมลูคา่เพิม่-
ลดหน่วยลงทนุและรายการจ่ายเงนิปัน

ผล 

 
 

10,000.00 
(1,000.00) 

 

(1,000.00) 
 

 
44,998.38 

 
 

 
 

 

(1,000.00) 
 

 
17,730.53 

 
 

10,000.00 
 

 

 
 

 
22,949.39 

 
 

 
(1,000.00) 

 

 
 

 
4,318.46 

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในวันที ่3 จ านวน 
6,000 บาท 

วธิคีดิการปันสว่นมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
-ชนดิจ่ายปันผล = 6,000 x 

17,730.53/44,998.38 = 2,364.16 

-ชนดิสะสมมูลคา่ = 6,000 x 
22,949.39/44,998.38 = 3,060.92 

-ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์= 6,000 
x 4,318.46/44,998.38 = 575.82 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้าย 

6,000.00 
 

 
 

 

 
 

50,998.38 

2,364.16 
 

 
 

 

 
 

20,094.69 

3,060.03 
 

 
 

 

 
 

26,009.42 

575.82 
 

 
 

 

 
 

4,894.28 

รายการค่าใชจ่้ายของกองทนุรวมตอ่วัน  
(/ 365) 

-คา่ธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 
0.802% 

-คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์(+

vat) = 0.107% 
(คดิอัตราเทา่กันทัง้ 3 ชนดิหน่วย

ลงทนุ) 

 
(1.12) 

(0.15) 

 
(0.44) 

(0.06) 

 
(0.57) 

(0.08) 

 
(0.11) 

(0.01) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 50,997.11 20,094.19 26,008.77 4,894.16 

จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 

-หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้จากการขายหน่วย
ลงทนุชนดิสะสมมลูคา่ = 10,000 / 

12.9494 = 772.2425 หน่วย 

-หน่วยลงทนุลดลงจากการรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส ์= 1,000 / 12.9493 = 
77.2242 หน่วย 

 

 
3,552.1647 

 

 
1,446.4405 

 

 
1,772.2365 

 

 
333.4877 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 14.3566 13.8921 14.6756 14.6756 

(2) บรษัิทจัดการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ /หรือ ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอืน่  

(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิน้วันท าการ  

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ในการ

ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วันท าการซือ้
ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(2.3) ประกาศมลูค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

ดังตอ่ไปนี้  
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(ก) วันท าการกอ่นวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายในวันท าการถัดไป    

(ข) วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายในวันท าการถัดไป 

(ค) วันท าการสดุทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวันท าการถัดไป ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทุนรวมก าหนด

วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกันยาวกวา่ 1 เดอืน 

(ง) วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่การจ่ายเงนิปันผล โดยประกาศภายในวันท าการถัดไป  

ความใน (ก) มใิหน้ ามาใชบั้งคับกับกองทุนรวมเปิดที่ซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกวันท าการ และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน

ประเภทสถาบัน 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดย

ประกาศภายในวันท าการถัดไป   

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมือ่สิน้วันท าการ

ทีค่ านวณนัน้  

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน ที่ประกาศขา้งตน้ ตอ้ง
ไดร้ับการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์

บรษัิทจัดการอาจไม่สามารถด าเนนิการตาม (2.1) - (2.4) ได ้หากเกดิเหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้มไ่ดร้ับราคาหลักทรัพย ์และ/
หรือทรัพยส์นิ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน อันเนื่องจากกองทุนรวมต่างประเทศ ตลาด

หลักทรัพยต์่างประเทศ สถาบันการเงนิต่างประเทศทีต่ดิตอ่ซือ้ขายหลักทรัพย ์รวมทัง้ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุ 
ปิดท าการ หรอืเกดิเหตกุารณ์อืน่ใดทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้บรษัิทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิราคาขายหน่วย

ลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน ภายในวันท าการถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการไดร้ับขอ้มูลราคาหลักทรัพยห์รอืมูลค่า

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และจะประกาศภายในวันท าการถัดจากวันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สนิ
สทุธ ิ

การค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิรณีทีวั่นท าการในประเทศไทยตรงกับวันหยดุท าการในต่างประเทศ บรษัิทจัดการจะใช ้

ราคาราคาหลักทรัพย ์และ/หรอืทรัพยส์นิ มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมในต่างประเทศทีล่งทนุล่าสดุทีม่เีป็นฐานใน

การค านวณ ทัง้นี้ เวน้แตก่รณีทีบ่รษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นร่วมกันวา่ควรจะใชร้าคาอืน่ทีเ่หมาะสมกว่าแทน 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมือ่สิน้วันท าการ
ทีค่ านวณนัน้  

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ประกาศขา้งตน้  
ตอ้งไดร้ับการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

(2.5) ประกาศทางเว็บไซตเ์พือ่ใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดังกล่าวภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูใน
การตัดสนิใจลงทุนได ้และปิดประกาศไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้ีประกาศ

ดังกลา่วไว ้ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแห่งของผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่

จะประกาศในชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม โดยถอืว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และบรษัิทจัดการจะแจง้
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน 

ในกรณีที่การประกาศขา้งตน้ หากไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึน้โดยสมาคม (NAV 
Center) หรอืชอ่งทางอืน่ทีส่ านักงานยอมรับ บรษัิทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธแิละมูลค่าหน่วยลงทนุภายใน

3 วันท าการถัดไปก็ได ้

(2.6) ในกรณีทีมู่ลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถกูตอ้ง บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3) การใชตั้วเลขทศนยิมของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอื

จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตาม
หลักสากล 

(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
ส าหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่า

หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

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

ต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) 

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล  
แตจ่ะใชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 
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ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษัิทจัดการจะน าผลประโยชน์นัน้ รวมเขา้เป็น

ทรัพยส์นิของกองทนุ 

(4)   ในกรณีดังตอ่ไปนี้ ใหบ้รษัิทจัดการไดร้ับยกเวน้ไมต่อ้งปฏบัิตติามขอ้ 16.2 (2) 

(4.1)  เมื่อบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทนุ โดยใหไ้ดร้ับยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดังกลา่ว 

(4.2)  เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้ับยกเวน้ตัง้แตวั่นทีป่รากฏเหตดุังกลา่ว 

16.3 แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน

ทางเว็บไซต์ (website) ของบรษัิทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรือช่องทางอื่นที่บรษัิทจัดการเห็นว่า
เหมาะสม 

16.4 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีมู่ลคา่หนว่ยลงทุนไมถู่กตอ้ง 

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งแตกต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งนอ้ยกว่าหนึ่งสตางค ์หรอืต่างจาก
ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป แตไ่มถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะ

จัดท าและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจัดใหม้สี าเนารายงานดังกล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ เพือ่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  สามารถตรวจสอบได ้ โดยรายงานดังกลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ย ดังตอ่ไปนี้ 

(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(ง) มาตรการป้องกันเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถู่กตอ้ง 

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตรา

ตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังนับตัง้แต่วันที่พบ

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และด าเนนิการดังต่อไปนี้เฉพาะวันทีร่าคาหน่วยลงทุนต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง

ตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตราสว่นตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

(1) จัดท ารายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิน้ภายในวันท าการถัดจาก

วันที ่บรษัิทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง  และสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในวันท าการถัด

จากวันทีค่ านวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้  เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ับรองขอ้มูลในรายงานดังกล่าวภายในวันท าการ

ถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี้ รายงานดังกลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี้   

(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(ง) การด าเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง  

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

ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้ง ใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งภายในวันทีผู่ดู้แลผลประโยชนร์ับรองขอ้มูล

ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ด าเนนิการโดยวธิกีารใดๆ เพือ่ใหผู้ล้งทุนสามารถรับทราบชือ่กองทุนรวมทีม่กีารแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนตาม (2) 

และวัน เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุตาม (2) ภายในสามวันท าการนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชนร์ับรองขอ้มูล

ในรายงานตาม (1)   
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(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จ  และด าเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุในช่วง

ระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตามขอ้ (2) และการชดเชยราคา ภายในหา้วันท าการนับ

แตวั่นทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์ับรองขอ้มลูในรายงานดังกลา่ว 

(5) จัดท ามาตรการป้องกันเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  และสง่รายงานดังกล่าว พรอ้มทัง้ส าเนารายงานการ

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

ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดังกล่าว  เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุน

ไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้  บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่ส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์ับรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง

มสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุไดแ้ทน 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามหลักเกณฑด์ังต่อไปนี้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งต ่ากวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง (understate)ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตดิังนี้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีูลคา่

เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

หากปรากฏว่าผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่

จะตอ้งลด  ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลด

จ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี  

เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุรวมเปิด  เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจ

ควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ์ื้อขาย

หลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์ับรองวา่มสีาเหตดุังกล่าว 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน

เป็นจ านวนซึง่มมีูลค่าเท่ากับสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของ

กองทุนรวมเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา  เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  แต่หากปรากฏว่า

ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลอือยู่  ใหบ้รษัิทจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของ

ราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) ใหบ้รษัิทปฏบัิตดิังนี้ 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็น

จ านวนซึง่มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง หรือจ่ายเงนิของ

กองทนุรวมเปิดเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ

เป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่

จะตอ้งลด ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลด

จ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี  

เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุรวมเปิด  เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจ

ควบคุมได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยห์รอืศูนยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง 

และผูด้แูลผลประโยชนร์ับรองวา่มสีาเหตดุังกล่าว 

ในกรณีที่บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนหรือผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใด 

มมีูลค่าไม่ถงึหนึง่รอ้ยบาท บรษัิทอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงนิใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน  

แต่ถา้บุคคลดังกล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ใหบ้รษัิทชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายในหา้วันท าการนับแต่

วันทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์ับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1)(ข) หรือผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนตาม 

(2)(ก)  บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจจ่ายเงนิของบรษัิทเองแทนกองทุนเปิดก็ได ้
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(3)   บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบค่าใชจ่้ายตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง เชน่ คา่ใชจ่้ายในการประกาศ 

การแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนังสอืพมิพ ์คา่ออกเช็ค คา่ใชจ่้ายในการจัดสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทุน

และผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งดังกลา่ว  มสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอก

ทีไ่มอ่าจควบคมุได ้

17. ชือ่ผูเ้กีย่วขอ้ง 

17.1 ชือ่บรษิทัจดัการ 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด 

17.2 ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน ์

ชือ่ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

17.3 ชือ่ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) 

ไมม่ ี

17.4 ชือ่ของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) 

ชือ่ : ไมม่ ี

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ : ไมม่ ี

17.5 ทีป่รกึษา 

17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษาการลงทนุ 

ชือ่ : ไมม่ ี

17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษากองทนุ 

ชือ่ : ไมม่ ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกัิงวาฬไกล  

ชือ่ : นาง ขวัญใจ เกยีรตกัิงวาฬไกล  

ชือ่ : นาย สาธติ เกยีรตกัิงวาฬไกล  

ชือ่ : นาย ประสทิธิพ์ร เกษามา  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบัญช)ี :  

หรือบุคคลอืน่ที่ไดร้ับความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7 การแตง่ต ัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไมม่ ี

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีของกองทนุรวม 

18.1. วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญช ี: ประมาณ 1 ปี นับตัง้แตวั่นจดทะเบยีนกองทนุ 

18.2. วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญชคีรัง้แรก : ประมาณ 1 ปี นับตัง้แตวั่นจดทะเบยีนกองทนุ 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วันสิน้สดุรอบบัญช ี: ประมาณ 1 ปี นับตัง้แตวั่นจดทะเบยีนกองทนุ 

วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญชคีรัง้แรก :   

19. การขอมตผิูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการการจดัการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

เป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นสว่นขอ้ผูกพันตามขอ้ 19 เรือ่ง "หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ" 

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกลา่ว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดใน
ขอ้ผกูพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่

ก าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
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20. ขอ้ก าหนดอืน่ ๆ 

20.1  การควบรวมกองทุน 

1 การควบรวมกองทุนรวมตอ้งเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ

กองทุนรวมเดยีวกัน โดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งพจิารณาถงึผลกระทบที่เกดิขึน้ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนของแต่ละ
กองทนุรวมดว้ยความเป็นธรรม 

กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมไดต้่อเมื่อไดร้ับมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน 

ตามหลักเกณฑท์ีร่ะบไุวใ้นโครงการและขอ้ผูกพัน ภายใตห้ลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้ 

(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดับความเสีย่งของการ

ลงทุน (risk spectrum) เดยีวกัน บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่
จะควบรวมกองทนุรวมดังกล่าว 

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดับความเสีย่งของการ

ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งไดร้ับมตพิเิศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะ
ควบรวมกองทนุรวมดังกลา่ว  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกับกองทุนเปิด หากมี
ผลใหเ้กดิกองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่ับโอนเป็นกองทุนเปิด บรษัิทจัดการจะขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทนุ

รวมทีร่ับโอนเพือ่แกไ้ขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้ับมตโิดยเสยีงขา้ง
มากของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ถือว่าไดร้ับมติของผูถ้ือหน่วยลงทุนในการแกไ้ข

โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้นี้ โดยไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบัตติามประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการก าหนดวธิีปฏบัิตใินการขอความเห็นชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของโครงการ
จัดการกองทนุรวม”  

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะสง่หนังสอืนัดประชมุล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสบิสีวั่นกอ่นวันประชมุ หรอื
ส่งหนังสอืขอมตลิ่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสามสบิวันก่อนวันที่ก าหนดใหเ้ป็นวันสุดทา้ยของการรับหนังสอืแจง้มตจิากผูถ้อื

หน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูลที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเกีย่วกับการควบรวมกองทุนอย่างนอ้ยดังต่อไปนี้ใหช้ดัเจน

ไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ หรอืหนังสอืขอมตดัิงกลา่ว  

(3) สถานการณ์ลงทนุของกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุทีเ่ป็นปัจจุบันกอ่นการขอมตคิวบรวมกองทนุ ซึง่จะตอ้งแสดง

รายละเอยีดเป็นรายหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่โดยระบุประเภท ชือ่ จ านวน อัตราผลตอบแทน (ถา้ม)ี มูลค่ายุตธิรรม

ของหลักทรัพยต์ามมาตรฐานการบัญชสี าหรับกจิการที่ด าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่า

หน่วยลงทนุ ณ วันท าการสดุทา้ยของสัปดาหล์า่สดุ และผลการด าเนนิงานลา่สดุของกองทนุรวม  

(4) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระส าคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และลักษณะที่จะ

เปลีย่นแปลงเมือ่มกีารควบรวมกองทนุแลว้ โดยตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกับประเภทและวัตถุประสงคข์องโครงการจัดการ

กองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บจากผูซ้ือ้หรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่าง

นอ้ย  

(5) ขัน้ตอน สาระส าคัญของการด าเนนิการในแตล่ะขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทนุ 

(6) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุ  

(7) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุนรวมใหมห่รอื

กองทนุรวมทีร่ับโอน  

(8) การด าเนนิการเกีย่วกับการจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี กอ่นการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิปันผลภายหลัง

การควบรวมกองทนุ (ถา้ม)ี  

(9) ค่าใชจ่้ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดังกล่าวทีจ่ะเรยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ

กองทนุรวม (ถา้ม)ี เชน่ คา่ใชจ่้ายในการช าระบัญช ี 

(10) ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลังจากมกีารควบรวมกองทนุ เชน่ คา่ใชจ่้าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ ตอ้งไมม่ลีักษณะทีเ่กนิความจรงิ  

2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมกอ่นวันทีก่ารควบ

รวมกองทุนแลว้เสร็จ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการให ้

ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รอืกองทนุรวมที่รับโอนได ้ 

3 ในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวันที่มีการควบรวมกองทุน 

บรษัิทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมที่ไดร้ับไวแ้ลว้ 

หรอือาจหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรื่องดังกล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุก

แหง่ของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้กีารประกาศเรือ่งดังกล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรือรับ

ซือ้คนื  
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ในชว่งระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ใหบ้รษัิทจัดการจัดท ารายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวันท าการสุดทา้ยของแต่ละ

สัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัดใหม้ีรายงานดังกล่าวไว ้ณ ที่ท าการของบรษัิทจัดการและ

สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้และจัดส าเนาให ้

เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ  

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

ควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะด าเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดังกลา่ว  

20.2  กรณีบุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่

จ าหนา่ยไดแ้ลว้ท ัง้หม 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุน  บรษัิทจัดการจะไม่นับ

คะแนนเสยีงที่เกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม เวน้แต่การเกนิ

ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทนุตามขอ้ 5.2.7.1 (3)(ค)  

โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการแกไ้ขสัดสว่นการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันนัน้ใหม้จี านวนไม่เกนิ

หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแตวั่นทีป่รากฏกรณี
ดังกล่าว หรือด าเนินการเลกิกองทุนรวมนั้นทันที เวน้แต่ เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

20.3 การแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุหรอืวธิกีารจดัการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิในการแกไ้ข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที่

เห็นสมควรในกรณีทีส่ว่นราชการตา่ง ๆ เชน่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/
หรอื หน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย ไดม้กีารปรับเปลีย่น แกไ้ข เพิม่/ลด ประกาศ เห็นชอบ สัง่การ ผอ่นผันใน

เรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกับหลักเกณฑ ์เงือ่นไข วธิกีารจัดตัง้จัดการ และ/หรอืวธิกีารบรหิารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด ระเบียบปฏบัิต ิเงื่อนไข หรือ รายละเอียดต่างๆ ทัง้นี้โดยถือว่าไดร้ับความ

เห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกราย  ทัง้นี้การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงเพิม่เตมิดังกล่าว จะตอ้งเป็นไปตามที่ส านักงาน

ประกาศก าหนด เห็นชอบ ผอ่นผัน สัง่การ ใหส้ามารถกระท าได ้ 

20.4 การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft commission) 

บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของ
บคุคลดังกลา่วในการจัดการกองทนุได ้โดยมหีลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้ 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไวนั้น้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกับบทบาทโดยตรง
ของความเป็นกองทนุตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ 

(2) ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจ าเป็นเพือ่ใหก้องทุน

ไดร้ับประโยชนจ์ากบคุคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทตอ้ง

กระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทนุรวมนัน้ดว้ย 

20.5 การใชส้ทิธอิอกเสยีงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการเดยีวกนั 

หา้มมใิหก้องทนุตน้ทางลงมตใิหก้องทนุปลายทาง อยา่งไรก็ด ีในกรณีทีก่องทนุปลายทางไมส่ามารถด าเนนิการเพื่อขอ

มตไิด ้เนื่องจากตดิขอ้จ ากัดหา้มมใิหก้องทุนตน้ทางลงมตใิหก้องทุนปลายทาง บรษัิทจัดการสามารถขอรับความ
เห็นชอบจากส านักงานได ้หากไดร้ับมตเิกนิกึง่หนึ่งของผูถ้ือหน่วยของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลอื ยกเวน้กรณี

กองทนุปลายทางเป็นกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน ใหก้องทนุตน้ทางลงมตใิหก้องทุน
ปลายทางไดส้งูสดุไมเ่กนิ หนึง่ในสาม ของจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง 

20.6  การกูย้มืเงนิหรอืการท าธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซือ้คนื 

บรษัิทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้คนืในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

20.7 การบรกิารซือ้ขายหนว่ยลงทนุดว้ยวธิอี ืน่ๆ เพิม่เตมิ 

(1) บรษัิทจัดการอาจเปิดใหบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนดว้ยวธิีการซือ้ขายแบบอืน่ ๆ เพิม่เตมิ ตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่บรษัิทจัดการก าหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผู้ ้

ลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันก่อนเริ่มใหบ้ริการ โดยติดประกาศไวท้ี่ส านักงานของบริษัทจัดการ และ

ส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ 
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(2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารช าระเงนิค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไม่

ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื  

20.8  การท าความรูจ้กัตวัตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสูิจนท์ราบลูกคา้ (Client 

Due Diligence: CDD) 

บรษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ อาจพจิารณาขอขอ้มลู เอกสาร หลักฐาน 

เพิม่เตมิจากผูส้นใจสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุน หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับผูล้งทนุตามค าจ ากัด

ความของกฎหมายหรอืตามทีห่น่วยงานทีม่ีอ านาจก าหนด ทัง้กอ่นและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว้ ทัง้นี้

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอืน่ที่เกีย่วขอ้ง หรือ

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏบัิต ิหรอืการตคีวาม หรอืการสัง่การของหน่วยงานผูม้อี านาจ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการและ/หรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืมหีนา้ที่ตอ้งท าความรูจั้กตัวตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสิูจน์

ทราบลกูคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้งทนุ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุมหีนา้ทีแ่จง้การเปลีย่นแปลง

ขอ้มูลเกีย่วกับการรูจ้ักตัวตนของลูกคา้ (KYC) และการพสิจูน์ทราบลูกคา้ (CDD) ใหบ้รษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุน

การขายหรือรับซือ้คนืทราบ โดยตามแนวทางปฏบัิตขิองกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับการฟอกเงนิดังกล่าว บรษัิทจัดการ

และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจ าเป็นตอ้งด าเนนิการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบัญชเีพือ่ใชบ้รกิาร

ใหม่ การท าธุรกรรมของลูกคา้เดมิ และการทบทวนขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอื่นๆ 

ตามทีห่น่วยงานผูม้อี านาจก าหนดแนวทาง 

20.9 ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตีา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไป

จะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบังคับใชวั้นที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดใหส้ถาบันการเงนิที่

ไม่ใช่สัญชาตอิเมรกัินนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มูลเกี่ยวกับ

บัญชขีองบุคคลที่อยู่ในบังคับตอ้งเสยีภาษีใหกั้บประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สัญชาติ

อเมรกัิน ผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรัฐอเมรกิา และ ผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวกั้บ FFI นัน้ 

นอกจากนี้ยังปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีขอ้ก าหนดและ

หลักเกณฑ์ในลักษณะที่คลา้ยคลึงกับ FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย

ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษัิทจัดการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซึง่ถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับหน่วยงาน

สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยมหีนา้ทีต่อ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสัญชาตอิเมรกัิน

และบุคคลทีม่ลีักษณะตามหลักเกณฑท์ี่ FATCA ก าหนด หนา้ทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพื่อหาความสัมพันธ์ของ

ลูกคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ที่ในการก าหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจัดท าเอกสารยืนยันตนตาม

หลักเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบัิตติามหลักเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื มี

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

(1) ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้ับจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรัพยส์นิ

ทางการเงนิในประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 

และเงนิลงทุนทางออ้มในทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิ

ลงทุนกับสถาบันการเงนิอื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA 

ก าหนดใหส้ถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผกูพันตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึ

ธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูร้ับฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน) มหีนา้ที่

ด าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายดังกลา่วกอ่นช าระใหกั้บกองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้ับฝากทรัพยส์นิ และ

ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรือระงับการ

ท าธุรกรรมทางการเงนิหรือยุตคิวามสัมพันธ์ทางธุรกจิกับกองทุนรวมหรือบรษัิทจัดการ ซึง่อาจท าใหก้องทุนรวมไม่

สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มีประสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้ือหน่วย

ลงทนุไมส่ามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดอ้กีต่อไป  
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เพื่อมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมไดร้ับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ือ

หน่วยลงทุนโดยรวม บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละ

ขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง และเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมสามารถปฏบัิตติามภาระผูกพัน

ภายใตข้อ้ก าหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ี่

เกีย่วขอ้งกับการปฏบัิตงิานของกองทุน เชน่ ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้ับฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้

คนืหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการดังนี้ 

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการน าส่งขอ้มูล (เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู่ 

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีของสหรัฐอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอื

เงนิปันผลทีไ่ดร้ับ เป็นตน้)ทีม่อียูใ่นบัญชทัีง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้กับบรษัิทจัดการ ใหกั้บหน่วยงานของรัฐทัง้ใน

และตา่งประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยืนยันหรือพสิูจน์ทราบความ

เกีย่วขอ้งกับประเทศสหรัฐอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสียสทิธใินสัญชาตอิเมรกัินหรือการใหข้อ้มูลตามหัวขอ้ที่

ก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเมื่อขอ้มูลที่เคย

ใหไ้วม้ีการเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่

เกีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลกูคา้สถาบันการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดังกล่าว 

(3) ด าเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่เป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทุนหรอืผูถ้ือ

หน่วยลงทนุโดยรวมไดร้ับประโยชนเ์พิม่ขึน้หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บรษัิทจัดการก าหนด 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความ

เหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจง้นี้แลว้ และ/หรือได ้

ด าเนนิการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบัญช ี  

(1)  ไมร่ับค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว 

(2)  ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และด าเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว 

(3) ด าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรือเงนิทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้ือ

หน่วยลงทนุรายนัน้ได ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขัด

กับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้ับ

ประโยชนเ์พิม่ขึน้ หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดังกล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท า

เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมาย

ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอันจะท าใหก้องทนุอาจตอ้งถูกหัก ณ ทีจ่่าย หรอืถกูปิดบัญชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่

ในทางปฏบัิตบิรษัิทจัดการจะเลอืกด าเนนิการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา

(หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพือ่รองรับการด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิว ้

ขา้งตน้ บรษัิทจัดการ(รวมถงึผูท้ี่เกีย่วขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่ง

ขอ้มูลของผูถ้ือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือด าเนินการอืน่ใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อื

หน่วยลงทนุ 

21.   การด าเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทุนไดท้ี ่ประกาศก าหนด : 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิท

จัดการรายอืน่เขา้จัดการกองทนุรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรับความเห็นชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของ
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ผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน 15 วันนับแตวั่นทีรู่ห้รอืควรรูว้า่ไมส่ามารถด ารงเงนิกองทนุได ้ทัง้นี้ หากมเีหตจุ าเป็นและ

สมควร บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคัดเลอืกบรษัิทจัดการกองทุนรวม

รายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในกรณีที่มีค่าใชจ่้ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษัิท

จัดการ บรษัิทจัดการรายเดมิจะเป็นผูร้ับผดิชอบค่าใชจ่้ายดังกล่าว หากบรษัิทจัดการไม่สามารถด าเนนิการไดภ้ายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเลกิกองทนุรวมต่อไป 

22.    ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่ปฏบัิตติามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิท

จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดย

อาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในโครงการขัดหรือแยง้กับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย 

ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอื

ค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม โดย

ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ การลงนาม

ในขอ้ผกูพันของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ

กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้ก าหนดในโครงการจัดการ

กองทนุรวมและขอ้ผกูพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิท

จัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม 


