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• การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิช่การฝากเงนิ และมีความเสีย่งของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด 

แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี เพือ่การเลีย้งชพี เมือ่เห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสม
กับวัตถปุระสงคก์ารลงทนุของผูล้งทนุ  และผูล้งทนุยอมรับความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุได ้

• กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี และกองทุนหลัก มีนโยบายป้องกันความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศตามดลุยพนิจิของผูจ้ัดการกองทนุ โดยจะพจิารณาตามความเหมาะสมกับ

สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่หากกองทุนมไิดป้้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นดังกล่าว ผูล้งทุนอาจ
ไดร้ับผลขาดทุนหรือก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจไดร้ับเงินลงทุนคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได ้

นอกจากนี้การท าธุรกรรมป้องกันความเสีย่งอาจมีตน้ทุนซึง่อาจท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง
จากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ 

• เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักซึง่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนประเทศท าใหก้องทุนมีความ

เสีย่งของประเทศทีล่งทนุ (country risk) คอืความเสีย่งดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม สภาวะตลาด มาตรการ

ทางการเงนิในภาวะที่เกดิเหตุการณ์ที่ไม่ปกต ิ รวมถงึขอ้จ ากัดต่าง ๆ ในประเทศนัน้ ๆ ท าใหม้ีผลกระทบต่อ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ หรอือาจท าใหก้องทนุไม่สามารถน าเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลให ้

ผูล้งทนุไมไ่ดร้ับเงนิคนืตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

• ผูล้งทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็น 
ประกันได ้

• ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีจะไม่ไดร้ับประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฎบัิตติามเงื่อนไข 

การลงทนุ และตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีเ่คยไดร้ับภายในก าหนดเวลา มฉิะนัน้ จะตอ้งช าระเงนิเพิม่และ

เบีย้ปรับตามปรมวลรัษฎากร ดังนัน้ ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกับสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีร่ะบไุวใ้นคูม่ือการ
ลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีใหเ้ขา้ใจกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

• ในกรณีทีม่เีหตุการณ์ไม่ปกต ิผูล้งทุนอาจไดร้ับช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืชีช้วน 

• บรษัิทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่บรษัิทจัดการเชน่เดยีวกันกับที่บรษัิทจัดการลงทุน
ในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่กองทนุรวม โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีะบบงานทีป้่องกันความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนเ์พือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิได ้
ที ่www.lhfund.co.th 

• ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนใหเ้ขา้ใจกอ่นซือ้หน่วยลงทนุ และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพือ่ใชอ้า้งองิใน

อนาคต และเมือ่มขีอ้สงสยัใหส้อบถามตดิต่อผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจกอ่นซือ้หน่วยลงทนุ  

• การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้ับรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคา
หรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  

 

 

ผูล้งทนุควรศกึษารายละเอยีดของกองทนุอยา่งละเอยีดถีถ่ว้นกอ่นตดัสนิใจลงทนุ 
หากมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
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หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ 
กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติ ี ้เพือ่การเลีย้งชพี 

LH GLOBAL EQUITY RMF FUND 

จดัต ัง้และจดัการโดย 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

เสนอขายตอ่ประชาชนท ัว่ไป 

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

เสนอขายครัง้แรกระหวา่งวันที ่14 – 22 กนัยายน 2563 

ภายในเวลาท าการของบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

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  โครงการจัดการโครงการจัดการกองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้ 

เพือ่การเลีย้งชพี 

กองทุนรวม หรือ กองทุน หรือ
กองทนุเปิด 

โครงการจัดการกองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี 

หน่วยลงทนุ  หน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้เพื่อ
การเลีย้งชพี 

หนังสอืชีช้วน หนังสือชี้ชวนที่มี ร ายละเอียดตามที่ก าหนดโดยประกาศส า นั กงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยแบบหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวม 

บรษัิทจัดการ  บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด 

วันท าการ วันเปิดท าการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ 

วันท าการซือ้หน่วยลงทนุ 
(Subscription Date) 

วันที่บรษัิทจัดการก าหนดใหผู้ล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ ตามที่
ก าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

วันท าการขายคืนหน่วยลงทุน 

(Redemption Date) 

วันที่บรษัิทจัดการก าหนดใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนสามารถท าการขายคืนหน่วย

ลงทนุได ้ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

เงนิจากกองทนุส ารองเลีย้งชพี (1)  เงนิทีก่องทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีรับโอนจากกองทนุส ารองเลีย้งชพี (RMF 
for PVD) 

(2)  เงนิตาม (1) ทีก่องทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีรับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวม
เพือ่การเลีย้งชพีอืน่ 

(3) ผลประโยชน์อันเกดิจากเงนิตาม (1) และ (2)  

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ าหนา้ที่ขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทนุ หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณี ของกองทนุรวม 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งไดแ้ก่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ  มูลค่าทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อ
สิน้วันท าการทีค่ านวณนัน้ 

ราคาขายหน่วยลงทนุ 
(Subscription Price) 

มลูคา่หน่วยลงทุน ณ สิน้วันท าการขายหน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
(Redemption Price) 

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หักดว้ยค่าธรรมเนียม
การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

การแกไ้ขราคายอ้นหลัง การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง โดย
แกไ้ขราคายอ้นหลังตัง้แตวั่นทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งจนถงึปัจจุบัน 

การชดเชยราคา  การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุทีม่ีราคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง หรือการจ่ายเงนิซึง่มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา

หน่วยลงทุน ที่ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งแทนการเพิม่หรือลด
จ านวนหน่วยลงทนุ 

ใบแสดงสทิธ ิ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที่เกดิจากหลักทรัพย์อา้งองิไทย (Depositary 
receipt) 

หลักทรัพยอ์า้งองิ หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดยบรษัิทจดทะเบียนและใชเ้พื่อ
รองรับใบแสดงสทิธ ิ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ส านักงานหรอืส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

กฎหมาย ก.ล.ต. พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์หรือประกาศและค าสั่ง
ตา่งๆ ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบันและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ตลาดหลักทรัพย ์ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยใ์หม่ 
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สมาคม สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ ซึง่หมายถงึสมาคมทีเ่กีย่วเนื่องกับธรุกจิหลักทรัพย์

ที่ไดร้ับอนุญาตและจดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสงคเ์พือ่ท าการสง่เสรมิและพัฒนาธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภททีเ่กีย่วกับ
การจัดการลงทนุ 

สถาบันการเงนิ สถาบันการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบันการเงนิ 

กจิการ บรษัิททีม่หีลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์บรษัิททีม่หีลักทรัพย์ซือ้
ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพย ์หรอืบรษัิทมหาชนจ ากัด 

ค าเสนอซือ้ ค าเสนอซือ้หลักทรัพยข์องกจิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย

หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลักทรัพยเ์พือ่ครอบง ากจิการ 

ศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพย ์ ศูนยซ์ือ้ขายหลักทรัพยซ์ึง่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์ 

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 กองทุนที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มีลักษณะเป็นโครงการลงทุน

แบบกลุ่ม (collective investment scheme)  ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ

จัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใดแต่ไม่รวมถงึกองทุน property กองทุน 
infra กองทนุ private equity ทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

กองทนุ ETF ตา่งประเทศ 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 กจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ทีอ่าจจัดตัง้ขึน้ในรูปของบรษัิท ทรัสต ์
หรอืรูปแบบอืน่ใด และมลีักษณะของกจิการอยา่งใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี้ 

1. กจิการเงนิร่วมลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าดว้ยการก าหนดการจัดการเงนิทุนของกจิการเงนิ
ร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทนุสว่นบคุคล 

2. กจิการเงนิร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ 

(ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผูล้งทุนตัง้แต่ 2 รายขนึไป  
ทัง้นี้ ตอ้งมไิดเ้ป็นไปเพือ่แสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพยส์นิ
ส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มีการมอบหมายใหบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผูจ้ัดการเงินทุนและ
ทรัพยส์นิทีเ่กดิจากเงนิทนุ 

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

กองทนุ property กองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับอสงัหารมิทรัพยซ์ึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอยา่งหนึง่
ดังนี้ 

1. กองทุนรวมอสังหารมิทรัพยท์ี่อยู่ภายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์

2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ จัดตั ้งขึ้นตามกฎหมายว่า
ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

3. foreign REIT 

กองทนุ UI กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนสถาบันหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ (Ultra Accredited 
Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สัญญาใน 
derivatives ทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ 

1.  ไมม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่หาผลประโยชนโ์ดยการเก็งก าไร (speculate) 

2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 

3.  เป็นการลดความเสีย่งท่ัวไปและความเสีย่งเฉพาะของทรัพยส์นิทีต่อ้งการ
ลดความเสีย่ง 

4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงนิฝาก 

ทรัพยส์นิดังนี้ 

1.  เงนิฝาก เงนิฝากอสิลามหรอืตราสารอืน่ทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม ขอ้ตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ ์(Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคยีงได ้
กับเงนิฝาก โดยคู่สัญญาทีเ่ทยีบเคยีงไดกั้บผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จาก
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 ศกุกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลังหรอืกองทนุฟ้ืนฟเูป็น
ผูม้ภีาระผกูพัน 

ตราสารภาครัฐ 
ตา่งประเทศ 

ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ 
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ

องคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ ้าประกัน แต่ไม่รวมถงึตราสารทีอ่อก
โดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III ตราสารเพือ่การนับเป็นเงนิกองทุนของสถาบันการเงนิไม่ว่าตามกฎหมายไทย

หรือต่างประเทศ ที่มีการอา้งองิจากหลักเกณฑก์ารก ากับดูแลสถาบันการเงนิ
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ 

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดใหม้ีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ตา่งประเทศ โดยมลีักษณะครบถว้นดังนี้ 

1.  มกีารรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลักทรัพยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและ
ผูเ้สนอขายหลายราย 

2.  มกีารก าหนดหลักเกณฑห์รอืจัดใหม้รีะบบ ซึง่ก าหนดเกีย่วกับวธิกีารในการ
ซือ้ขายหลักทรัพยไ์วเ้ป็นการล่วงหนา้ โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจ

ในการจัดการซือ้ขายเป็นประการอืน่ และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมที่จะ
ผกูพันตามหลักเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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ธพ. ธนาคารพาณชิย ์

บค. บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์

บง. บรษัิทเงนิทนุ 

บล. บรษัิทหลักทรัพย ์

บลจ. บล. ทีไ่ดร้ับใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทุนรวม 
หรอืการจัดการกองทนุสว่นบคุคล 

บรษัิทจดทะเบยีน บรษัิททีม่หีลักทรัพยท์ีไ่ดร้ับการจดทะเบยีนหรอืไดร้ับการอนุญาตใหท้ าการซือ้
ขายไดใ้น SET 

บรษัิทยอ่ย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินรวม โดย

พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจัดท าและเปิดเผยล่าสดุ  ทัง้นี้ หากไม่มงีบ

การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสัดสว่นการถือหุน้ทีป่รากฏในบัญชรีายชือ่ผูถ้ือหุน้
ลา่สดุ 

บรษัิทใหญ ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินรวม โดย

พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจัดท าและเปิดเผยล่าสดุ  ทัง้นี้ หากไม่มงีบ

การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสัดสว่นการถือหุน้ทีป่รากฏในบัญชรีายชือ่ผูถ้ือหุน้
ลา่สดุ 

แบบ filing แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรัพย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน ์ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที่เกดิจากหลักทรัพย์อา้งองิซึง่ก าหนดใหเ้ป็น

หลักทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่า
ดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพยเ์พิม่เตมิ (ฉบับที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพัน ผูท้ี่มีภาระผูกพันในการช าระหนี้ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ั่ง

จ่าย ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน แลว้แตก่รณี 

ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ศนูยซ์ือ้ขายดังนี ้

1.  ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ทีไ่ดร้ับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซือ้
ขายลว่งหนา้ 

2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั ้งขึ้นและใหบ้ริการไดต้ามกฎหมาย
ตา่งประเทศและไดร้ับการยอมรับจากส านักงาน 

หน่วย CIS หน่วยของกองทนุอยา่งใดอย่างหนึง่ดังนี้  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไป 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท
สถาบันและกองทนุสว่นบคุคล 

2.  หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่ในรูปแบบอยา่ง
ใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

1.  กองทุนโครงสรา้งพื้นฐานที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึง่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้นี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท 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 

2.  กจิการเงนิร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ 

(ก)  มีวัตถุประสงคเ์พื่อการลงทุนร่วมกันของผูล้งทุนตัง้แต่ 2 รายขึน้ไป  

ทัง้นี้ ตอ้งมไิดเ้ป็นไปเพือ่แสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สนิ
ส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  
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(ข) มีการมอบหมายใหบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผูจ้ัดการเงินทุนและ
ทรัพยส์นิทีเ่กดิจากเงนิทนุ 

(ค)  มนีโยบายการลงทุนในกจิการอืน่ผ่านการเขา้ท าสัญญาการลงทุนใน

หุน้หรือการสนับสนุนทางการเงนิที่ก่อใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึง่หุน้
ของกจิการนัน้ในภายหลัง โดยมสีว่นในการก ากับดูแลแผนธุรกจิ การ

ด าเนนิงานหรอืการปรับปรุงการด าเนนิงาน หรอืการด าเนนิการอืน่ใดใน

ลักษณะที่สะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการ
ดังกลา่ว 

หน่วย property หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับอสงัหารมิทรัพยซ์ึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใด
อยา่งหนึง่ดังนี้ 

1.  กองทุนรวมอสังหารมิทรัพยท์ีอ่ยู่ภายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ จัดตั ้งขึ้นตามกฎหมายว่า
ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

3.  foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไมเ่กนิ 270 วันนับแตวั่นทีอ่อกหุน้กู ้

B/E ตั๋วแลกเงนิ (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 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ไดร้ับความ

เห็นชอบจากส านักงาน เวน้แต่ทีก่ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่น
ที ่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 อัตรา เปรียบ เทียบการ เปลี่ ยนแปลงของร าคาตร าสารหรือสัญญา  
กับราคา underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แตก่รณี 

derivatives สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

derivatives on organized 
exchange 

derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพยห์รือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใชใ้นการค านวณ

มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารนัน้ 

DW ใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์(Derivative Warrants) 

foreign REIT กองทรัสตห์รือกองอสังหารมิทรัพยท์ี่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี

วัตถปุระสงคห์ลักในการลงทนุในอสงัหารมิทรัพยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิ 

พัฒนาอสังหารมิทรัพย ์ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทรัสตห์รือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ในรูป
บรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

FX อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 



กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี       หนา้ 8 

ค าศพัท ์ ค าอธบิายศพัท ์

GMS ประเทศกลุม่อนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ไดแ้ก ่

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจนี 
(เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

group limit อัตราสว่นการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกจิการ โดยการน าอัตราส่วนการลงทุน
ในแตล่ะบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการมาค านวณรวมกัน 

guarantor rating อันดับความน่าเชือ่ถือของผูม้ีภาระผูกพันในฐานะผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลัก

หลัง หรอืผูค้ ้าประกัน 

international scale มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศ 

investment grade credit rating ในระดับทีส่ามารถลงทนุได ้ 

IOSCO International Organization of Securities Commissions 

IPO การเสนอขายตราสารตอ่ประชาชนเป็นการท่ัวไปในครัง้แรก  

(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 มูลค่าการลงทุนสทุธใินทรัพยส์นิไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้มผา่น

การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กับทรัพย์สนิ 
ซึง่เป็นผลใหก้องทนุมคีวามเสีย่งในทรัพยส์นินัน้ 

Non-retail MF กองทุนรวมที่มีผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบัน ซึง่อยู่

ภายใตบั้งคับของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑก์าร

จัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อย 
กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน และกองทนุสว่นบคุคล 

notional amount มลูคา่ตามหนา้สญัญาของ derivatives 

obligation   ประเภทและลักษณะของทรัพยส์นิที่ขอ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งองิ

ถงึ (obligation category & obligation characteristics) 

options สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ ในมาตรา 3 
แหง่พระราชบัญญัตสิญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546 

OTC derivatives derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  

P/N ต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

portfolio duration อายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ ซึง่ไดจ้ากการค านวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

product limit อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์นิ 

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 ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและใหย้ืมหลักทรัพย์  (Securities 
Borrowing and Lending) 

securities lending  ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์ 

SET ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
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ค าศพัท ์ ค าอธบิายศพัท ์

share warrants ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

single entity limit อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญา 

SIP Specific Investment Products 

sovereign rating อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผูอ้อกตราสารมีถิ่นที่อยู่  
ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนัน้ 

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC บล. ที่ไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทการใหส้นิเชื่อเพื่อ

ธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

TSR ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription 
Right) 

underlying สนิคา้ ตัวแปร หรอืหลักทรัพยอ์า้งองิ 

WFE World Federation of Exchanges 

บุคคลที มีความสัมพันธ์หรือ
เชือ่มโยงกับบรษัิทจัดการ 

บคุคลในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังตอ่ไปนี้ 

(1) บคุคลทีม่กีารถอืหุน้ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังต่อไปนี้ 

(1)(ก)1. บรษัิทแม่ไดแ้ก่บุคคลที่ถือหุน้ของบรษัิทจัดการเกนิรอ้ยละ 10 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทจัดการ 

(1)(ก)2. บรษัิทยาย (แม่ใน) หมายถงึ บุคคลที่ถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนของ

บรษัิทแม่ที่จัดตัง้ในประเทศ เกนิรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดหรอืจ านวนหุน้สว่นของบรษัิทแม ่

(1)(ก)3. บรษัิทยาย (แม่นอก) หมายถงึ บุคคลที่ถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนของ
บรษัิทแม่ทีจ่ัดตัง้ในต่างประเทศ ตัง้แต่รอ้ยละ 90 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได ้
แลว้ทัง้หมดหรอืจ านวนหุน้สว่นของบรษัิทแม ่

(1)(ข) บรษัิทลกู ไดแ้กน่ติบิุคคลทีบ่รษัิทจัดการถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นของนติิ

บุคคลดังกล่าวเกนิรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดหรือ
จ านวนหุน้สว่น 

1)(ค) บรษัิทพีน่อ้ง ไดแ้กน่ติบิุคคลทีม่บีุคคลทีถ่ือหุน้หรอืเป็นหุน้ส่วนเกนิรอ้ย
ละ 50 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดหรือจ านวนหุน้ส่วนของนิติ

บุคคลดังกล่าว เป็นผูถ้ือหุน้ในบรษัิทจัดการเกนิรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทจัดการดว้ย 

(1)(ง) บรษัิท ไดแ้ก่นิตบิุคคลที่มีบริษัทแม่เป็นผูถ้ือหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของนติบิุคคลนัน้ โดยกรรมการของบรษัิท

แมเ่ป็นกรรมการของนติบิุคคลดังกล่าวดว้ยเกนิรอ้ยละ 50 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดของนติบิคุคลนัน้ 

(1)(จ) บรษัิท ไดแ้กน่ติบิคุคลทีม่บีรษัิทยาย(แมใ่น) เป็นผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละ 10
ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของนิตบิุคคลนัน้ โดยกรรมการของ

บรษัิทยาย(แม่ใน) และ/หรอืของบรษัิทแม่เป็นกรรมการของนติบิุคคลดังกล่าว
ดว้ยเกนิรอ้ยละ 50 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของนติบิคุคลนัน้ 

(2) บุคคลที่มีอ านาจควบคุม ไดแ้ก่ผูท้ี่มีอิทธิพลในการควบคุมหรือสั่งการ
บุคคลอื่นตาม (1) หรือถูกควบคุมหรือสั่งการโดยบุคคลอื่นตาม (1) ไม่ว่า

อทิธพิลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากความสัมพันธ์ทางกฎหมาย ตามสัญญา หรือ
การอืน่ใด 

กรรมการ กรรมการ หรอืบคุคลทีม่ตี าแหน่งซึง่มอี านาจหนา้ทีเ่ชน่เดยีวกับกรรมการ 
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รายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุรวม 

กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี 

1. ชือ่ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม 

1.1 ชือ่โครงการจดัการ (ไทย) : กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี 

1.2 ชือ่โครงการจดัการ (องักฤษ) : LH GLOBAL EQUITY RMF FUND 

1.3 ชือ่ยอ่ : LHGEQRMF 

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 าหนดอายเุป็น 

 ชว่งเวลา) 

1.9 เงือ่นไข (อายโุครงการ) : ไมม่ ี

เงือ่นไขอืน่ ๆ :    

บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใหยุ้ตกิารจัดตัง้โครงการจัดการกองทุนรวมทีไ่ดร้ับอนุมัตสิ ิน้สดุลง โดยจะไม่น ากองทรัพยส์นิที่

จ าหน่ายไดใ้นชว่งเสนอขายครัง้แรก ไปจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอือาจพจิารณาเลกิโครงการโดยไมต่อ้งขอมตจิากผู ้
ถอืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุน/ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคัญในกรณีดังตอ่ 

ไปนี้  

1. กองทนุรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไมเ่พยีงพอต่อการจัดตัง้กองทนุ  

2. กองทุนไม่สามารถลงทุนไดต้ามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปัจจัยอื่น ที่อาจท าให ้

ผลตอบแทน ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะค านึงถงึ
ประโยชนข์องผูล้งทนุ/ผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุเป็นส าคัญ  

3. มกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบเกีย่วกับวงเงนิรับอนุญาตใหน้ าเงนิไปลงทนุในต่างประเทศ 

1.10  ลกัษณะโครงการ :  กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป 

1.11 ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่

เสนอขาย 

2.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการ :  1,000 ลา้นบาท 

2.2. เงือ่นไข : (จ านวนเงนิทุนโครงการ)  

1) ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธขิายหน่วยลงทุนเกนิเงนิทุนของโครงการได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของเงนิทนุของโครงการ 

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

เสนอขายหน่วยลงทุน และด าเนนิการจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวมกอ่นครบก าหนดสิน้สุดระยะเวลาเสนอขาย

หน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

2.3 มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หนว่ย : 10.0000 บาท 

2.4 จ านวนหนว่ยลงทุน : 100,000,000.00 หน่วย 

2.5 ประเภทหนว่ยลงทนุ :  ระบชุือ่ผูถ้อื 

2.6 มลูคา่ข ัน้ต า่ของการส ัง่ซือ้คร ัง้แรก : 2,000.00 บาท 

2.7 มลูคา่ข ัน้ต า่ของการส ัง่ซือ้คร ัง้ถดัไป : 2,000.00 บาท 

2.8 มลูคา่ข ัน้ต า่ของการส ัง่ขายคนื : 2,000.00 บาท 

2.9 จ านวนหนว่ยลงทุนข ัน้ต า่ของการส ัง่ขายคนื : 200 หน่วย 
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2.10 มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต า่ : ไมก่ าหนด 

2.11 จ านวนหนว่ยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต า่ : ไมก่ าหนด 

2.12 รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสั่งซือ้และขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามขอ้  

2.6-2.11 ในกรณีดังตอ่ไปนี้  

เพื่อรองรับรายการส่งเสรมิการขาย หรือบรกิารต่าง ๆ หรือใหส้อดคลอ้งกับการใหบ้รกิารตามช่องทางการซือ้ขายต่าง ๆ  

ของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาใหม้ีการก าหนดมูลค่าและจ านวนหน่วยลงทุนแตกต่างกันตามรูปแบบของช่องทาง 

การการซือ้ขายนัน้ ๆ ได ้โดยไมเ่กนิมลูคา่และจ านวนหน่วยลงทนุทีร่ะบุไวต้ามขอ้ 2.6 - 2.11 ดังกลา่วขา้งตน้ หรอื 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเห็นวา่เหมาะสมมากกวา่และผูถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ับประโยชนม์ากกว่าเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ผูถ้ือ

หน่วยเป็นส าคัญ และบรษัิทจัดการถอืวา่ไดร้ับมตจิากผูถ้อืหน่วยแลว้  

ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอืน่ ๆ ที่เกีย่วขอ้งที่มีการแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหลัง หากมีการเปลีย่นแปลงดังกล่าว

บรษัิทจัดการจะประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ ไมน่อ้ยกว่า 7 วัน ผา่นทาง Website ของบรษัิทจัดการ 

3. วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนดิกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพเิศษ การลงทนุในตา่งประเทศ การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุน : 

3.1 วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนทีมุ่่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 
(Master fund) ทีม่นีโยบายลงทนุในหุน้ทีห่ลากหลายซึง่มศัีกยภาพในการเตบิโตของรายไดท้ีเ่หนือกว่าค่าเฉลีย่และมีการ

เตบิโตแบบยั่งยนื โดยกองทนุรวมลงทุนในหุน้ท่ัวโลก รวมถงึหุน้ตลาดเกดิใหม่ โดยผูล้งทนุสามารถยอมรับความเสีย่งจาก
การลงทุนในต่างประเทศ อาท ิความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น รวมถงึความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน

หลักได ้รวมถงึเพือ่สง่เสรมิการออมผกูพันแบบระยะยาวเพือ่การเลีย้งชพีหลังเกษียณอายขุองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีจะไม่ไดร้ับสทิธปิระโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏบัิตติามเงื่อนไขการ
ลงทุน และจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่เคยไดร้ับภายในก าหนดเวลา และจะตอ้งช าระเงนิเพิม่และเบี้ยปรับตาม

ประมวลรัษฎากร (ถา้ม)ี 

3.2   ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทุน : ตราสารแหง่ทนุ 

3.3 ประเภทกองทนุตามลกัษณะพเิศษ :  

กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) 

ชือ่กองทนุหลัก (กรณี Feeder Fund) : T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund  

กองทนุหลักจดทะเบยีนในประเทศ : ลักเซมเบริก์ 

3.4   ประเภทการลงทนุตามการลงทุนในตา่งประเทศ : กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

3.5  นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี: 

บรษัิทจัดการอาจกูย้ืมเงนิหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้คืนในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3.6  การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) : ลงทนุ 

วัตถปุระสงคข์องการลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ :  การลดความเสีย่ง (Hedging) 

3.6.1 วตัถปุระสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ : ทีม่ไิดม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (Non-Hedging) 

มนีโยบายการลงทนุใน Derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น 

3.6.2 วธิกีารในการคานวน Global Exposure limit : Commitment Approach 

อัตราสว่นการลงทนุใน Derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไมเ่กนิ 100% 
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3.7 การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) : ลงทนุ 

3.8 กลยทุธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) :  

กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี มุง่หวังใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนเคลือ่นไหวตามผลตอบแทน

ของกองทนุหลัก (Passive Management) โดยกองทนุหลักมุง่หวังใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนสงูกวา่ดัชนีชีวั้ด (Active 

Management) 

3.9 ดชันชีีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) : 

กองทนุนี้จะเปรยีบเทยีบกับผลการด าเนนิงานของกองทุนหลัก ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุล

เงนิบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดในการเปรียบเทียบตามที่บรษัิทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่อยู่

ภายใตก้รอบนโยบายการลงทนุทีก่ าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้อย่างชัดเจน

ถงึวันที่มีการเปลีย่นตัวชีวั้ด ค าอธบิายเกีย่วกับตัวชีวั้ด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีวั้ดดังกล่าวผ่านการลงประกาศใน

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตัดสนิใจลงทนุได ้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษัิทจัดการ

ลงทุน และ/หรอื ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกับมาตรฐานการวัดผลการด าเนนิงานของ

กองทุนรวม และ/หรือ การเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดในการใชเ้ปรยีบเทียบในกรณีที่ผูอ้อกตัวดัชนีของตัวชีวั้ดไม่ไดจั้ดท าหรือ

เปิดเผยขอ้มลู/อัตราดังกล่าวอกีต่อไป โดยบรษัิทบรษัิทจัดการจะแจง้เปลีย่นแปลงดังกล่าวผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้

ผา่นการประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตัดสนิใจลงทนุได ้

3.10 ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น 

3.11 รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนท่ัวโลก (หรือ “กองทุน

หลัก (Master fund)”) โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิซึง่กองทนุหลักทีก่องทุนจะ

ลงทุนคือกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (“กองทุนหลัก”) ซึง่กองทุน

ดังกล่าวไดจ้ดทะเบยีนในประเทศลักเซมเบริ์ก และอยู่ภายใต ้UCITS ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน

หลักในชนิดหน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่ง จัดตั ้งและจัดการโดย T. Rowe Price 

(Luxembourg) Management S.à r.l. และบรหิารการลงทนุโดย T. Rowe Price International Ltd 

กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนอย่าง

นอ้ยรอ้ยละ 70 ของสินทรัพย์ทั ้งหมดในหุน้และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวขอ้งกับหุน้บริษัทจดทะเบียน รวมถึงหุน้สามัญ  

หุน้บุร ิมสทิธิ ใบส าคัญแสดงสทิธิ American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) 

and Global Depository Receipts (GDRs)   

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management) และ ป้องกันความเสีย่ง (Hedging)  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงชนดิของหน่วยลงทุน  (Share Class) และ/หรอืสกลุเงนิทีจ่ะลงทุนอืน่

ใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบรหิารจัดการใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องกองทุน โดยถือว่าไดร้ับความ

เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดังกลา่วจะค านงึถงึและรักษาประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น

ส าคัญ 

กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient 

portfolio management) และ/หรอื เพือ่ป้องกันความเสีย่ง (Hedging) จากอัตราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate 

Risk) ตามดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุน ซึง่จะพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจัยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกจิ การเมือง การเงนิและการคลัง เป็นตน้ เพื่อคาดการณ์ทศิทางแนวโนม้ของค่าเงนิ ในกรณีที่

คาดการณ์ว่าค่าเงนิดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มีแนวโนม้อ่อนค่าลง ผูจั้ดการกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในสัญญาซื้อขาย

ล่วงหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศในสัดสว่นทีค่่อนขา้งมาก แต่หากในกรณีทีค่่าเงนิ

ดอลล่ารส์หรัฐ (USD) มแีนวโนม้แข็งค่าขึน้ ผูจั้ดการกองทุนอาจพจิารณาไม่ลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกัน

ความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนนอ้ย อย่างไรก็ตามหากผูจั้ดการกองทุน

พจิารณาว่าการป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นอาจไม่เป็นไปเพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืท าใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจไดร้ับ ผูจั้ดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นก็ได ้นอกจากนี้การท า

ธรุกรรมป้องกันความเสีย่งดังกลา่วอาจมตีน้ทนุซึง่ท าใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ 
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ส าหรับการลงทนุในประเทศของกองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพีกองทนุอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่ตรา

สารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้

(Non-investment grade) และตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated) และหลักทรัพยข์องบรษัิทที่

ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Securities) รวมถงึอาจท าธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย ์หรอืธุรกรรมการ

ซือ้โดยมสีัญญาขายคนื (Reverse Repo) และ/หรอื ธรุกรรมประเภทการใหย้มืหลักทรัพย ์(securities lending) และ/หรอื 

ทรัพยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ และ/หรอื ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี้ เพื่อการเลี้ยงชพี จะลงทุนในกองทุน  T. Rowe Price Funds SICAV – Global 

Focused Growth Equity Fund (“กองทุนหลัก”) ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ซึง่อาจมีความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ดังนัน้ กองทนุจงึอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivative) 

โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อป้องกันความเสีย่ง (Hedging) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ัดการกองทุน ซึง่จะพจิารณาจากสภาวะของ

ตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจัยอืน่ที่เกีย่วขอ้ง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกจิ การเมือง การเงนิและการคลัง เป็นตน้ เพื่อ

คาดการณ์ทศิทางแนวโนม้ของค่าเงนิ ในกรณีทีค่าดการณ์ว่าค่าเงนิดอลล่ารส์หรัฐ (USD)  มแีนวโนม้อ่อนค่าลง ผูจ้ัดการ

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศใน

สดัสว่นทีค่อ่นขา้งมาก แตห่ากในกรณีทีค่า่เงนิดอลลา่รส์หรัฐ (USD) มแีนวโนม้แข็งคา่ขึน้ ผูจ้ัดการกองทนุอาจพจิารณาไม่

ลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ หรอือาจลงทุนในสัดสว่น

นอ้ย อยา่งไรก็ตามหากผูจั้ดการกองทนุพจิารณาวา่การป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นอาจไมเ่ป็นไปเพือ่ประโยชน์ของ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่าจไดร้ับ ผูจั้ดการกองทนุอาจไม่ป้องกันความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่นก็ได ้นอกจากนี้การท าธรุกรรมป้องกันความเสีย่งดังกลา่วอาจมตีน้ทนุซึง่ท าใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวม

ลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้  

อนึ่ง ในกรณีที่บรษัิทจัดการไม่สามารถเขา้ลงทุนในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth 

Equity Fund (“กองทุนหลัก”) ในรูปสกลุเงนิดอลล่าร์สหรัฐ (USD) หรอืกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาเห็นว่าการลงทุนใน

กองทุนดังกล่าวซึง่เป็นกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น เกดิความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกจิ การเมือง การเงนิตลาดทุน หรือเกดิภัยพบัิต ิหรือภาวะสงคราม และ/หรือกรณีที่กองทุนหลักดังกล่าวมีการ

เปลีย่นแปลงบรษัิทจัดการลงทุน หรอืผูจ้ัดการกองทุน หรอืเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุน การบรหิารจัดการ และ/หรือ

ผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามที่คาดไว  ้และ/หรือผูจ้ัดการกองทุนเห็นว่าการลงทุนในกองทุนอื่นมีความ

เหมาะสมกว่า และ/หรอืมโีอกาสใหผ้ลตอบแทนดกีว่า หรอืความผันผวนต ่ากว่า และ/หรอืเมือ่พบว่าการบรหิารจัดการของ

กองทุนหลักขัดกับหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืมกีารกระท าความผดิรา้ยแรง โดยหน่วยงาน

ก ากับดูแลในประเทศนัน้ ๆ เป็นผูใ้หค้วามเห็น และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักจะท าใหบ้รษัิทจัดการปฎบัิตไิม่เป็นไป

ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนในหน่วย CIS บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะน าเงนิไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอืน่ ทีม่ี

นโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์ของกองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี โดยถอืวา่ไดร้ับ

ความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะปิดประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วัน ทัง้นี้ การ

เปลีย่นแปลงดังกลา่วจะค านงึถงึและรักษาประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ   

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน 

(Fund of Funds) หรอืกองทุนรวมทีม่กีารลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรอืหลักทรัพยต์่างประเทศ หรอืสามารถกลับมา

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

ใหเ้ป็นไปตามดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุนซึง่ขึน้อยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ อนึง่ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นด าเนนิการเปลีย่นแปลง

ประเภทกองทนุดังกลา่ว โดยประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี   

หากปรากฏกรณีทีก่องทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนอืน่ที่กองทุนไปลงทุนเป็นมูลค่าไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนหลัก และ/หรอืกองทุนอืน่นัน้ มมีูลค่าทรัพยส์นิสทุธลิดลงในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังต่อไปนี้ 

บรษัิทจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑ ์และวธิีการที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์

ประกาศก าหนด 

(1) มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกนิกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนหลัก และ/หรอื

กองทนุอืน่ดังกลา่ว 

(2) ยอดรวมของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก และ/หรอืกองทนุอืน่ดังกลา่วลดลงในชว่งระยะเวลา 5 วันท าการใด

ตดิตอ่กัน คดิเป็นจ านวนเกนิกวา่สองในสามของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก และ/หรอืกองทนุอืน่นัน้ 
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เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สนิสุทธลิดลงดังกล่าว บรษัิท

จัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

(1) แจง้เหตุที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นมีมูลค่าทรัพย์สนิลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึง

ประโยชน์ที่ดทีี่สุดของผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้ านักงานและผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่

ปรากฏเหต ุ

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

(3) รายงานผลการด าเนนิการใหส้ านักงานทราบภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีด่ าเนนิการแลว้เสร็จ 

(4) เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ี่สนใจจะลงทุน เพื่อใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทุนรับ 

รูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกับสถานะของกองทนุรวม 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะด าเนนิการใหบ้คุลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการด าเนนิการดังกลา่วดว้ย 

ทัง้นี้ ระยะเวลาในการด าเนนิการตาม (2) บรษัิทจัดการสามารถขอผ่อนผันตอ่ส านักงานได ้โดยไดร้ับความเห็นชอบกับ

ผูด้แูลผลประโยชน์ 

เนื่องจากกองทุนหลักจัดตัง้เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึง่กองทุนหลักมนีโยบายลงทุนในตราสารทุนอย่างนอ้ยรอ้ยละ 70 

ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน ซึง่ไม่ขัดกับระเบยีบของ UCITS อย่างไรก็ด ีโดยปกตติามเกณฑ์ไทยที่เกีย่วขอ้ง 

กองทุนรวมตราสารทุน ตอ้งมกีารลงทุนในตราสารทุนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ NAV แต่เนื่องจากกองทุนไทยมลีักษณะ

พเิศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึง่เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีว (กองทุน

หลัก) ประกาศที ่ทน. 87/2558 ไดอ้นุญาตใหก้องทุนไทยสามารถก าหนดประเภทกองทุนตามชือ่หรอืนโยบายการลงทุน

ของกองทุนหลักได ้ซึง่ในกรณีนี้คอืกองทุนรวมตราสารทุน โดย บลจ. ไดเ้ปิดเผยความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การจัด

ประเภทกองทุนของต่างประเทศกับของไทยไวใ้นหนังสือชีช้วนส่วน Q&A ตามที่หนังสือเวียนที่ กลต.นจ.(ว) 3/2560 

ก าหนดแลว้ 

ในการค านวณอัตราสว่นการลงทนุตามนโยบายการลงทนุขา้งตน้ และอัตราสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับความเสีย่งต่างประเทศจะไม่

น ามาบังคับใชใ้นชว่งรอการลงทนุ ซึง่มรีะยะเวลา 30 วันนับแตวั่นทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม 

ในการค านวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมตามการจัดแบง่ประเภทกองทนุรวมจะไมนั่บชว่งระยะเวลา ดังนี้ 

1 ชว่งระยะเวลา 30 วันนับแตวั่นทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม 

2 ชว่งระยะเวลา 30 วันกอ่นครบอายโุครงการหรอืกอ่นเลกิกองทนุรวม  

3 ชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุเนื่องจากไดร้ับค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

หรอืมกีารสิน้สดุสมาชกิภาพ หรอืมกีารโอนยา้ยกองทนุจ านวนมาก หรอืเพือ่รอการลงทนุ  ทัง้นี้ ตอ้งไมเ่กนิกวา่ 10 วัน

ท าการ 

ทัง้นี้ การค านวณสัดสว่นขา้งตน้จะค านงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคัญ 

กองทนุหลักมกีารจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทนุของกองทนุหลัก หากในวันทีส่ง่ค าสัง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุหลักไถ่

ถอนหน่วยลงทนุหรอืการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุหลักทีม่มีลูคา่เกนิกว่า รอ้ยละ 10 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

ของกองทนุหลัก ในกรณีนี้กองทนุหลักจะทยอยรับค าสัง่ไถถ่อนหน่วยลงทนุและการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยจัดสรรการ

ไถถ่อนตามสดัสว่นทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดส้ง่ค าสัง่มาโดยค าสั่งดังกล่าวจะไดร้ับสทิธใินการจัดสรรกอ่น 

สรปุสาระส าคญัของกองทุนหลกั 

ชือ่กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund 

จดทะเบยีนจัดตัง้ในประเทศลักเซมเบริก์ (Luxembourg) ภายใตก้ฎหมาย

ของประเทศลักเซมเบริ์กและ UCITS ซึง่จัดตัง้และจัดการโดย T. Rowe 

Price (Luxembourg) Management S.à r.l. และบริหารการลงทุนโดย 

T. Rowe Price International Ltd 

วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ กองทนุ T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity 

Fund มีวัตถุประสงค์เพื่อใหเ้งนิลงทุนมีการเติบโตของเงนิทุนระยะยาว 

โดยกองทุนรวมลงทุนในหุน้ทีห่ลากหลายซึง่มศัีกยภาพในการเตบิโตของ

รายไดท้ี่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยและมีการเตบิโตแบบยั่งยืน โดยกองทุนรวม

ลงทนุในหุน้ทั่วโลก รวมถงึหุน้ตลาดเกดิใหม่ 

นโยบายการลงทนุ กองทนุ T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity 

Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนอย่างนอ้ยรอ้ยละ 70 ของสนิทรัพย์
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ทัง้หมดในหุน้และหลักทรัพยท์ี่เกีย่วขอ้งกับหุน้บรษัิทจดทะเบยีน รวมถงึ

หุ น้สามัญหุ น้บุร ิมสิทธิ ใบส า คัญแสดงสิทธิ American Depository 

Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global 

Depository Receipts (GDRs) 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้และตราสารตลาดเงนิไม่เกนิ 30% ของ

สนิทรัพยทั์ง้หมดของกองทนุหลัก 

กองทุนอาจใชส้ัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกันความ

เสีย่งและเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารในการลงทนุ 

บรษิทัจดัการ (Asset Management 

Company) 

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 

35 Boulevard du Prince Henri 

L-1724 Luxembourg 

ผูจ้ดัการการลงทุน (Investment 

Managers) 

T. Rowe Price International Ltd; 60 Queen Victoria Street 

London, EC4N 4TZ, UK 

ผูด้แูลผลประโยชน/์ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิ JP Morgan Bank Luxembourg S.A. ; European Bank & Business 

Center 

6h, route de Trèves; L-2633 Senningerberg, Luxembourg 

สกุลเงนิ ดอลลา่รส์หรัฐฯ (US Dollar) 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทุน 12 มกราคม 2549 

วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทุน ทกุวันท าการ 

อายกุองทนุ ไมก่ าหนด 

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีม 

Management fee 

Operating and Administrative expenses 

Ongoing charges 

    

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75 ตอ่ปี 

รอ้ยละ 0.10 ตอ่ปี 

รอ้ยละ 0.82 ตอ่ปี 

ISIN Codes ISIN: LU0143563046 

แหลง่ขอ้มลูกองทนุหลกั Website: www.troweprice.com 

3.12 รายละเอยีดการลงทุนในตา่งประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศโดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธใิน (net exposure) โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิและไม่เกนิวงเงนิลงทุนในต่างประเทศที่ไดร้ับการจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย 

3.13 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทนุ 

3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุนในประเทศ 

บรษัิทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิีอืน่อย่างใดอย่าง

หนึง่หรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปนี้ 
เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมีประกาศแกไ้ขหรือ

เพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ 

สว่นที ่1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตราสาร TS  หมายความว่า   ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิในส่วนอื่นของภาคผนวกนี้ ซึง่มี

คณุสมบัตติามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังนี้ 

1.1  ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุมภีาระผกูพันมากกวา่มูลคา่เงนิลงทนุในตราสาร 

1.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ าเนนิการใหม้ี
การรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อก 

ตราสารได)้  

1.3  มขีอ้มลูเกีย่วกับตราสารทีถ่กูตอ้งครบถว้นและมกีารปรับปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่
น ามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูลดังกล่าว

ตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ึง่จัดท าตามหลักวชิาการอันเป็นทีย่อมรับในระดับสากล 

2.  คณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 
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2.1  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดังกล่าวเพือ่ช าระหนี้การคา้  B/E หรอื P/N ดังกลา่วตอ้งมกีาร

รับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี้  

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  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.1.8  สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับผูร้ับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทัง้นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั่งจ่ายหรือผูอ้อกต๋ัว 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 ตามทีร่ะบุใน
สว่นที ่6 ขอ้ 1 

2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลท าใหก้องทุนตอ้งรับมอบทรัพย์สนิใด ๆ ทรัพย์สนินั้นตอ้งเป็นทรัพย์สนิที่กองทุน
สามารถลงทุนได ้ เวน้แตเ่ป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 

(ISDA) และเป็นทรัพยส์นิที่สามารถเปลีย่นมือได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจัดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการ

ลงทนุทีอ่าจท าใหก้องทนุตอ้งรับมอบทรัพยส์นิดังกล่าวไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทนุสามารถไถถ่อน SN ดังกลา่วกอ่น

ครบอาย ุเมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ  บลจ. ตอ้งด าเนนิการจัดใหม้ขีอ้ตกลงกับผูอ้อก SN ดังต่อไปนี้กอ่นการ

ลงทนุ   

2.2.4.1  ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  
ทัง้นี้ ในกรณีทีวั่นดังกลา่วเป็นวันหยดุท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันท าการถัดไป   

2.2.4.2  ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคัญ ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มูลค่า
ยตุธิรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันท ี

ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใชบั้งคับกับกรณีที่เป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ 

สว่นที ่2 :  ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property 

ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี้ 

1.  กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบั้งคับกฎหมายไทย 

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 (ไมใ่ชกั้บการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทนุรวมทองค าทีล่งทนุในทองค าแทง่)  

1.1.2.1  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกับทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้

1.1.2.2  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity 

limit ของกองทนุนัน้ 

1.1.2.3  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (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 
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1.2.1  มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS ในสว่นที ่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 ์ 

4.  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.  บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  

6.  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

8.  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9.  สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

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  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงันี ้

1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
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 ราคาทีอ่า้งองิดังกล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) 

หรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (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 ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชัดเจนใน
โครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2   OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

ตัวแทนซือ้ขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 
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2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีก่องทุน

สามารถลงทนุได ้ทัง้นี้ ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธริับมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้ก็ตาม 

3.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกลา่วตอ้งมลีักษณะดังนี้ 

3.1  เป็นดัชนีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจัยต่าง ๆ ที่

น ามาใชใ้นการค านวณ และมีการค านวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั ้งนี้ 

underlying หรอืปัจจัยดังกลา่วตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดัชนีทีม่ลีักษณะอยา่งใดอย่างหนึง่ดังนี้ 

3.2.1  ดัชนีทีม่กีารกระจายตัวอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีทีม่ลีักษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี้ 

3.2.1.1  ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบแตล่ะตัวมนี ้าหนัก < 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2  ดัชนีที่องคป์ระกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน ้าหนัก < 35% ของน ้าหนักทัง้หมดในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดย

องคป์ระกอบตัวอืน่ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิอัตราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1 

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามันดบิมา

พจิารณา 

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 านวณเงนิลงทุนตามสัดสว่น (pro rata) เสมอืนหนึง่ว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอืสัญญานัน้โดยตรงแลว้

ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้ 

3.3  เป็นดัชนีทีไ่ดร้ับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างอสิระจาก บลจ.  ทัง้นี้ หากปรากฏว่า

สถาบันดังกล่าวเป็นบรษัิทในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างมี
ประสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดัชนีนัน้ ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทันเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีดังกลา่วตอ้งค านวณจากตัวแปรอย่างหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่งดังนี้ 

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

3.5.2  ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑท์ี่ค านวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) 
ของสนิคา้โภคภัณฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึง่ 

3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกับดัชนีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกลา่วตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการของ

ประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บลจ. แสดงใหเ้ห็นไดว้า่วธิกีารค านวณของผูพ้ัฒนา

ดัชนีดังกลา่วสามารถสะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.  หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพัน (cover rule) 

บลจ. ตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอ  ตอ่ภาระทีก่องทนุอาจตอ้งช าระ
หนี้ตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงานก าหนด

โดยอาศัยอ านาจตามขอ้ 10 วรรคหนึง่ (5) (ข) ของประกาศ 

5.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 

derivatives ดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานก าหนดโดยอาศัยอ านาจตามขอ้ 10 วรรคหนึง่ (5) (ค) ของประกาศ 

6.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บลจ. ตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 

6.1  ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที ่15 และวันสุดทา้ย
ของแตล่ะเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีวั่นดังกลา่วเป็นวันหยดุท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันท าการ

ถัดไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมนัียส าคัญ ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและ

แจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันท ี

6.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้
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7.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives บลจ. ตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขดังนี้ 

7.1  เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2  เขา้เป็นคู่สัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคยีงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังนี้ 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกันความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกับความสามารถ

ในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สัญญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกันความเสีย่งมภีาระ

ผูกพันที่จะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งเมื่อเกดิ credit event ขึน้โดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกัน
ความเสีย่งครบก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวันครบก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า 

obligation จะมีเพียงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึง่ก าหนดให ้
ผูข้ายประกันความเสีย่งมหีนา้ทีช่ าระหนี้เมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึง่เป็นรายแรก (First 

to Default Swap) หรือเมื่อเกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่จะมีการ

ช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสนิทรัพยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กับ obligation ทุก
รายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกันความเสีย่งของสนิทรัพยอ์า้งองิทีเ่กดิจาก
การลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้ับจากสนิทรัพยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกันความเสีย่งมภีาระผูกพันทีจ่ะจ่ายผลตอบแทน

ในอัตราคงทีห่รอือัตราลอยตัวทีอ่า้งองิกับอัตราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกัน และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของ
สนิทรัพยอ์า้งองิ เพือ่แลกกับการทีผู่ซ้ ือ้ประกันความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ขึน้  

(ถา้ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหกั้บผูข้ายประกันความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนด

สญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event) 

7.3  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอืสัญญา

มาตรฐานอืน่ตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลัีกษณะดังนี้ 

7.3.1  มผีลใชบั้งคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรอืแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รอืกฎหมาย

อืน่ 

7.3.2  ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิี่ก าหนดไวใ้นตราสารหนี้หรอืสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ที ่credit derivatives นัน้อา้งองิ
เสือ่มเสยีไป 

7.3.3  ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่่สญัญา 

สว่นที ่7 :  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 : 

บรษัิทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพย์สนิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิีอืน่อย่างใดอย่าง

หนึง่หรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปนี้ 
เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมีประกาศแกไ้ขหรือ

เพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่  

ทัง้นี้ ตราสารหรอืสัญญาดังต่อไปนี้ตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการท าสัญญาในประเทศทีม่หีน่วยงานก ากับดูแลดา้นหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพยท์ี่เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์่างประเทศที่เป็น

สมาชกิของ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษัิททีจ่ัดตัง้และเสนอขายในประเทศกลุม่ GMS 

สว่นที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) ตา่งประเทศ 

1. ตราสาร TS ต่างประเทศ หมายความว่า ตราสารทางการเงนิต่างประเทศใดๆ นอกเหนือจากทรัพยส์นิในสว่นอืน่ๆ ของ

ขอ้ 3.13.2 ซึง่มคีณุสมบัตติามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังนี้ 

1.1 ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุมภีาระผูกพันมากกวา่มูลคา่เงนิลงทนุในตราสาร 

1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็นต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง ทีม่เีงือ่นไข
หา้มเปลีย่นมือแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้ีการรับโอนสทิธเิรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิีการที่กฎหมายก าหนด หรือมี

เงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้ 
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1.3 มขีอ้มูลเกีย่วกับตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรับปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอซึง่บรษัิทจัดการสามารถเขา้ถงึ

ไดเ้พือ่น ามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูล
ดังกลา่วตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ึง่จัดท าตามหลักวชิาการอันเป็นทีย่อมรับในระดับสากล 

2. คณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 

2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงนิหรอืต๋ัวสญัญาใชเ้งนิทีอ่อกตราสารดังกล่าวเพือ่ช าระหนี้การคา้ต๋ัวแลกเงนิหรือต๋ัว

สญัญาใชเ้งนิ ดังกลา่วตอ้งมกีารรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี้ 

2.1.1 ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ 

2.1.2 สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับผูร้ับฝากตาม 2.1.1 

ทัง้นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั่งจ่ายหรือผูอ้อกต๋ัว ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ 
(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบไุวใ้นต๋ัวแลกเงนิหรอืต๋ัวสญัญาใชเ้งนิดว้ย 

2.2 การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงต่างประเทศ ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขเพิม่เตมิดังนี้ 

2.2.1 สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงมีการจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกับ underlying ประเภทเดยีวกับ underlying ของ
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตามทีร่ะบใุนสว่นที ่6 ขอ้ 1 

2.2.2 หากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงจะมีผลท าใหก้องทุนตอ้งรับมอบทรัพยส์นิใดๆ ทรัพยส์นินัน้ตอ้งเป็น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International Swaps and 

Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพยส์นิที่สามารถเปลีย่นมือได ้โดยกอ่นการลงทุนบรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ี
การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับการลงทนุทีอ่าจท าใหก้องทนุตอ้งรับมอบทรัพยส์นิดังกลา่วไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

2.2.3 ในกรณีที่เป็นสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงซึง่มีขอ้ก าหนดหา้มเปลี่ยนมือ ผูอ้อกสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงตอ้ง

ยนิยอมใหก้องทนุสามารถไถถ่อนสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงดังกลา่วกอ่นครบอายเุมือ่บรษัิทจัดการรอ้งขอได ้

2.2.4 ในกรณีทีเ่ป็นสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงซึง่เสนอขายในต่างประเทศ ตอ้งปรากฎว่าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงนัน้มี
ราคาปรากฏในระบบขอ้มูลที่น่าเชือ่ถือไดซ้ึง่เป็นที่ยอมรับโดยท่ัวไปของธรรมเนียมปฏบัิตสิากล และบรษัิทจัดการตอ้ง

ด าเนนิการจัดใหม้ขีอ้ตกลงกับผูอ้อกสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงดังตอ่ไปนี้กอ่นการลงทนุ 

2.2.4.1 ใหผู้อ้อกสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงสง่ราคาทีเ่ป็นมูลคา่ยตุธิรรมของสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงซึง่เกดิจากวธิีการ

ค านวณเดยีวกับที่ใชใ้นการค านวณราคาที่แสดงในระบบขอ้มูลที่น่าเชือ่ถือดังกล่าว ใหบ้รษัิทจัดการทุกวันที่ 15 และวัน
สดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีวั่นดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของบรษัิทจัดการ ใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรม

ภายในวันท าการถัดไป 

2.2.4.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงอย่างมนัียสาคัญใหผู้อ้อกสัญญา
ซือ้ขายลว่งหนา้แฝงสง่ราคาทีเ่ป็นมลูคา่ยตุธิรรมของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงมายังบรษัิทจัดการทันท ี

สว่นที ่2 : ทรพัยส์นิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย 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 ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่ ากับดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาด
ซือ้ขายหลักทรัพยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ทีม่กีารซือ้ขายในตลาด

ซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลที่เป็นสมาชกิสามัญของ 
IOSCO 

1.2.3 ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวตอ้งอยู่ภายใต ้

หลักเกณฑก์ารก ากับดแูล การออก การเสนอขาย และการจัดการส าหรับกองทนุเพือ่ผูล้งทนุรายย่อยของประเทศนัน้ 

1.3 ประเทศทีก่ ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่างเพยีงพอ ทัง้นี้ ตามรายชือ่
ประเทศทีส่านักงาน ก.ล.ต. กาหนด 

1.4 กองทนุ CIS ตา่งประเทศดังกล่าวตอ้งมกีารจากัดการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตจุ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการ

ชั่วคราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใชกั้บการลงทุนในหน่วยของกองทุนCIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวม
ทองค าทีล่งทนุในทองค าแทง่) 
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1.4.1 มีการลงทุนในทรัพยส์นิเมื่อใชว้ธิีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity 

limit ของกองทนุ ทัง้นี้ หลักเกณฑดั์งกลา่วไมใ่ชกั้บกรณีทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP 

1.4.2 มีการลงทุนในทรัพยส์นิเมื่อใชว้ธิีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit 

ส าหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทนุ 

1.4.3 มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุ 

ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศเป็นกองทุนทีมุ่่งเนน้ลงทุนในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกับทีก่องทุนสามารถ

ลงทุนได  ้และเมื่อน าทรัพย์สินที่ไม่สามารถลงทุนไดม้าค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้จะตอ้งไม่ เกิน 
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 ทีก่องทนุจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใด อยา่งหนึง่หรอืหลายอย่าง
ดังนี้ 

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 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดังกล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) 

หรอืราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) เทา่นัน้ ทัง้นี้ ราคาของ underlying อืน่ทีไ่มใ่ชดั่ชนี หรอื underlying ที่
เป็นองคป์ระกอบของดัชนีดังกลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย 

2. เงือ่นไขการลงทนุ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่ 

2.1 กรณีกองทนุไดร้ะบเุกีย่วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทนุไวอ้ย่างชัดเจนใน

โครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange 
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2.2.2 OTC derivatives ในต่างประเทศตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไดร้ับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ 

derivatives ทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญ
ของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีก่องทุน
สามารถลงทนุได ้ทัง้นี้ ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธริับมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้ก็ตาม 

3. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชนี 

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนีตาม 1.7 - 1.8 ดัชนีดังกลา่วตอ้งมลีักษณะดังนี้ 

3.1 เป็นดัชนีทีม่กีารก าหนดวธิีการค านวณไวอ้ย่างชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจัยต่างๆ ที่

น ามาใชใ้นการค านวณ และมีการค านวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั ้งนี้ 
underlying หรอืปัจจัยดังกลา่วตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดัชนีทีม่ลีักษณะอยา่งใดอย่างหนึง่ดังนี้ 

3.2.1 ดัชนีทีม่กีารกระจายตัวอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีทีม่ลีักษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี้ 

3.2.1.1 ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบแตล่ะตัวมนี ้าหนักนอ้ยกวา่หรอืเท่ากับ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2 ดัชนีที่องคป์ระกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน ้าหนักนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด ในกรณีที่เป็นไปตาม
สภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตัวอืน่ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิอัตราทีก่าหนดใน 3.2.1.1 

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามันดบิมา
พจิารณา 

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 านวณเงนิลงทุนตามสัดสว่น (pro rata) เสมอืนหนึง่ว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานัน้โดยตรงแลว้
ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้ 

3.3 เป็นดัชนีที่ไดร้ับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชือ่ถือและท าหนา้ที่ไดอ้ย่างอสิระจากบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ หาก

ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบรษัิทในเครอืของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกันความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดัชนีนัน้ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุวันท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่งทันเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีดังกลา่วตอ้งค านวณจากตัวแปรอย่างหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่งดังนี้ 

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

3.5.2 ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) 

ของสนิคา้โภคภัณฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึง่ 

3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกับดัชนีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการของ

ประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารทีบ่รษัิทจัดการแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวธิกีารค านวณของ
ผูพ้ัฒนาดัชนีดังกลา่วสามารถสะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผกูพัน (cover rule) 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทนุทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทนุอาจตอ้ง
ช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาที่ไดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส านักงาน 

ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสาหรับการลงทนุทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บรษัิทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกับทรัพย์สนิที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 

derivatives ดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสาหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 

6.1 ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ให ้บรษัิทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวัน

สดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีวั่นดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของบรษัิทจัดการใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรม
ภายในวันท าการถัดไป 
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6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนัียสาคัญใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและ

แจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทันท ี

6.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษัิทจัดการรอ้งขอได ้

7. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสาหรับการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขดังนี้ 

7.1 เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้ 

7.2 เขา้เป็นคู่สัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคยีงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังนี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกันความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกับความสามารถ
ในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สัญญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกันความเสีย่งมภีาระ

ผกูพันทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้ 

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

มหีลายรายการซึง่ก าหนดใหผู้ข้ายประกันความเสีย่ง มหีนา้ทีช่าระหนี้เมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใด
รายการหนึง่เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึง่ใน

กลุ่ม obligation ซึง่จะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสนิทรัพยร์ายนั้น แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ credit 
event ขึน้กับ obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกันความเสีย่งของสนิทรัพยอ์า้งองิที่เกดิจาก

การลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้ับจากสนิทรัพยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกันความเสีย่งมภีาระผูกพันทีจ่ะจ่ายผลตอบแทน

ในอัตราคงทีห่รอือัตราลอยตัวทีอ่า้งองิกับอัตราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกัน และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของ

สนิทรัพยอ์า้งองิ เพือ่แลกกับการทีผู่ซ้ ือ้ประกันความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรม

ของสนิทรัพยอ์า้งองิใหกั้บผูข้ายประกันความเสีย่ง จนกวา่จะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit 

event) 

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

มาตรฐานอืน่ตามทีส่านักงานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลัีกษณะดังนี้ 

7.3.1 มผีลใชบั้งคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรอืแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รอืกฎหมาย

อืน่ 

7.3.2 ไม่มีขอ้ก าหนดที่ทาใหส้ทิธทิี่ก าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่ credit derivatives นั้น

อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่่สญัญา 

สว่นที ่7 :  ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย private equity   

การลงทนุในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังนี้ 

หน่วยลงทุน private equity ที่กองทุนลงทุนได ้ตอ้งมีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 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.    อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและ

ตา่งประเทศ : 

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทุนรวม 

ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอัตราส่วนการลงทุน บรษัิทจัดการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย  

สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

หมายเหต ุ: ในกรณเีป็นทรัพยส์นิดังนี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกับ single entity limit ของผูร้ับฝาก ผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา
แลว้แตก่รณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของกองทนุ 

2. derivatives on organized exchange 
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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
ตา่งประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพันมภีมูลิ าเนาอยู่
ตา่งประเทศ 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. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบัน

การเงนิ  

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 แลว้แตอั่ตราใดจะสงูกวา่ 

(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)  

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบรษัิทที่จัดตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษัิทดังกล่าวซือ้ขาย

ในกระดานซือ้ขายหลักทรัพยส์ าหรับ ผูล้งทุนท่ัวไปของ SET หรอื
ของตลาดซือ้ขายหลักทรัพย ์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษัิทที่

 

รวมกันไมเ่กนิอัตราดังนี้ แลว้แตอั่ตราใด 
จะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

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

อยู่ระหว่างด าเนนิการแกไ้ขเหตุที่อาจท าใหม้ีการเพกิถอนหุน้ออก

จากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายห ลักทรัพย์
ตา่งประเทศ) 

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  ธุ ร ก ร รม ดั งนี้  ที่ คู่ สัญญามี  credit rating อยู่ ใ น ร ะดั บ 

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)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ไดม้ีลักษณะกระจาย การ

ลงทุนในกจิการโครงสรา้งพื้นฐาน อสังหารมิทรัพย์ 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

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 แลว้แต่อัตราใด
จะสงูกวา่ 

(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 ทีม่ ี
  อายโุครงการ ≥ 1 ปี  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

2 

  

ทรัพยส์นิดังนี ้

2.1  B/E หรอื P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้ าเนนิการ
ใหม้ีการรับโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารได ้ตามวิธีการที่

กฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อก
ตราสารได2้.2  SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกับ TBMA 

และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นประกาศ 

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาต และการ
อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม)่ 

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 ไมม่กีารลงทุนแบบซบัซอ้น1 

จ ากัด net exposure ทีเ่กดิจากการลงทนุใน 
derivatives โดยตอ้งไมเ่กนิ 100% ของ NAV 

  

6.2.2  กรณี MF มกีารลงทนุแบบซับซอ้น2 

จ ากัด net exposure ทีเ่กดิจากการลงทนุใน 
derivatives โดยมูลคา่ความเสยีหายสงูสดุ 

(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  การลงทนุในสัญญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ทีม่กีลยทุธแ์บบซับซอ้น (complex 

strategic investment) หรอืการลงทนุใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่คีวามซบัซอ้น 

(exotic derivatives) 

 

** หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนนิงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกับ 

product limit 
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สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  

1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนึง่ ทกุ MF รวมกันภายใตก้ารจัดการของ บลจ. รายเดยีวกันตอ้งมจี านวนหุน้
ของบรษัิทรวมกัน < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท

นัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุนตราสาร 
Basel III และศกุกูของผูอ้อกรายใด

รายหนึง่ (ไมร่วมถงึตราสารหนี้ภาครัฐ
ไทยหรอืตราสารหนี้ภาครัฐ

ตา่งประเทศ) 

 

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

ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั ้งนี้  ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารมีหนี้สินทาง
การเงนิทีอ่อกใหมก่อ่นครบรอบระยะเวลาบัญชถีัดไปและยังไมป่รากฏ

ในงบการเงนิล่าสดุ บลจ. อาจน ามูลค่าหนี้สนิทางการเงนิดังกล่าวมา
รวมกับมูลค่าหนี้สนิทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดย

ขอ้มูลหนี้สนิทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มูลทีม่ีการเผยแพร่เป็นการ

ท่ัวไป และในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่
เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ใหใ้ช ้

อัตราสว่นไม่เกนิ 1 ใน 3ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ขอ้นี้ของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้ี

การยื่นแบบ filing ในลักษณะเ ป็นโครงการ  (bond issuance 

program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็นตราสารทีอ่อกใหม่

และมี credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต ้การจัดการของ 

บลจ. รายเดยีวกันรวมกันไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้ีการ

ยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 

ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

(อัตราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชกั้บกรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบคุคลดังนี้  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับบุคคลตาม 

1. – 9.) 

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

   กองทนุ CIS ตา่งประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อัตราขา้งตน้ไมใ่ชกั้บการลงทนุดังนี้ 

(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถว้นดังนี้   

โดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน            

(1.1)  มขีนาดเล็ก 

(1.2)  จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง    

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ทีอ่อก
หน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ 

โดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  

(1)  มขีนาดเล็ก  

(2)  จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทนุใด 

กองทนุหนึง่ 

ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property 

ที่ออกหน่วยนั้น  เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถว้นดังนี้ โดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน 

(1)  มขีนาดเล็ก  

(2)  จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

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

private equity  

หมายเหต ุ: 

* หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบัญชทีีผู่อ้อกตราสารดังกล่าวไดจั้ดท างบการเงนิ
ตามมาตรฐานการบัญชนัีน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ

บัญชีตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น 
International Financial Reporting Standards (IFRS)หรอื United States Generally Accepted Accounting Principle 

(US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถงึกรณียังไมค่รบก าหนดการจัดท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี้ การค านวณสัดสว่นตามนโยบายการลงทนุและอัตราสว่นการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน

วา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 

สว่นที ่5 การด าเนนิการเมือ่ทรพัยส์นิทีล่งทุนขาดคณุสมบตัหิรอืการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดแต่ต่อมาทรัพยส์นิทีล่งทนุมคีณุสมบัตทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจน

เป็นเหตใุหข้าดคณุสมบัตใินการเป็นทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุไดอ้กีตอ่ไป  บรษัิทจัดการตอ้งด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนและวันทีท่รัพยส์นิขาดคุณสมบัต ิและจัดสง่
รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันทีเ่กดิกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิท

จัดการ 

(2) จ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคุณสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า

ระยะเวลาดังนี้  เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 5 ในสว่นนี้ 

(ก) 90 วันนับแตวั่นทีท่รัพยส์นินัน้ขาดคณุสมบัต ิ 

(3) เมือ่บรษัิทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบัต ิหรอืทรัพยส์นิทีข่าดคุณสมบัตมิคีณุสมบัตเิปลีย่นแปลงไป

จนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดท ารายงานขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนใน
ทรัพยส์นิดังกล่าว  รวมถงึวันทีไ่ดจ้ าหน่ายทรัพยส์นินัน้ออกไปหรอืวันทีท่รัพยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบัต ิแลว้แต่กรณี 

และใหจั้ดสง่รายงานตอ่ผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีเ่กดิกรณีดังกลา่ว 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบัตใิหเ้ป็นไปตาม (2) (ก) บรษัิทจัดการตอ้งจัดท ารายงาน

ขอ้มูลตาม (1) พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน และผูดู้แล

ผลประโยชนภ์ายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว 

2. ในกรณีทีท่รัพยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไป

ตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการตดิต่อกัน โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษัิทจัดการตอ้งด าเนินการ

ดังตอ่ไปนี้ 

(1)  จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตาม

อัตราสว่นการลงทุน และจัดสง่รายงานดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว  

ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรัพยส์นิทีเ่กนิอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่

ก าหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคัญ แต่

ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาดังนี้  เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 5 ในสว่นนี้ 
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(ก)  30 วันนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญช ีในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพยส์นิ 

(product limit) ส าหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ  

(ข)  90 วันนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกล่าว  

(4)  เมือ่บรษัิทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดท ารายงานขอ้มูล
เกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนในทรัพยส์นิดังกล่าว รวมถงึวันทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุน 

แลว้แต่กรณี และจัดสง่รายงานดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม

อัตราสว่นการลงทนุได ้

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอัตราสว่นการลงทุนที่ก าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข)  บรษัิทจัดการตอ้ง

จัดท ารายงานขอ้มูลตามวรรคหนึง่ พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่ง
รายงานตอ่ส านักงาน และผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกล่าว  

3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่ไดร้ับอนุมัตใิหจ้ัดตัง้หลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2559  ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวม

ด าเนินการดังต่อไปนี้  หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนไดเ้สยีในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วัน

ท าการตดิตอ่กัน  

(1)  จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตาม

อัตราสว่นการลงทุน และจัดสง่รายงานดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกลา่ว 
ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

(2)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคัญ แต่

ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลา 180 วันนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว 

(3)  หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแกไ้ขอัตราส่วนการลงทุนได ้ใหจั้ดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน 

อัตราสว่นการลงทุนในทรัพยส์นิดังกล่าว รวมถงึวันทีอั่ตราสว่นเป็นไปตามที่ก าหนด และจัดสง่รายงานดังกล่าวต่อผูดู้แล
ผลประโยชนภ์ายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไม่สามารถแกไ้ขอัตราสว่นการลงทนุได ้หา้มมใิหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมลงทนุเพิม่เตมิ

ในทรัพยส์นิทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนที่ก าหนด และใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวม
จัดท ารายงานขอ้มูลตามวรรคหนึง่พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่ง

รายงานตอ่ส านักงานและผูด้แูลผลประโยชน ์ ทัง้นี้ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบระยะเวลาตาม (2) 

4. ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทุนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดแต่ตอ่มามกีรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุหไ้มเ่ป็นไป

ตามอัตราสว่นการลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 หรอืขอ้ 3 แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม  

(1)  กรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลักทรัพยต์ามสดัสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้ 

(2)  กรณีทีก่องทนุไดร้ับทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค 

5. ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิัยหรอืเหตุจ าเป็นอืน่ใดท าใหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2 (3) หรอืบรษัิทจัดการมคีวามเห็นว่าการด าเนนิการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์

ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษัิทจัดการสามารถใชดุ้ลยพนิจิด าเนนิการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุน
เป็นส าคัญ และตอ้งสง่รายงานเกีย่วกับการด าเนนิการของบรษัิทจัดการในเรือ่งดังกล่าวต่อส านักงาน ผูถ้อืหน่วยลงทุนและ

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม กอ่นครบระยะเวลาที่ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑดั์งกล่าว  ทัง้นี้ ในการจัดส่ง

รายงานดังกล่าวใหกั้บผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการสามารถด าเนนิการโดยวธิีการเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
หรอืวธิอีืน่ ๆ ตามที ่บลจ.ก าหนด 

สว่นที ่6 : การด าเนนิการเมือ่การลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีทีก่องทนุมสีดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบง่ประเภทของกองทนุ บรษัิทจัดการ

ตอ้งด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

(1)  จัดท ารายงานเกีย่วกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  พรอ้มทัง้เหตุผลที่ท าใหม้ีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน  รวมทัง้จัดส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการกองทุน

ส ารองเลี้ยงชพี แลว้แต่กรณี ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

(2)  ด าเนนิการแกไ้ขใหส้ัดสว่นการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรอืด าเนนิการเปลีย่นแปลงประเภท
ของกองทนุ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ของสว่นนี้ 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษัิท

จัดการด าเนนิการแกไ้ขสดัสว่นการลงทนุของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วันนับแตวั่นทีส่ัดส่วน
การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  เวน้แต่บริษัทจัดการจะไดร้ับมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนให ้

เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดังกลา่ว 
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ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้ือหน่วยลง

ทนุเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทนุรวมกอ่นทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมผีลใชบั้งคับ โดยวธิกีารดังกล่าว
ตอ้งมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน  รวมทัง้เมื่อไดร้ับมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลง

ประเภทของกองทุนรวมแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกราย
จนกว่าการเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะมีผลใชบั้งคับ และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วันนับแต่วันทีส่ัดสว่นการลงทุนไม่เป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใชบั้งคับ บรษัิทจัดการตอ้งไม่เสนอขาย

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit) :  

ไมม่ ี

5. การเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก 

5.1 ชอ่งทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

- วธิกีารอืน่ ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

5.2 รายละเอยีดการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก 

บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกใหแ้ก่ประชาชนท่ัวไปในราคาขาย
หน่วยลงทนุและตามระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน ทัง้นี้ หากมผีูจ้องซือ้หน่วยลงทนุครบตามจ านวน

เงนิทุนของโครงการกอ่นสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก บรษัิทจัดการสามารถจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยปิด
ประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

5.2.1 วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบค าส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถตดิต่อขอรับหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญ และ/หรอืหนังสอืชีช้วน

สว่นขอ้มลูกองทุนรวม และ/หรอืหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ คูม่อืการลงทนุในกองทนุเพือ่การเลีย้งชพี ใบค าขอเปิด

บัญชกีองทุน และใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษัิทจัดการ ตามวัน เวลา ท าการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื ผูจั้ดจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี 

5.2.2 วนัและเวลาท าการเสนอขายหนว่ยลงทุน 

ผูส้นใจตดิตอ่จองซือ้หน่วยลงทนุไดทุ้กวันท าการในระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตามทีร่ะบใุนหนังสอื

ชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญ ณ บรษัิทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละราย โดยกรอกใบจองซื้อให ้

ครบถว้นและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซือ้ พรอ้มช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ  โดยวันเสนอขายวันสดุทา้ย บรษัิท

จัดการขอสงวนสทิธริับเงนิคา่จองซือ้เป็นเงนิโอนเทา่นัน้ภายในเวลา 15:30 น. 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวันสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  

ในกรณีทีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทนุไดเ้ต็มตามจ านวนเงนิทนุโครงการทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทนุรวม 

5.2.3 วธิกีารส ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

5.2.3.1 การก าหนดราคาขายหรอืราคาส ัง่ซือ้หนว่ยลงทุน 

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

5.2.3.2 วธิกีารเสนอขายหรอืส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดท้ี่บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื ผูจั้ด

จ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี ไดต้ามวันและเวลาทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน โดยจะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นมูลค่า

ไมต่ ่ากวา่ 2,000 บาท (สองพันบาท) ซึง่เป็นมลูคา่ทีร่วมคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุแลว้ (ถา้ม)ี  

ในการสั่งซือ้โดยการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ ผูส้นใจสามารถสั่งซือ้

หน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้าร

บรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ ตามเงือ่นไขทีร่ะบใุนขอ้ 8. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 
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(2) ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนใหแ้กบ่รษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนื ผูจั้ดจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี และกรอกรายละเอยีดตา่ง ๆ ในใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน และใบค าสั่งซือ้

หน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทีม่ถี ิน่ฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะตอ้งเป็นผูร้ับภาระในเรือ่งของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และภาษี

ตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกับการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 

(4) ส าหรับผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทียั่งไม่เคยมบัีญชกีองทุน และ/หรอื บัญชผีูถ้อืหน่วยลงทุน กับบรษัิทจัดการ จะตอ้งเปิด

บัญชกีองทนุ และ/หรอืบัญชผีูถ้อืหน่วยลงทนุกอ่น 

5.2.4 การรบัช าระ และการเก็บรกัษาเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทุน 

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

ใดที่บรษัิทจัดการยอมรับ โดยผูส้ั่งซือ้จะตอ้งลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด์ 

แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน” โดยระบุชือ่ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูส้ั่งซือ้ลงบนดา้นหลังของเช็ค

เพือ่ความสะดวกในการตดิต่อและเพือ่ผลประโยชนข์องผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

กรณีสั่งซือ้ดว้ยวธิอีืน่ทีม่ใิชเ่งนิโอน ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งลงวันทีใ่หบ้รษัิทจัดการสามารถเรยีกเก็บเงนิไดก้อ่นระยะเวลาการเสนอ

ขายครั ้งแรกจะสิน้สุดลง ซึง่ “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากัด เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน” เป็นบัญชีกระแสรายวัน มี

ดังตอ่ไปนี้ 

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)  สาขาสวนพล ู       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) สาขาอาคารสาทร ซติี ้ เลขทีบั่ญช ี004-1-10428-2 

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

ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาส านักสลีม เลขทีบั่ญช ี800-0-22888-4 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากัด (มหาชน) สาขาส านักสลีม เลขทีบั่ญช ี100-0-00251-3 

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

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิบัญชดัีงกล่าว โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยจะปิด
ประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการและสถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ ในวันท าการสดุทา้ยของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในครั ้งแรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับช าระเงนิค่าจอง

ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงนิสด และ/หรอืเงนิโอนทีเ่ท่านัน้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะก าหนดเป็นอย่างอืน่ ทัง้นี้ ขึน้อยูกั่บดลุยพนิิจ
ของบรษัิทจัดการ 

(2)  หลังจากทีบ่รษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ผูจ้ัดจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี ไดร้ับการ
สั่งซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผูส้ั่งซือ้แลว้ บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื ผูจั้ด

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

(3) ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรอืดราฟต ์ซึง่ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันที่
สั่งซือ้ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม บรษัิทจัดการจะถือว่าผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการที่สามารถ

เรยีกเก็บเงนิได ้

ในกรณีทีวั่นท าการที่สามารถเรียกเก็บเงนิไดนั้น้เป็นวัน และ/หรอื เวลาทีล่่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแลว้ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงับการซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ัง่ซือ้นัน้ 

ในกรณีทีเ่ช็ค หรอืดราฟตดั์งกล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ั่งซือ้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงับการ

ขายหน่วยลงทนุใหกั้บผูส้ัง่ซือ้นัน้ 

(4) ในการช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระค่าหน่วยลงทนุดว้ยเงนิจนเต็มจ านวน จะหักลบหนี้
กับบรษัิทจัดการไม่ได ้เวน้แตผู่ถ้อืหน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึง่เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

นี้ทีบ่รษัิทจัดการเป็นผูร้ับผดิชอบด าเนนิการ บรษัิทจัดการอาจจะด าเนนิการใหม้กีารหักลบกลบหนี้กันก็ได ้
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(5) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดท้ าการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และไดช้ าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแลว้จะเพกิถอน

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอื ขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ยกเวน้บรษัิทจัดการจะอนุญาตใหเ้พกิถอนได ้

(6) บรษัิทจัดการจะน าเงนิทีไ่ดร้ับจากการสั่งซือ้หน่วยลงทุนเก็บรักษาไวใ้นบัญชเีงนิฝากทีบ่รษัิทจัดการเปิดไวเ้พือ่การนี้ 

ซึง่ดอกผล (ถา้ม)ี ในชว่งดังกลา่วทัง้หมดจะน าเขา้เป็นผลประโยชนข์องกองทนุ 

5.2.5 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

(1) บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตามที่สั่งซือ้และไดช้ าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตาม

จ านวนแลว้ ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบใุนค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมต่รงกับจ านวนเงนิทีบ่รษัิทจัดการไดร้ับช าระ บรษัิทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้ับช าระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีทีก่ารสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ
ตามทีไ่ดร้ับอนุมัตจิากส านักงาน บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้โดยใชห้ลักการ “จองซือ้ก่อนไดก้่อน” 

ตามวันทีไ่ดร้ับการสัง่ซือ้และเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวน ในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้ในวันเดยีวกันและมหีน่วยลงทุนไม่

เพยีงพอตอ่การจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรรตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีส่ัง่ซือ้ใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที่มีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเกนิกว่า

จ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้ับอนุมัตจิากส านักงานในวันท าการถัดจากวันทีม่ผีูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเกนิจ านวน
หน่วยลงทุนของโครงการ แมว้่าจะยังไม่สิน้สุดระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบรษัิทจัดการจะปิดประกาศแจง้ไว ้ณ ทีท่ า

การของบรษัิทจัดการ 

(2) ในกรณีที่บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย

ลงทุนหรอืชือ่เสยีงหรือความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี่จะจัดสรรหรอืไม่จัดสรร

หน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

(3)  บรษัิทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้กบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วย

ลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แตบ่คุคลทีไ่ดร้ับการจัดสรรเป็น  

3.1 กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นบคุคลดังนี้ 

(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) นิตบิุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใตบั้งคับตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติิ

บคุคล  

(ค) บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ Cross-

border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนทีม่ไิดม้ีสัญชาตไิทย

ในตา่งประเทศหรอืเป็นการลงทนุผา่นบัญชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ (omnibus account) ในตา่งประเทศ 

(ง) บคุคลอืน่ทีไ่ดร้ับการผ่อนผันจากส านักงานเมือ่มเีหตจุ าเป็นและสมควร   

3.2  กรณีเป็นการถอืหน่วยลงทุนทีม่รีะยะเวลาตดิต่อกันไม่เกนิหนึง่ปี เวน้แต่ไดร้ับผ่อนผันจากส านักงานเนื่องจากมีเหตุ
จ าเป็นและสมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นส าคัญ และตอ้งมลัีกษณะ

ครบถว้นดังตอ่ไปนี้ 

• การถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุน ตอ้งมไิดเ้ป็นไปโดย

มุง่แสวงหาประโยชน์อืน่ใดนอกเหนือจากประโยชน์ท่ัวไปทีพ่งึไดร้ับจากการลงทุน เชน่ เงนิปันผล หรอืสทิธอิอกเสยีง 
เป็นตน้ 

• มีกระบวนการที่ท าใหม้ั่นใจไดว้่าผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถงึการมือผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ถือเกนิกว่า

ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ ซึง่อาจกระทบตอ่การบรหิารจัดการกองทนุรวมหรอืการเลกิกองทนุรวมได ้

(4) สทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลังจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของ 

ผูส้ัง่ซือ้ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ โดยนายทะเบยีนจะออกและจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ / 
ใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากับภาษีใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันท าการถัดจากวัน

สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
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5.2.6 การคนืเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทุน 

บรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีตา่ง ๆ ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ าหนดดังตอ่ไปนี้ 

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั้นไม่ไดร้ับการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทั ้งหมดหรือบางส่วน

นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ขา้งลา่ง 

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทุนโดยการช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะใน

นามของผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืน าเงนิดังกล่าวเขา้บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้หน่วย

ลงทุนตามเลขที่บัญชทีี่ระบุไวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทุน หรือด าเนินการโดยวธิีการอืน่ใดขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิท

จัดการ ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วันท าการถัดจากวันสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตามสัดสว่นของเงนิ

ค่าซือ้หน่วยลงทุน อนึง่ ส าหรับดอกเบีย้หรอืผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้ับจากการสั่งซือ้หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

บรษัิทจัดการจะน ารวมเขา้เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

(2) กรณีทีบ่รษัิทจัดการตอ้งยตุโิครงการหลังจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกเนื่องจาก 

(ก) ไมส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ล้งทนุไดถ้งึ 35 ราย  

(ข)   ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไป  มกีารจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการ

ถอืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุนในกองทุน

รวม และหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ ท าใหไ้มส่ามารถจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมได ้

(ค) หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มลูคา่หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เมือ่ค านวณตามมูลค่า

ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุต ่ากวา่มูลค่าขัน้ต ่าทีจ่ะลงทนุในหลักทรัพยไ์ดต้ามวัตถุประสงคข์องกองทนุ หรอืไมส่ามารถลงทุน

เพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม หรอืสภาวะตลาดมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนัียส าคัญ โดยบรษัิทจัดการจะคนืเงนิค่าจอง

ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วน 

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทุนโดยการช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะใน

นามของผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืน าเงนิดังกลา่วเขา้บัญชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนตามเลขที่บัญชทีี่ระบุไวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทุน หรือด าเนินการโดยวธิีการอืน่ใดขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิท
จัดการ ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แตวั่นท าการถัดจากวันสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตามสดัสว่นของเงนิ

ค่าซือ้หน่วยลงทุน และหากบรษัิทจัดการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวไดอั้นเนื่องจาก
ความผดิพลาดของบรษัิทจัดการเอง บรษัิทจัดการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับแต่วันที่ครบ

ก าหนดเวลานัน้จนถงึวันทีบ่รษัิทจัดการช าระเงนิจ านวนดังกล่าวไดค้รบถว้น ทัง้นี้ เวน้แตส่ านักงาน จะพจิารณาผ่อนผัน สัง่

การเป็นอยา่งอืน่ 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการประสงคจ์ะยกเลกิการจัดตัง้กองทนุรวมทีอ่ยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษัิทจัดการ

อาจยุตกิารขายหน่วยลงทุนได ้โดยบรษัิทจัดการจะรายงานใหส้ านักงานทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุนดังกล่าว

ภายใน 7 วันนับแตวั่นทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทนุนัน้ และใหก้ารอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวันทีแ่จง้ใหส้ านักงาน

ทราบ และบรษัิทจัดการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชนใ์ด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้ับจากการจ าหน่ายหน่วย

ลงทนุ (ถา้ม)ี ตามสดัสว่นของเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุภายใน 15 วันนับแตวั่นทีก่ารอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง และ

หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวไดอั้นเนื่องจากความผดิของ

บรษัิทจัดการกองทุนรวมเอง บรษัิทจัดการจะช าระดอกเบีย้ในอัตราไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี นับแตวั่นทีค่รบก าหนดเวลา

นัน้จนถงึวันทีช่ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถว้น 

5.2.7 เงือ่นไขการขายหนว่ยลงทนุ 

5.2.7.1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางสว่นในกรณีใดกรณี

หนึง่ดังตอ่ไปนี้ 

(1) กรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทนุเกนิกวา่จ านวนหน่วยลงทนุของโครงการ

ตามทีไ่ดร้ับอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการ ไดร้ับจากผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไมค่รบถว้น 

(3) กรณีทีม่ผีูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจนอาจท าใหก้ารจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิกว่าหนึง่
ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเวน้แต่บคุคลทีไ่ดร้ับการจัดสรรหน่วยลงทนุเป็น  

3.1 กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นบคุคลดังนี้ 

(ก) กองทนุดังตอ่ไปนี้ 
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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) นิตบิุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใตบั้งคับตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติิ

บคุคล  

(ค) บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ Cross-

border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนทีม่ไิดม้ีสัญชาตไิทย

ในตา่งประเทศหรอืเป็นการลงทนุผา่นบัญชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ (omnibus account) ในตา่งประเทศ 

(ง) บคุคลอืน่ทีไ่ดร้ับการผ่อนผันจากส านักงานเมือ่มเีหตจุ าเป็นและสมควร   

3.2  กรณีเป็นการถอืหน่วยลงทุนทีม่รีะยะเวลาตดิต่อกันไม่เกนิหนึง่ปี เวน้แต่ไดร้ับผ่อนผันจากส านักงานเนื่องจากมีเหตุ

จ าเป็นและสมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นส าคัญ และตอ้งมลัีกษณะ

ครบถว้นดังตอ่ไปนี้ 

• การถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิกวา่ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ ตอ้งมไิดเ้ป็นไปโดย

มุง่แสวงหาประโยชนอ์ืน่ใดนอกเหนือจากประโยชน์ท่ัวไปทีพ่งึไดร้ับจากการลงทนุ เชน่ เงนิปันผล หรอืสทิธอิอกเสยีง 

เป็นตน้ 

• มกีระบวนการทีท่ าใหม้ั่นใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรับทราบถงึการมอืผูถ้อืหน่วยลงทนุทีถ่อืเกนิกวา่
ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ ซึง่อาจกระทบตอ่การบรหิารจัดการกองทนุรวมหรอืการเลกิกองทนุรวมได ้

(4) กรณีบรษัิทจัดการเกดิขอ้สงสัยว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ 
เป็นตน้ 

(5)  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในบางกรณีตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ ในกรณี

ทีบ่รษัิทจัดการเห็นวา่เป็นประโยชนต์อ่กองทนุ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจกอ่ใหเ้กดิปัญหา
ในการบรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นตน้ ทัง้นี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ือ

หน่วยลงทนุ และชือ่เสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษัิทจัดการเป็นหลัก 

5.2.7.2 เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแลว้ หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ใหก้าร

อนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทุนรวมของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิน้สดุลง เวน้แต่จะมเีหตุอันสมควรและ
ไดร้ับการผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มลูคา่ของหน่วยลงทนุทีข่ายไดม้จี านวนไมม่ากพอทีจ่ะท าใหเ้หมาะสมกับคา่ใชจ่้ายในการบรหิารจัดการลงทนุตอ่ไป 

(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จ านวนผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผูล้งทุน ไม่ไดเ้ป็นไปตามโครงการที่ไดร้ับ
อนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมือ่การอนุมัตจัิดตัง้และจัดการกองทุนรวมสิน้สดุลง ใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้อง
ซือ้อยา่งเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 5.2.6 “การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ” 

5.2.7.3 บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบัิตติามนโยบาย รายละเอยีด และ วธิกีาร

เงือ่นไขตา่ง ๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แลว้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืวธิกีารจัดการกองทนุรวมเกีย่วกับการ

เปลีย่นแปลงวัน เวลาท าการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบัิตทิีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผู ้
ถอืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ จะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น 

5.2.8 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี

ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุนกับบรษัิทจัดการไว ้เพือ่ประโยชน์ในการตดิต่อท ารายการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนทุกกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ โดยผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่าง ๆ ในค าขอ

เปิดบัญชกีองทุนอย่างถูกตอ้งและตามความจรงิ พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบัญช ี(บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ
ในการพจิารณาเรยีกเอกสารหลักฐานอืน่ ๆ และ/หรอืเปลีย่นแปลงเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญช ีตามทีเ่ห็นสมควร) 

ดังนี้ 
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กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

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

ในกรณีที่ใชส้ าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานรัฐวสิาหกจิ ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนบา้น
พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งเป็นเอกสารหลักฐานเพิม่เตมิดว้ย 

ในกรณีทีเ่ป็นผูเ้ยาวท์ี่ยังไม่ไดบ้รรลุนติภิาวะ ใหใ้ชเ้อกสารหลักฐานเป็นส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ยาว ์พรอ้มทัง้เอกสาร

หลักฐานทีก่ลา่วมาในวรรคหนึง่และวรรคทีส่องขา้งตน้ของบดิาหรอืมารดาของผูเ้ยาว ์

(2) ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชือ่และเลขทีบั่ญช ี(ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรับเงนิ

คนืในสว่นทีไ่ม่ไดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้บัญช)ี พรอ้ม
ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

(3) ส าเนาเอกสารแสดงตนอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาตติา่งดา้ว 

(1) ส าเนาใบตา่งดา้วหรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

(2) ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชือ่และเลขทีบั่ญช ี(ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรับเงนิ
คนืในสว่นทีไ่ม่ไดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้บัญช)ี พรอ้ม

ลงนามรับรองส 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 ี(ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรับเงนิ

คนืในสว่นทีไ่มไ่ดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บัญช)ี 

ทัง้นี้ เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) และ (5) ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง โดยมผีูม้อี านาจลงนามแทนนติบิุคคลนัน้ พรอ้ม

ประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยคณะบุคคลแต่ละราย 

กรณีนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

(1) ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนจากกระทรวงพาณชิย ์ 

(2) ส าเนาหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บังคับของบรษัิท  

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผูม้อี านาจลงนามตามเงือ่นไขของบรษัิท ตามแบบบุคคลธรรมดา 

(4) ส าเนารายงานมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิททีอ่นุญาตใหเ้ปิดบัญชซีือ้ขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมได ้

(5) หนังสอืมอบอ านาจ 

(6) หลักฐานของผูร้ับมอบอ านาจ ตามแบบบุคคลธรรมดา 

(7) ส าเนาบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ (บอจ.5) 

(8) ส าเนาบัตรประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 

(9) ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชือ่และเลขทีบั่ญช ี(ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรับเงนิ
คนืในสว่นทีไ่มไ่ดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บัญช)ี 

ทัง้นี้ เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยมีผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติ
บุคคลนัน้ พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนาม

แทนนติบิคุคลแตล่ะราย 

กรณีนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในตา่งประเทศ 

(1) ส าเนาหนังสอืส าคัญการจัดตัง้บรษัิท 

(2) หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ 

(3) ขอ้บังคับ 
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(4) ส าเนารายงานมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิททีอ่นุญาตใหเ้ปิดบัญชซีือ้ขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมได ้

(5) หนังสอืรับรอง 

(6) ตัวอยา่งลายมอืชือ่ผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคลและเงือ่นไขในการลงนาม  

(7) ส าเนาใบตา่งดา้วหรอืหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคล 

(8) หนังสอืมอบอ านาจ (ในกรณีทีผู่ม้อี านาจลงนามแทนนติบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามทีร่ะบุในหนังสือ

รับรองนติบิคุคล) 

(9) ส าเนาบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้  

(10) ส าเนาบัตรประจ าตัวผูเ้สยีภาษี (ถา้ม)ี 

(11) ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชือ่และเลขที่บัญช ี(ในกรณีทีม่คีวามประสงค์จะรับ
เงนิคนืในสว่นทีไ่มไ่ดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บัญช)ี 

(12) เอกสารอืน่ใดทีก่ าหนดโดยบรษัิทจัดการ   

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

อ านาจลงนามแทนนติบิุคคลนัน้ พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (7) ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง

โดยผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิุคคลแตล่ะราย 

หมายเหตุ : เอกสารส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชือ่และเลขที่บัญช ี(ในกรณีทีม่คีวาม

ประสงคจ์ะรับเงนิคนืในสว่นทีไ่ม่ไดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอน

เขา้บัญช)ี  

หากเป็นบัญชธีนาคารทีเ่ปิดในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล (ส านักหักบัญชกีรุงเทพ) บรษัิทจัดการจะด าเนนิการคนืเงนิค่า

ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยการช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและสง่

โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืน าเงนิดังกล่าวเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเลขทีบั่ญชทีีร่ะบุไวใ้นค าขอ

เปิดบัญชกีองทนุ หรอืด าเนนิการโดยวธิกีารอืน่ใดขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

หากเป็นบัญชีธนาคารที่เปิดในเขตต่างจังหวัด ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถใชเ้ป็นบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน/
ผลประโยชนอ์ืน่ ๆ ได ้10 ธนาคารเทา่นัน้ ไดแ้ก ่ 

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

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) ธนาคารยโูอบ ี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) 

นอกเหนือจาก 10 ธนาคารทีก่ล่าวมาขา้งตน้นี้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ

โดยการช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้อืหน่วยลงทุนและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืน าเงนิ
ดังกลา่วเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามเลขทีบั่ญชทีีร่ะบุไวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทนุ หรอืด าเนนิการโดยวธิกีาร

อืน่ใดขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นผูร้ับภาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี เขา้บัญชขีองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนด โดยตัดจ่ายจากจ านวนเงนิที่จะโอนเขา้

บัญชนัีน้ ๆ  

หากมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิธนาคารหรอืวธิทีีช่ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบ โดยจะ

ตดิประกาศแจง้ใหท้ราบ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน รวมทัง้เผยแพร่

ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขโครงการ 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก : 

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก : 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- วธิกีารอืน่ ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

 



กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี       หนา้ 38 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก : 

6.2.1  วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบค าส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถตดิต่อขอรับหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญ หนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มูล

โครงการ คู่มอืการลงทุนในกองทุนเพือ่การเลีย้งชพี ใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษัิทจัดการ 
ตามวัน เวลา ท าการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ผูจั้ดจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี  

ส าหรับผูล้งทุนทียั่งไม่เคยมบัีญชกีองทุน จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่าง ๆ ในค าขอเปิด

บัญชกีองทนุพรอ้มแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชกีองทนุ 

6.2.2  วนัและเวลาท าการเสนอขายหนว่ยลงทุน 

บรษัิทจัดการจะก าหนดวันเริ่มรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันท าการนับตัง้แต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็น
กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหนา้ โดยปิดประกาศ ณ 

ส านักงานของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทุกวันท าการซือ้หน่วยลงทุนจาก
ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการของบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี จนถงึ

เวลา 14.00 น. ณ บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื โดยผูส้นใจกรอกใบค าสั่งซือ้ใหค้รบถว้นและแนบ
เอกสารหลักฐานในการซือ้หน่วยลงทนุ พรอ้มช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ รวมถงึชดุเปิดบัญชกีองทนุ (กรณีทียั่งไมเ่คยเปิด

บัญชกีองทนุ)   

การสง่ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ใหถ้อืวา่เป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการทีก่ าหนดใหเ้ป็นวันท า

การซือ้ถัดไป 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงเปลีย่นแปลงวัน เวลา และวธิกีาร การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าว ตามที่
บรษัิทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ทัง้นี้ เป็นไปเพือ่ความเหมาะสม หรอืเพือ่ประโยชนแ์กก่องทนุรวม 

ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการ และ/หรือวันที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอืน่ใดที่มี

อ านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสั่งใหเ้ป็นวันหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็นวันรับค า

สัง่ซือ้หน่วยลงทนุก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลือ่นวันรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นวันท าการถัดไป 

6.2.3  วธิกีารซือ้และช าระเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทุน  

6.2.3.1   วธิกีารซือ้หน่วยลงทนุผา่นบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดท้ี่บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื ผูจั้ด

จ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี ไดต้ามวันและเวลาระบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน โดยจะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่
ต ่ากวา่ทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วน ซึง่เป็นมลูคา่ทีร่วมคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุแลว้ (ถา้ม)ี  

(2) ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนใหแ้กบ่รษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนื ผูจั้ดจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี และกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน และใบค าสั่งซือ้
หน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ส าหรับผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทียั่งไม่เคยมบัีญชกีองทุน และ/หรอื บัญชผีูถ้อืหน่วยลงทุน กับบรษัิทจัดการ จะตอ้งเปิด
บัญชกีองทนุ และ/หรอืบัญชผีูถ้อืหน่วยลงทนุกอ่น 

(4) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน โดยช าระเป็น เงนิโอน เช็ค ดราฟต ์หรือวธิีอืน่ใดที่บรษัิท

จัดการยอมรับ โดยผูส้ั่งซือ้จะตอ้งลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
จ ากัด เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน” โดยระบุชือ่ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูส้ั่งซือ้ลงบนดา้นหลังของเช็คเพื่อความ
สะดวกในการตดิตอ่และเพือ่ผลประโยชนข์องผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 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)  สาขาสวนพล ู       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) สาขาสวนพล ู เลขทีบั่ญช ี492-6-00045-8 

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

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

ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาส านักสลีม เลขทีบั่ญช ี800-0-22888-4 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากัด (มหาชน) สาขาส านักสลีม เลขทีบั่ญช ี100-0-00251-3 

ธนาคารทสิโก ้จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ ่ เลขทีบั่ญช ี0001-114-005064-7 
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บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิบัญชดัีงกล่าว โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยจะปิด

ประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการและสถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(5)   หลังจากทีบ่รษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ผูจ้ัดจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี ไดร้ับการสั่งซือ้

หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผูส้ั่งซือ้แลว้ บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ผูจ้ัด
จ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี จะออกส าเนาใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้ไวเ้ป็นหลักฐาน 

(6) ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรอืดราฟต ์ซึง่ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันที่

สัง่ซือ้ ไมว่า่ดว้ยเหตใุดก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงับการขายหน่วยลงทนุใหกั้บผูส้ัง่ท าการซือ้นัน้ 

(7) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณียภ์ายใน  

7 วันท าการ นับแตวั่นถัดจากวันค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึรายการสั่งซือ้หน่วย

ลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

(8) ในการช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระค่าหน่วยลงทนุดว้ยเงนิจนเต็มจ านวน จะหักลบหนี้
กับบรษัิทจัดการไม่ได ้เวน้แตผู่ถ้อืหน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึง่เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

นี้ทีบ่รษัิทจัดการเป็นผูร้ับผดิชอบด าเนนิการ บรษัิทจัดการอาจจะด าเนนิการใหม้กีารหักลบกลบหนี้กันก็ได ้

(9) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดท้ าการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และไดช้ าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแลว้จะเพกิถอน

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอื ขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ยกเวน้บรษัิทจัดการจะอนุญาตใหเ้พกิถอนได ้

(10) การเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ จะกระท าในวันท าการถัดจากวันทีค่ านวณราคาขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ 

(11) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่การสั่งซือ้

ดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือต่อชือ่เสียง หรือต่อความรับผดิชอบทาง
กฎหมายของบรษัิทจัดการ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 

6.2.3.2 การรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท ์(บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมือ่เปิดใหบ้รกิารและเมือ่ไดร้ับ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนื 

เมือ่บรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายละเอยีดหลักเกณฑ ์เงือ่นไข ขัน้ตอนวธิกีารใชบ้รกิาร 
และก าหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบัิตติาม โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ 

และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการ 

6.2.3.3  การรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) (บริษัทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื่อเปิด
ใหบ้รกิารและเมื่อไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที่ท าการของบรษัิท

จัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื) 

เมือ่บรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายละเอยีดหลักเกณฑ ์เงือ่นไข ขัน้ตอนวธิกีารใชบ้รกิาร 
และก าหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบัิตติาม โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ 

และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซือ้คนื ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการ 

6.2.3.4 การรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยวธิีการอืน่ ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต บรษัิท

จัดการอาจเพิม่เตมิวธิกีารรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยวธิอีืน่ ๆ เชน่ วธิกีารรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอรธ์นาคาร 
(Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet 

Banking) เครือ่งฝากถอนเงนิอัตโนมัต ิ(Automatic Teller Machine) หรอืวธิกีารอืน่ใดอันจะเป็นการอ านวยความสะดวก
ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถอืว่า

ไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะแจง้ถึงวิธีการรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ๆ ให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเริม่ใหบ้รกิาร 
โดยจะปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.4  ราคาขายหนว่ยลงทนุ 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ณ สิน้วันท าการถัดจากวันท าการขาย

หน่วยลงทุนนัน้ โดยเป็นราคาทีไ่ดร้ับการรับรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทนุ 
(ถา้ม)ี 

6.2.5 เงือ่นไขการขายหนว่ยลงทุน 

6.2.5.1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่นในกรณีใดกรณี
หนึง่ดังตอ่ไปนี้ 

(1) กรณีทีก่ารสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ
ตามทีไ่ดร้ับอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการ ไดร้ับจากผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไมค่รบถว้น 

(3) กรณีที่มีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจนอาจท าใหก้ารจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่า

หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเวน้แตบ่คุคลทีไ่ดร้ับการจัดสรรเป็น 

3.1 กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นบคุคลดังนี้ 

(ก) กองทนุดังตอ่ไปนี้ 

1) กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

2) กองทนุประกันสงัคม   

3) กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

4) กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาต ิ 

5) กองทนุส ารองเลีย้งชพี   

6) กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป 

7) กองทนุอืน่ใดทีส่ านักงานพจิารณาวา่มลัีกษณะท านองเดยีวกับกองทนุตาม 1. ถงึ 6. 

8) กองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นิตบิุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใตบั้งคับตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติิ
บคุคล  

(ค) บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ Cross-
border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนทีม่ไิดม้ีสัญชาตไิทย

ในตา่งประเทศหรอืเป็นการลงทนุผา่นบัญชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ (omnibus account) ในตา่งประเทศ 

(ง) บคุคลอืน่ทีไ่ดร้ับการผ่อนผันจากส านักงานเมือ่มเีหตจุ าเป็นและสมควร   

3.2  กรณีเป็นการถอืหน่วยลงทุนทีม่รีะยะเวลาตดิต่อกันไม่เกนิหนึง่ปี เวน้แต่ไดร้ับผ่อนผันจากส านักงานเนื่องจากมีเหตุ

จ าเป็นและสมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นส าคัญ และตอ้งมลัีกษณะ
ครบถว้นดังตอ่ไปนี้ 

• การถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบคุคลเดยีวกันใดเกนิกว่าขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ ตอ้งมไิดเ้ป็นไปโดยมุ่ง

แสวงหาประโยชนอ์ืน่ใดนอกเหนือจากประโยชน์ท่ัวไปทีพ่งึไดร้ับจากการลงทนุ เชน่ เงนิปันผล หรอืสทิธอิอกเสยีง เป็นตน้ 

 มีกระบวนการที่ท าใหม้ั่นใจไดว้่าผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถงึการมือผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ถือเกนิกว่า

ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ ซึง่อาจกระทบตอ่การบรหิารจัดการกองทนุรวมหรอืการเลกิกองทนุรวมได ้

(4) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในบางกรณีตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ ในกรณีที่

บรษัิทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารสั่งซือ้หน่วยลงทุนอาจกอ่ใหเ้กดิปัญหา
ในการบรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นตน้ ทัง้นี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ือ

หน่วยลงทนุ และชือ่เสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษัิทจัดการเป็นหลัก 

(5) บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวและ/หรอืถาวรก็ได ้ในกรณีทีบ่รษัิทพจิารณา

เห็นว่าการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุต่อกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการ

จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที่ส านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ รวมทัง้เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.5.2  บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบัิตติามนโยบาย รายละเอยีด และ วธิกีาร

เงือ่นไขตา่งๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แลว้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืวธิกีารจัดการกองทุนรวมเกีย่วกับการ

เปลีย่นแปลง และ/หรอื เพิม่เตมิ วัน เวลา และวธิกีาร การขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบัิตทิีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอื

วา่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

6.2.6 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

(1) บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีส่ั่งซือ้และไดช้ าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตาม

จ านวนแลว้ ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงนิทีบ่รษัิทจัดการไดร้ับช าระบรษัิทจัดการ

จะจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้ับช าระเป็นเกณฑ ์
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ยกเวน้ในกรณีทีก่ารสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ

ตามที่ไดร้ับอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้โดยใชห้ลักการ 

“จองซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวันที่ไดร้ับการสั่งซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวน ในกรณีที่มีการสั่งซือ้ในวัน

เดยีวกันและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรรตามสัดสว่นจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ั่งซือ้ใหแ้กผู่ ้

ซือ้หน่วยลงทนุ 

(2) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย

ลงทุนหรอืชือ่เสยีงหรือความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี่จะจัดสรรหรอืไม่จัดสรร

หน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

(3) บรษัิทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กบ่คุคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกันใดเกนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วย
ลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แตบ่คุคลทีไ่ดร้ับการจัดสรรเป็น 

3.1 กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นบคุคลดังนี้ 

(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) นิตบิุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใตบั้งคับตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติิ

บคุคล  

(ค) บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ Cross-
border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนทีม่ไิดม้ีสัญชาตไิทย

ในตา่งประเทศหรอืเป็นการลงทนุผา่นบัญชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ (omnibus account) ในตา่งประเทศ 

(ง) บคุคลอืน่ทีไ่ดร้ับการผ่อนผันจากส านักงานเมือ่มเีหตจุ าเป็นและสมควร   

3.2  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาตดิต่อกันไม่เกนิหนึง่ปี เวน้แต่ไดร้ับผ่อนผันจากส านักงานเนื่องจากมเีหตุ
จ าเป็นและสมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นส าคัญ และตอ้งมลัีกษณะ

ครบถว้นดังตอ่ไปนี้ 

• การถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุน ตอ้งมไิดเ้ป็นไปโดย

มุง่แสวงหาประโยชน์อืน่ใดนอกเหนือจากประโยชน์ท่ัวไปทีพ่งึไดร้ับจากการลงทนุ เชน่ เงนิปันผล หรอืสทิธอิอกเสยีง เป็น
ตน้ 

 มีกระบวนการที่ท าใหม้ั่นใจไดว้่าผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถงึการมือผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ถือเกนิกว่า

ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ ซึง่อาจกระทบตอ่การบรหิารจัดการกองทนุรวมหรอืการเลกิกองทนุรวมได ้

(4) สทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของ 

ผูส้ั่งซือ้ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ โดยนายทะเบยีนจะออกและจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันถัดจากวันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่า

หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ 

6.3. การส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ : 

ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

7.1 ชอ่งทางการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- วธิกีารอืน่ ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 
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7.2 รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุนเพิม่เตมิ 

ไมม่ ี

7.3 วธิกีารรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน : 

- รับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

7.4 รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุนเพิม่เตมิ 

การขายคนืหน่วยลงทนุอาจสง่ผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ทีท่ี่

จะตอ้งศกึษา และปฏบัิตติามขอ้ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

บรษัิทจัดการจะก าหนดวันเริม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนภายใน 15 วันท าการนับตัง้แต่วันจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุน

รวม โดยบรษัิทจัดการจะประกาศวันทีเ่ป็นวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใหท้ราบลว่งหนา้ โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของ

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

วธิกีารรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

7.4.1   การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยผา่นบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดทุ้กวันท า

การขายคนืหน่วยลงทนุ ตัง้แตเ่วลาเริม่ท าการถงึเวลา 14.00 น. หรอืเวลาอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้คนืจะก าหนดเวลาโดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ โดยใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการถัดจาก

วันท าการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึง่เป็นราคาที่ไดร้ับรองจากผูดู้แล
ผลประโยชน ์

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวันและเวลาของวันทีเ่ปิดรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ ตามทีไ่ดแ้จง้ไวใ้น

หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการจะท าการปิดประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ ณ ส านักงานของบรษัิท
จัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยสง่ค าสัง่ขายคนื และหลักฐานการขายคนื และกรอกรายละเอยีด
ในใบค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจ านวนเงนิทีผู่ ้

ถอืหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้ับจากการขายคนืหน่วยลงทุนซึง่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทีร่ับค าสั่ง

ขายคนืหน่วยลงทนุจะสง่มอบหลักฐานการรับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน 

ในการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิ เป็นจ านวนหน่วย

ลงทนุไมต่ ่ากวา่ทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน  

ทัง้นี้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได ้โดยผูถ้ือหน่วยตอ้งลงนามในแบบฟอรม์

ขายคนืหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้แนบเอกสารหลักฐานตามที่บรษัิทจัดการก าหนด และจะตอ้งปฏบัิตติามเงื่อนไขที่บรษัิท
จัดการระบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิารดังกล่าว และผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะตอ้ง

ยอมรับและผกูพันตามเงือ่นไข และ/หรอื ทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงในอนาคต ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใด ๆ ที่

อาจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

(3) ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคนื หรอืจ านวนเงนิที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้ับจาก

การขายคืนหน่วยลงทุนในใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ย
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย

ลงทุน รวมถงึในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ท าใหมู้ลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญช ีจ านวนหน่วย

ลงทุนคงเหลอืในบัญชนีอ้ยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่าตามที่
ก าหนดไว ้บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่

บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะท าการตรวจสอบรายการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนกับทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากถูกตอ้ง

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะเป็นผูย้กเลกิหน่วยลงทุนดังกล่าวพรอ้มกับออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนส่งใหผู้ถ้ือ

หน่วยลงทนุภายใน 7 วันท าการนับแตวั่นถัดจากวันค านวณมลูค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ สทิธกิารขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ าการบันทกึรายการ

สัง่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

(5) บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหม้กีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุภายใน 5 วันท าการ นับตัง้แตวั่นถัดจากวันค านวณ

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบ
ธรุกจิการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ลัีกษณะในท านองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทุนรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทุนรวม

ไดร้ะบเุกีย่วกับวันหยดุท าการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในโครงการ (วันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิ

การจัดการกองทนุต่างประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทนุรวมดังกล่าวนี้ จะระบใุนปฏทินิกองทุน
ซึง่จะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ) ตามวธิทีีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบัญช ีตามวธิีที่ผูถ้ือ

หน่วยลงทนุระบไุวใ้นแบบค าขอเปิดบัญช ี
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(6) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และ

บรษัิทจัดการยังไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบรษัิท
จัดการตามขอ้ “การไม่ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน”  ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจขอ

ยกเลกิค าสั่งขายคนืของผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างวันท าการใดทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ที่
ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดย้ื่นค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ การยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือ่ไดร้ับการ

อนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่นเทา่นัน้ 

(7) การลดจ านวนหน่วยลงทนุทีร่ับซือ้คนืจะกระท าในวันท าการถัดจากวันทีค่ านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ 

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่ปีระเด็นเกีย่วกับภาษีทีเ่กีย่วขอ้งกับค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ซึง่เป็นสทิธปิระโยชนข์องผูถ้อื

หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวแยกต่างหาก โดยไม่รวมค านวณในราคารับ
ซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยในการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมในการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการอาจใชมู้ลค่าหน่วยลงทุน

ลา่สดุของกองทนุนี้ในวันท าการกอ่นหนา้วันสง่ค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุในการค านวณคา่ธรรมเนียมดังกลา่ว 

7.4.2 การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยผ่านระบบโทรศัพท ์(บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมือ่เปิดใหบ้รกิารและเมือ่ไดร้ับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื 

เมือ่บรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายละเอยีดหลักเกณฑ ์เงือ่นไข ขัน้ตอนวธิกีารใชบ้รกิาร 

และก าหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบัิตติาม โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ 
และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซือ้คนื ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการ 

7.4.3 การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(Internet) (บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมือ่เปิดใหบ้รกิารและ
เมื่อไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที่ท าการของบรษัิทจัดการและ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื) 

เมือ่บรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายละเอยีดหลักเกณฑ ์เงือ่นไข ขัน้ตอนวธิกีารใชบ้รกิาร 

และก าหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบัิตติาม โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ 

และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซือ้คนื ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการ 

7.4.4 การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยวธิีการอืน่ ๆ เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต บรษัิทจัดการ

อาจเพิม่เตมิวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยวธิอีืน่ ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต เชน่ 

วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอรธ์นาคาร (Bill Payment) บรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์(Telephone Banking) 

บรกิารธนาคารทางอเิล็กทรอนิกส ์(Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงนิอัตโนมัต ิ(Automatic Teller Machine) หรือ

วธิีการอืน่ใดอันจะเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้ือ

หน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ถงึวธิีการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ ๆ ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการ 

7.5 ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : 

  ทกุวันท าการขายคนืหน่วยลงทนุ  

7.6 รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

  ตามทีร่ะบใุนขอ้ 7.4  

7.7  การขายคนืหนว่ยลงทุน : 

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

7.8 รายละเอยีดการขายคนืหนว่ยลงทุนเพิม่เตมิ : 

  ไมม่ ี

7.9 รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการ ในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีาร และการ

รับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยถอืว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทนุ โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
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8. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

8.1 ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

- วธิกีารอืน่ ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพิม่เตมิ  

การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนตน้ทาง”) เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทนุอกีกองทุนหนึง่ (“กองทนุปลายทาง”) ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการ โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการน าเงนิ

คา่ขายคนื ซึง่ไดห้ักคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เพือ่น าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึง่มาจากการสั่งขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น

ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขในหัวขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือหัวขอ้การ

เสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก หรอืหัวขอ้การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่นัน้  เวน้แต่ไดร้ับอนุญาต

จากบรษัิทจัดการเป็นอยา่งอืน่ 

การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรก บรษัิทจัดการอาจเปิดใหบ้รกิารสับเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบรษัิท

จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหนา้ก่อนวันเปิดใหบ้ริการ โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการ และ/หรือวันที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอืน่ใดที่มี

อ านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสั่งใหเ้ป็นวันหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็นวันท าการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลือ่นวันท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นวันท าการถัดไป 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิม่เตมิ วัน เวลา และวธิีการ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ดังกลา่ว ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิท

จัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื รวมทัง้เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

กรณีทีเ่ป็นการสับเปลีย่นระหว่างชนดิหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชห้ลักเกณฑข์า้งตน้ดว้ย เวน้แต่

บรษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ 

8.2.1.    วธิกีารสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทุนตน้ทาง 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ 

สามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอยีดในค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุชือ่กองทุนตน้

ทาง จ านวนเงนิหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ตอ้งการสับเปลีย่นจากกองทุนตน้ทาง และชือ่กองทุนปลายทาง พรอ้มเอกสาร

ประกอบการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการก าหนด (ถา้ม)ี และน าสง่ไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับ

ซือ้คนื และบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ ้

ถอืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐาน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทุนตน้ทางนี้ 

ไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอืน่ใด

ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เมือ่บรษัิทจัดการไดท้ ารายการสับเปลีย่นแลว้ ผูส้ั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไม่ได ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตใหด้ าเนนิการเป็นอย่างอืน่ได ้

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทุนปลายทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอืน่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ มายังกองทุนนี้ 

สามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คูม่อืผูล้งทุน ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด (ถา้ม)ี ไดท้ี่

ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ในวันและเวลาท าการ หรอืชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการอาจ

แจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอื

เอกสารอืน่ใดที่บรษัิทจัดการก าหนด (ถา้มี) และน าส่งไดท้ี่บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื เมื่อบรษัิท

จัดการไดท้ ารายการสับเปลีย่นแลว้ ผูส้ั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้

แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตใหด้ าเนนิการเป็นอยา่งอืน่ได ้
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(ส าหรับผูส้ัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุทียั่งไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุรวม จะตอ้งเปิดบัญชกีองทนุรวม โดยกรอกรายละเอยีดในใบ

ค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติ

เช่นเดยีวกับการเปิดบัญชกีองทุนรวมตามหัวขอ้ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้ับอนุญาตจาก

บรษัิทจัดการเป็นอยา่งอืน่) 

8.2.2.  วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทุนตน้ทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยสง่ค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และน าสง่หลักฐานการสับเปลีย่นหน่วย

ลงทนุซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.1 การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยผ่านบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการ และ/หรือวันที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอืน่ใดที่มี

อ านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสั่งใหเ้ป็นวันหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันที่บรษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็นท าการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลือ่นวันท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นวันท าการถัดไป 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิม่เตมิ วัน เวลา และวธิีการ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ตามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควรโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วย

ลงทนุทราบลว่งหนา้ โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื รวมทัง้เผยแพร่

ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทุนปลายทาง 

ผูส้นใจลงทนุสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทนุไดซ้ึง่เป็นไปตามรายละเอยีดตามเงือ่นไขวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงวันและเวลาท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บรษัิทจัดการ

เห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนื 

8.2.3   ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

กรณีกองทุนนีเ้ป็นกองทุนตน้ทาง 

ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุทีใ่ชค้ านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ านวณไดภ้ายนวันท าการถัดจาก

วันที่บรษัิทจัดการไดร้ับค าสั่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บรษัิทจัดการก าหนด (ถา้มี) ที่สมบูรณ์ และไดท้ ารายการ
สบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแลว้ หักดว้ยคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่ปีระเด็นเกีย่วกับภาษีทีเ่กีย่วขอ้งกับค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ซึง่เป็นสทิธปิระโยชน์ของผูถ้ือ

หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวแยกต่างหาก โดยไมร่วมค านวณในราคารับซือ้
คนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม บรษัิทจัดการอาจใชมู้ลคา่หน่วยลงทุนล่าสดุของกองทนุนี้ในวันท าการก่อน

หนา้วันสง่ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในการค านวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทุนปลายทาง 

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้หน่วยลงทุนก่อนวันที่
กองทุนจะไดร้ับเงนิจากการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้

ม)ี หรอืจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการไดร้ับเงนิจาก

กองทนุตน้ทาง บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี แลว้แตก่รณี 

หากมีการเปลีย่นแปลงใด ๆ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที่ส านักงานของบรษัิทจัดการ 

และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนส าหรับการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่าง

กองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ  แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม

อัตราทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ในกรณีทีม่ปีระเด็นเกีย่วกับภาษีทีเ่กีย่วขอ้งกับค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ซึง่เป็นสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วย

ลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวแยกต่างหาก โดยไม่รวมค านวณในราคาขายหน่วย
ลงทนุ ทัง้นี้ การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียม บรษัิทจัดการอาจใชมู้ลค่าหน่วยลงทนุลา่สดุของกองทนุนี้ในวันท าการกอ่นหนา้วันสง่

ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในการค านวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

เงือ่นไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

1. กรณีทีก่องทุนนี้เป็นกองทุนตน้ทางและผูถ้ือหน่วยลงทุนสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่า

หน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลท าให ้
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืขัน้ต ่า (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการจะถอืว่าผู ้

ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนไปยัง
กองทนุปลายทาง 
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ทัง้นี้ หากบรษัิทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชขีัน้ต ่าดังกล่าว บรษัิทจัดการจะติด

ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดังกล่าวก่อนวันเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและ ณ สถานที่ตดิต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใชจ่้ายหรือ
คา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุไดต้ามอัตราและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

1. บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรับปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสับเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่เพิม่ความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการที่บรษัิทจัดการก าหนด ซึง่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด โดยไมถ่อืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้บรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร
ดังกล่าว กอ่นวันเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนื รวมทัง้เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเพือ่ความเหมาะสม หรอืเพือ่
ประโยชนข์องกองทนุโดยรวม โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดังกล่าว กอ่นวันเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ า

การทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

3. บรษัิทจัดการจะไม่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนื

แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ” “การไมข่ายหรอืไมร่ับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ” และ “การหยุดรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บรษัิทจัดการไดส้งวนสทิธใินการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนไวใ้น รายละเอียด

โครงการ (ถา้มี) หรือ ในกรณีที่บรษัิทจัดการพจิารณาเห็นว่าค าสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ือหน่วย

ลงทนุโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชือ่เสยีงของบรษัิทจัดการหรอืกองทนุ บรษัิทจัดการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่ าเนนิการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้ ๆ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ัง่สบัเปลีย่นกอ่นการด าเนนิการ 

4. ในกรณีทีม่เีหตุใหต้อ้งเลกิกองทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจัดใหม้กีารสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืโอนยา้ยหน่วย
ลงทนุกองทนุรวมนี้ไปยังกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีอืน่ ดังนี้ 

(1)  โอนยา้ยการลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีอืน่ใดทีม่นีโยบายการลงทนุในลักษณะเดยีวกับกองทุนรวมเพื่อการ

เลีย้งชพีเดมิ 

(2)  ในกรณีทีไ่มม่กีองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอืน่ทีม่นีโยบายการลงทนุตาม (1) ใหโ้อนยา้ยการลงทนุไปยังกองทุนรวมเพื่อ

การเลีย้งชพีอืน่ทีม่นีโยบายการลงทนุซึง่มคีวามเสีย่งต ่าทีส่ดุ”  

5. ในกรณีที่มกีารโอนยา้ยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอืน่ 

บรษัิทจัดการด าเนินการโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้มดว้ยผลประโยชน์ทัง้หมดภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ไดร้ับ
ค าสัง่โอนยา้ย ทัง้นี้เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะหยดุรับค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวและ/หรอืถาวรก็ได ้ในกรณีทีบ่รษัิทพจิารณา

เห็นวา่การหยดุรับค าสัง่สับเปลีย่นดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่กองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน รวมทัง้

เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

9. การช าระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ 

กรณีบรษัิทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอื

ทรัพยส์นิอืน่แทน บรษัิทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนนิการต่อไป โดยขัน้ตอนทีก่ าหนดดังกล่าวตอ้งสามารถปฏบัิตไิด ้
จรงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย ทัง้นี้ กรณีที่เป็นเงื่อนไขมีไดเ้ฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งหรือ

หลายกรณี ดังตอ่ไปนี้ 

(1) กองทุนรวมเปิดก าหนดวธิกีารช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหส้ามารถช าระเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิไว ้

เป็นการท่ัวไป 

(2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนน าหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่นัน้ไป
ช าระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอืน่ทีบ่รษัิทจัดการเดยีวกันเป็นผูร้ับผดิชอบด าเนนิการ 

(3) บรษัิทจัดการไมส่ามารถชาระค่าขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ 

(4) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรับช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ และบรษัิทจัดการไดร้ับ

มตพิเิศษใหช้ าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิได ้

10. การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทจัดการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแกผู่ถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน

ของกองทนุเปิดไดใ้นกรณีดังตอ่ไปนี้  

(1) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มีความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดังต่อไปนี้ โดยไดร้ับความ

เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
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(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอื 

(ข) มีเหตุที่ท าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้ับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติซึง่เหตุ
ดังกลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ 

(2) มคี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในชว่งระยะเวลาที่บรษัิทจัดการยังไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู ้

ถอืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการพบว่าราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดร้ับรอง

ขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่าง

จากราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอัตราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

(3) มีค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บรษัิทจัดการพบว่า ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล

ผลประโยชนย์ังไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตัง้แต่หนึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตราตัง้แต่รอ้ยละ 

0.5 ของราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง 

การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแกผู่ถ้ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษัิทจัดการอาจเลือ่นได ้

ไม่เกนิ 10 วันท าการนับตัง้แต่วันท าการถัดจากวันทีม่คี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้ับการผ่อนผันจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังต่อไปนี้  

(ก) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้ราบเรือ่งดังกล่าวดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน 

(ข) แจง้การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจัดท ารายงานในเรื่องดังกล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล
และหลักฐานการไดร้ับความเห็นชอบหรอืการรับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา

จากผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบรษัิทจัดการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แล

ผลประโยชนด์ าเนนิการดังกลา่วแทนก็ได ้

(ค) ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ หากถงึวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวัน

อื่น และมีผูถ้ือหน่วยลงทุนสั่งขายคนืหน่วยลงทุนอีก บรษัิทจัดการจะตอ้งรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการ
จะตอ้งช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ยังคา้งอยู่ใหเ้สร็จสิน้ก่อน แลว้จงึช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีส่ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุในวัน  นัน้ ๆ ตอ่ไป 

11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามส ัง่ 

11.1   บรษัิทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซื้อ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่ง

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้ับไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้ในกรณีที่

ปรากฏเหตดุังตอ่ไปนี้ 

(1) ตลาดหลักทรัพยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ

(2) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มีความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบของ
ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่ายจ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค) มเีหตจุ าเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไมข่าย ไมร่ับซือ้คนื หรอืไมร่ับสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนที่ไดร้ับมาแลว้ หรอืจะหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก)(ข) หรอื (ค) 

ไดไ้มเ่กนิ 1 วันท าการ เวน้แตไ่ดร้ับผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีทีก่องทนุรวมมกีารลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในต่างประเทศตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. วา่ดว้ยการ

ลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพยส์นิของกองทุน และการก าหนดอัตราส่วนการ

ลงทนุ เมือ่มเีหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี้เกดิขึน้และกอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทนุรวมดังกลา่วอยา่งมนัียส าคัญ 

(ก) ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยดั์งกล่าวไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณีทีก่องทุนรวมไดล้งทุน

ในหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์ต่ละแหง่เกนิกวา่รอ้ยละสบิของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

(ข) มเีหตุการณ์ที่ท าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจาก

ประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิ

(ค) มีเหตุที่ท าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้ับช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ
ดังกลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้ 
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(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รับไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน แก่ผู ้

ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังตอ่ไปนี้ 

(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอัุนควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าดังต่อไปนี้ 

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื 

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบัิตติามค าสัง่เกีย่วกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิ โดยบคุคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการรูจั้กลูกคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลูกคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

(5)  อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของ
ตนอันเนื่องมาจากการที่บรษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการด ารงเงนิกองทนุของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทุนรวม 

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพยแ์ละการจัดจ าหน่ายหลักทรัพยท์ี่
เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจั้ดการเงนิทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 

11.2. เมื่อปรากฎเหตุ ตามขอ้ 11.1 และบรษัิทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือไม่รับสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะปฏบัิติ

ดังตอ่ไปนี้ 

(1) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ีค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ ใหท้ราบถงึ

การไมข่าย ไมร่ับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืไมร่ับสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) 

หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนท่ัวไปใหท้ราบถงึการหยุดรับค าสั่งซือ้ หรอืค าสั่งขายคนืหน่วย
ลงทนุ หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน 

(2)  รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรอืไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่ง
สับเปลยี่นหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบ

โดยพลัน 

(3) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรอืไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนหรอืหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่ง

ขายคนื หรอืค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกนิ 1 วันท าการ ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวม

ด าเนนิการดังนี้ กอ่นการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

(ก) รายงานการเปิดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน

เปิด ณ วันท าการสดุทา้ยกอ่นวันรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวันท าการกอ่นวันเปิดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอื

ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ีค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขาย 
รับซือ้คนื หรือรับสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนท่ัวไปใหท้ราบถงึการ

เปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซื้อ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่ง

สับเปลีย่นหน่วยลงทุนที่ไดร้ับมาแลว้ หรอืหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการ

อาจหยดุค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุก็ได ้

11.3.   บรษัิทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนที่ไดร้ับมาแลว้หรือหยุด

รับค าสัง่ซือ้ 

หรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษัิทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล

ผลประโยชน์ยังไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วย

ลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 

ของราคาขายหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุนหรอืหยุดรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสั่ง

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือ 

รับซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซือ้หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทราบ 

โดยพลัน 
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12. การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน 

เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่ีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ

ของประเทศ หรอืเพือ่รักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษัิทจัดการ

หยุดรับค าสั่งซื้อ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่

เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วันท าการตดิต่อกัน เวน้แต่จะไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้

ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปได ้

13. เงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทุน 

13.1  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีไม่สามารถน าไป จ าหน่าย จ าน า โอน หรอื น าไปเป็นหลักประกันได ้

ซึง่เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

13.2  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนเมือ่บรษัิทจัดการพบว่าบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดได ้

จองหรอืสั่งซือ้หน่วยลงทุนจนเป็นเหตุที่อาจท าใหไ้ดร้ับการจัดสรรเกนิกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทุน เวน้แต่ใน
กรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยเรือ่งหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุนใน

กองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 

14. การจา่ยเงนิปนัผล : ไม่ม ี

14.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไมม่ ี

14.2 หลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล : ไมม่ี 

15. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทุน :  

15.1. ค่าธรรมเนยีมรวม (เพดานค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม

ท ัง้หมด) :                                                                                                    

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการค่าใชจ่้ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 5.000 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของ 

กองทนุรวม 

15.2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวัน 

มูลค่าทรัพย์สนิที่ใชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีน หมายถงึ มูลค่าทรัพยส์นิทัง้สิน้หักดว้ยมูลค่าหนี้สนิทัง้สิน้ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วันทีค่ านวณ 

ในกรณีทีก่องทุนรวมต่างประเทศมกีารคนืเงนิค่าธรรมเนียมบางสว่น อันไดแ้ก ่การจัดการ และ/หรอืค่าธรรมเนียมอืน่ใดใน

ลักษณะท านองเดียวกันนี้ (ถา้มี) เพื่อเป็นค่าตอบแทนใหก้องทุน กองทุนจะน าเงนิดังกล่าวไปลงทุนในกองทุนหลัก 
(Royalties and rebate) ตอ่ไป โดยถอืวา่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.100 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวัน 

มูลค่าทรัพย์สนิที่ใชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีน หมายถงึ มูลค่าทรัพยส์นิทัง้สิน้หักดว้ยมูลค่าหนี้สนิทัง้สิน้ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วันทีค่ านวณ 

15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.000 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวัน 
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มูลค่าทรัพย์สนิที่ใชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบยีน หมายถงึ มูลค่าทรัพยส์นิทัง้สิน้หักดว้ยมูลค่าหนี้สนิทัง้สิน้ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วันทีค่ านวณ 

15.2.4. คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.2.5. คา่ธรรมเนยีมการจดัจ าหนา่ย :  

ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.2.6. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.400 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวัน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.400 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวัน ตามทีจ่่ายจรงิ 

 (1) ค่าใชจ่้ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุน อาทเิช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ ์ค่าใชจ่้ายในดา้นการตลาด การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะน ากองทุน เป็นตน้ 

ตามทีจ่่ายจรงิ แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 0.535 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

(2) ค่าใชจ่้ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดตัง้กองทุน เชน่ค่าธรรมเนียมในการจัดตัง้กองทุนและจดทะเบยีนกอง

ทรัพยส์นิของกองทนุกับส านักงาน คา่ทีป่รกึษาทนายความ ในชว่งจัดตัง้กองทนุ เป็นตน้  

(3) คา่ใชจ่้ายในการแปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารจัดการและการด าเนนิงานของกองทนุเป็นภาษาต่างประเทศ  

(4) ค่าใชจ่้ายที่เกีย่วเนื่องกับการจัดท าบัญชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการสอบบัญช ี

คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิจากการลงบัญชกีองทนุ หรอืการจัดทารายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

(5) ค่าใชจ่้ายที่เกีย่วเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพยแ์ละทรัพยส์นิของกองทุน เช่น ค่านายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยห์รือ 

ตราสารต่าง ๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ่้ายในการโอนหลักทรัพย์ ค่าใชจ่้ายในการจัดทาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับ
หลักทรัพย ์ค่าใชจ่้ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลักทรัพย ์เชน่ ใบหุน้กู ้ค่าใชจ่้ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย ์และ

ค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลักทรัพย ์ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบันการเงนิที่
เกีย่วขอ้งกับการบรหิารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอืน่ใดที่ทาใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย ์

และหรอืทรัพยส์นินัน้ได ้ 

(6) คา่ทีป่รกึษากฎหมาย  

(7) ค่าจัดท า จัดพมิพ ์แบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารกองทุน หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี 

รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับกองทุน และค่าใชจ่้ายในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสาร
ดังกลา่วใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนคา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กีย่วเนื่องกับกองทนุ  

(8) คา่ใชจ่้ายในการจัดท า ผลติ และน าสง่เอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เชน่ หนังสอื ชีช้วน รายงานทุกรอบ

ปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี่ยวกับขอ้มูลการจัดการกองทุนรวม เพื่อนาส่งแก่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผูถ้ือหน่วยลงทุน และหรือผูดู้แลผลประโยชน์ ผูส้อบบัญช ีและผูเ้กี่ยวขอ้งอื่น ๆ ของ

กองทนุ  

(9) ค่าใชจ่้ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสอืพมิพ์รายวันหรือสิง่พมิพ ์

อืน่ใด  

(10) ค่าใชจ่้าย ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าไปรษณียากร ค่าภาษีอากร ทีเ่กดิขึน้หรือเกีย่วเนื่องกับการลงทุนหรือมีไวใ้น

ทรัพยส์นิหรอืหลักทรัพยทั์ง้ในประเทศและต่างประเทศ เชน่ การจัดหาใหไ้ดม้า รับมอบ สง่มอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกัน

ผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ การโอนเงนิ คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายที่
เกีย่วขอ้งกับการป้องกันความเสีย่งในอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา หรอืความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุในหลักทรัพยทั์ง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ และค่าใชจ่้ายหรือค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ตามที่จ่ายจรงิ รวมถงึค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมอื่นใด
เพือ่ใหก้องทนุสามารถลงทนุในหลักทรัพยต์ามทีก่ าหนดไวใ้นโครงการได ้เป็นตน้  

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

ช าระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ที่ฟ้องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิติ
หนา้ทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการเพือ่ประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนหรอืเมือ่ไดร้ับค าสั่ง

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืค่าใชจ่้ายดา้นกฎหมายในการด าเนนิคดทีางศาล
เพือ่รักษาสทิธขิองกองทนุ เป็นตน้  

(12) คา่จัดเตรยีมรายงานต่างๆ ส าหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ/หรอืคา่ใชจ่้ายต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการปฏบัิตติามกฎหมายหรือ
ประกาศของส านักงาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย  
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(13) ค่าใชจ่้ายในการจัดท า จัดพมิพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถงึการลงประกาศใน

หนังสอืพมิพร์ายวัน ทีน่อกเหนือจากการประกาศมลูค่าทรัพยส์นิสทุธ ิเชน่ ประกาศการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ การปิดสมุด
ทะเบยีนเพือ่จ่ายเงนิปันผล เป็นตน้ และ/หรอื ขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(14) ค่าใชจ่้ายเกีย่วเนื่องจากการเปลีย่นแปลงแกไ้ขโครงการ เชน่ การจัดประชมุผูถ้ือหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้ือหน่วย
ลงทนุ คา่ใชจ่้ายในการประกาศการแกไ้ขในหนังสอืพมิพ ์เป็นตน้  

(15) คา่เอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบัญชกีองทนุ  

(16) ค่าใชจ่้ายในการรับช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ค่าใชจ่้ายในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร เป็นตน้  

(17) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใขจ่้ายที่เกี่ยวขอ้งกับการท ารายการลงทุน และ/หรือค่าใชจ่้ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรส าหรับหนังสอืโตต้อบกับผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่า

จดทะเบยีนกับผูม้อี านาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใชจ่้าย และ/หรอื ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกับการจัดหา ไดม้า รับ

มอบ/สง่มอบดูแลรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึง่สนิทรัพยห์รอืหลักทรัพยต์่างๆ ของกองทุนทีน่อกเหนือไปจากทีร่ะบุไวใ้น
ขอ้ 15.2.2 "คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี" เป็นตน้  

(18) คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา (failed trade)  

(19) คา่ใชจ่้ายเกีย่วกับการเก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ (ถา้ม)ี นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ทีเ่รยีก

เก็บรายปี ตามทีจ่่ายจรงิ โดยจะไม่เกนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม (20) ค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ในการช าระบัญช ีและเลกิกองทนุ 

(21) ค่าใชจ่้ายที่เกีย่วขอ้งกับการใชห้รืออา้งองิดัชนีหลักทรัพย ์เครื่องหมายการคา้ และ/หรือ เครื่องหมายบรกิารของ

ตลาดหลักทรัพย ์และ/หรอื ของผูค้ านวณและประกาศดัชนี (Index Provider) 

(22) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการจ่ายเงินปันผล และ/หรือค่าใชจ่้ายอื่นๆ ที่

เกีย่วเนื่องกับกองทนุ 

หมายเหต ุ 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทัง้หมดเป็นอัตราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดในท านองเดยีวกัน  

ค่าใชจ่้ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะ
ค านวณทุกวันและจะเรยีกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดอืน ทัง้นี้การตัดจ่ายคา่ธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลีย่นไดต้ามความ

เหมาะสมโดยถอืประโยชนข์องกองทนุเป็นส าคัญ  

คา่ใชจ่้ายขอ้ 15.2.6 (1 – 22) จะตัดจ่ายจากกองทนุรวมตามทีจ่่ายจรงิ และในทางบัญชจีะพจิารณาตัดจ่ายทัง้จ านวนหรือ

ทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมเฉลีย่เท่ากันทุกวันตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้ับประโยชนจ์ากค่าใชจ่้ายนัน้หรอืตาม
ระยะเวลาทีเ่หมาะสม  

ทัง้นี้การตัดจ่ายคา่ใชจ่้ายดังกลา่วขา้งตน้จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบัญช ีและผูส้อบบัญชรีับ

อนุญาตแห่งประเทศไทย อนึง่ หากมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกับภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดในท านอง
เดยีวกัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรับรูภ้าษีต่างๆ ดังกล่าว โดยถอืว่าไดร้ับมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน

แลว้  

15.3. คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ของมลูคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายไม่
เท่ากันขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการท ารายการ ประเภทการท ารายการ ระยะเวลา

การถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้  

15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ของมลูคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชค้ านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแต่ละกลุม่หรอืแต่ละราย

ไม่เท่ากันขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการท ารายการ ประเภทการท ารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนเขา้ (Switching In) :ม ี 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ    

บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุส าหรับการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งกองทุน

รวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามอัตราที่
บรษัิทจัดการก าหนด 

ทัง้นี้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ

รายไม่เท่ากันขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการท ารายการ ประเภทการท ารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

15.3.3.2 คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ    

บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุส าหรับการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งกองทุน
รวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามอัตราที่

บรษัิทจัดการก าหนด 

ทัง้นี้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ

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  

15.3.6. คา่ปรบักรณีขายคนืหนว่ยลงทุนกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ : ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1)  ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยห์รือสถาบันการเงนิก าหนด โดยบรษัิท

จัดการจะหักจากจ านวนค่าขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ๆ 

(2)  คา่ธรรมเนียมการหักเงนิจากบัญชขีองผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ตามอัตราทีธ่นาคารพาณชิยห์รอืสถาบันการเงนิก าหนด 

โดยตัดจ่ายจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(3)  บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขอใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการใหผู้ถ้ือ

หน่วยลงทนุเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกตซิึง่เป็นกรณีทีบ่รษัิทจัดการด าเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุราย ตามที่

จ่ายจรงิ เช่น ค่าใชจ่้ายในการจดแจง้จ าน ากับนายทะเบยีน ค่าแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มูลในทะเบยีน เป็นตน้ โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าวทราบ 

คา่ธรรมเนียมดังกลา่วในขอ้ 15.3 ขา้งตน้นี้ เป็นอัตราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกัน 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายตามอัตราทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใน

หัวขอ้ “ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน” โดยอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายดังกล่าว

เป็นเงนิสด หรอืวธิอีืน่ใดจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตใหเ้ป็นอยา่งอืน่ 

15.4. วธิกีารค านวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนยีม :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทัง้หมดเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอืน่ใดในท านองเดียวกัน 
ค่าใชจ่้ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะ

ค านวณทุกวันและจะเรยีกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดอืน ทัง้นี้การตัดจ่ายคา่ธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลีย่นไดต้ามความ
เหมาะสมโดยถอืประโยชนข์องกองทนุเป็นส าคัญ 
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ค่าใชจ่้ายขอ้15.2.6 (1 – 21) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามทีจ่่ายจรงิ และในทางบัญชจีะพจิารณาตัดจ่ายทัง้จ านวนหรือ

ทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมเฉลีย่เท่ากันทุกวันตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้ับประโยชนจ์ากค่าใชจ่้ายนัน้หรอืตาม
ระยะเวลาทีเ่หมาะสม  

ทัง้นี้การตัดจ่ายคา่ใชจ่้ายดังกลา่วขา้งตน้จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบัญชแีละผูส้อบบัญชรีับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย อนึง่ หากมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกับภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดในท านอง

เดยีวกัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรับรูภ้าษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถอืว่าไดร้ับมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุ

แลว้ 

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

1   ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมีความประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายตามที่ไดร้ะบุไวใ้นโครงการและไดด้ าเนินการ
ดังกล่าวแลว้ ใหบ้รษัิทจัดการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างท่ัวถงึภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการลด

คา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายดังกลา่ว  ทัง้นี้ การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท าโดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอันท าใหม้ั่นใจไดว้่าผูล้งทุน

ไดร้ับทราบขอ้มูลดังกล่าว เชน่ เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอื ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุก
แหง่ของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เป็นตน้  

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้ือว่าส านักงานใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิ

โครงการในเรือ่งดังกลา่วเมือ่บรษัิทจัดการไดด้ าเนนิการตามขา้งตน้แลว้ 

2   ในกรณีที่บรษัิทจัดการมคีวามประสงคจ์ะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายเพิม่ขึน้ตามที่ระบุไวใ้นโครงการ บรษัิท
จัดการตอ้งค านงึถงึความสมเหตุสมผลกับสภาพปกตทิางธุรกจิและประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ และตอ้งเปิดเผยขอ้มูล

ดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างท่ัวถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอันท าใหม้ั่นใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้ับทราบขอ้มูลดังกล่าว 

โดยอย่างนอ้ยตอ้งจัดใหม้ีการเผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุก

แหง่ของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี้ 

2.1  ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอัตราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเดมิ
ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ใหบ้รษัิทจัดการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วันท าการกอ่นการ

เรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายเพิม่ขึน้ 

2.2  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอัตราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเดมิ
ตามทีร่ะบุไวอ้ย่างชัดเจนในโครงการแลว้ว่าบรษัิทจัดการสามารถกระท าการดังกลา่วได ้ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปี

นับแต่วันที่บรษัิทจัดการประสงคจ์ะขึน้ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดังกล่าว ใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการตามหลักเกณฑ์

ดังนี้ 

(ก)  ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สงูดังกล่าว ใหบ้รษัิท
จัดการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วันกอ่นการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายที่

เพิม่ขึน้ดังกลา่ว 

(ข)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สูงดังกล่าว บรษัิท

จัดการตอ้งไดร้ับมตพิเิศษ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ 2.1 

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

เปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายดังกล่าว 

15.6. หมายเหต ุ: 

ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทัง้หมดของกองทุนทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอัตราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิม่
แลว้ ทัง้นี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิม่หรือภาษีอืน่ใดมีการเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการสงวนสทิธใินการปรับปรุงอัตรา

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทัง้หมดของกองทนุใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงดังกล่าว 

16. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และ

ราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 

16.1 วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุนราคา

ขายหนว่ยลงทนุ และราคารบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ตา่งประเทศ  

16.2 เงือ่นไขพเิศษ : 

1. บรษัิทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวธิีการที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศ ก าหนด  

ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศบริษัทจัดการจะค านวณจากมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวมส่วนที่ลงทุนใน

ต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมสว่นทีล่งทุนในประเทศ เพือ่ใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ

ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
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โดยในส่วนต่างประเทศจะใชมู้ลค่าหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สนิ ณ สิน้วันท าการซือ้ขายที่จะไดร้ับจากกองทุนหลัก

ภายในวันท าการถัดไป และจะใชอั้ตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ของ Bloomberg  เวลาประมาณ 17.00 น. ของวัน

ท าการทีค่ านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน  อย่างไรก็

ตาม ในกรณีทีไ่ม่สามารถใชอั้ตราแลกเปลีย่นดังกล่าวได ้บรษัิทขอสงวนสทิธใิชอั้ตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศจาก

แหล่งขอ้มูลอืน่ ๆ ตามทีบ่รษัิทเห็นสมควร ภายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน ์หรอืตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนทีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก าหนด โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ 

(2) บรษัิทจัดการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้

คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอืน่  

(2.1) ค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วันท าการ ภายในวันท าการถัดไปโดยมใิหนั้บรวมวันหยุด
ท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดยีวกับธุรกจิการจัดการ

กองทนุรวม หรอืตามทีบ่รษัิทจัดการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีเ่หตกุารณ์ไม่ปกต ิ

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนภายในวันท าการ
ถัดไป โดยมใิหนั้บรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะใน

ท านองเดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทุนรวม ทัง้นี้ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน ให ้
บรษัิทจัดการใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน

และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ดังตอ่ไปนี้  

(ก) วันท าการกอ่นวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วันท าการถัดไป    

(ข) วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วันท าการถัดไป 

(ค) วันท าการสดุทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วันท าการถัดไป ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทุนรวมก าหนด

วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกันยาวกวา่ 1 เดอืน 

(ง) วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่การจ่ายเงนิปันผล โดยประกาศภายใน 2 วันท าการถัดไป  

ความใน (ก) มใิหน้ ามาใชบั้งคับกับกองทนุรวมเปิดทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทุนทุกวันท าการ และกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภท

สถาบัน 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยประกาศ

ภายใน 2 วันท าการถัดไป   

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้วันท าการที่

ค านวณนัน้  

มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีป่ระกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้ับ

การรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์

บรษัิทจัดการอาจไม่สามารถด าเนนิการตาม (2.1) - (2.4) ได ้หากเกดิเหตุการณ์ที่ท าใหไ้ม่ไดร้ับราคาหลักทรัพย ์และ/

หรือทรัพย์สนิ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน อันเนื่องจากกองทุนรวมต่างประเทศ ตลาด

หลักทรัพยต์า่งประเทศ สถาบันการเงนิต่างประเทศทีต่ดิต่อซือ้ขายหลักทรัพย ์รวมทัง้ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุ ปิด

ท าการ หรือเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ไม่สามารถควบคุมได ้บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย 

หน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันท าการถัดจากวันที่บริษัทจัดการไดร้ับขอ้มูลราคาหลักทรัพย์ 

หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และจะประกาศภายในวันท าการถัดจากวันที่ค านวณมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธ ิ

การค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธกิรณีที่วันท าการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดท าการในต่างประเทศ บรษัิทจัดการจะใช ้

ราคาราคาหลักทรัพย ์และ/หรอืทรัพยส์นิ มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศทีล่งทนุล่าสดุทีม่เีป็นฐานในการ

ค านวณ ทัง้นี้ เวน้แตก่รณีทีบ่รษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นร่วมกันว่าควรจะใชร้าคาอืน่ทีเ่หมาะสมกวา่แทน 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้วันท าการที่
ค านวณนัน้  

มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีป่ระกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้ับ
การรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์
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(2.5) ประกาศทางเว็บไซตเ์พือ่ใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดังกล่าวภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลในการ

ตัดสนิใจลงทนุได ้และปิดประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้ปีระกาศดังกล่าวไว ้ณ 
สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะประกาศใน

ช่องทางอืน่ที่เหมาะสม โดยถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ และบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน 

ในกรณีทีก่ารประกาศขา้งตน้ หากไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ัดขึน้โดยสมาคม (NAV Center) 

หรอืชอ่งทางอืน่ที่ส านักงานยอมรับ บรษัิทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนภายในสองวันท า
การถัดไปก็ได ้

(2.6) ในกรณีทีม่ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ จ านวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด 

(3) การใชตั้วเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือ
จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสุทธเิป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล 

(3.2) ค านวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล ส าหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมูลค่าหน่วยลงทุน

เพือ่ใชใ้นการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทนุตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนยิมต าแหน่งที ่
5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) 

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล แต่จะ
ใชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นั้น รวมเขา้เป็น

ทรัพยส์นิของกองทนุ 

(4) ในกรณีดังตอ่ไปนี้ ใหบ้รษัิทจัดการไดร้ับยกเวน้ไมต่อ้งปฏบัิตติามขอ้ 16.1 (2) 

(4.1) เมือ่บรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน 
โดยใหไ้ดร้ับยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดังกลา่ว 

(4.2) เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้ับยกเวน้ตัง้แตวั่นทีป่รากฏเหตดุังกล่าว 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและ/หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายใน 2 วันท าการ 

16.3 แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทาง
เว็บไซต ์(website) ของบรษัิทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรอืชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการเห็นวา่เหมาะสม 

16.4 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีมู่ลคา่หนว่ยลงทุนไมถู่กตอ้ง 

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งแตกต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งนอ้ยกว่าหนึง่สตางค ์หรอืต่างจากราคา

หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึง่สตางคข์ึน้ไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะจัดท า

และส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้ง และจัดใหม้ีส าเนารายงานดังกล่าวไว ้ณ ที่ท าการของบรษัิทจัดการ เพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดังกลา่วจะมรีายการอย่างนอ้ย ดังตอ่ไปนี้ 

(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(ง) มาตรการป้องกันเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้งมสีาเหตมุา

จากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง 

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตัง้แต่หนึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตรา
ตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลังนับตัง้แตวั่นทีพ่บราคา

หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง และด าเนนิการดังต่อไปนี้เฉพาะวันทีร่าคาหน่วยลงทุนต่างจากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึง่

สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตราสว่นตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 
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 (1) จัดท ารายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิน้ภายในวันท าการถัดจาก

วันที ่บรษัิทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ดู้แลผลประโยชนภ์ายในวันท าการถัดจาก

วันทีค่ านวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิน้ เพือ่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดังกล่าวภายในวันท าการถัดจาก

วันทีบ่รษัิทจัดการสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน ์ทัง้นี้ รายงานดังกลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ยดังต่อไปนี้   

(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(ง) การด าเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ีส าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที่ท าการของบรษัิทจัดการ เพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้ง ใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งภายในวันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มลูใน

รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ด าเนนิการโดยวธิกีารใดๆ เพือ่ใหผู้ล้งทนุสามารถรับทราบชือ่กองทนุรวมทีม่กีารแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุตาม (2) และ

วัน เดอืน ปีที่มีการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนตาม (2) ภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลใน

รายงานตาม (1)   

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จ และด าเนินการโดยวธิีการใด ๆ เพื่อใหผู้ซ้ ือ้หน่วยลงทุนหรือผูข้ายคนืหน่วยลงทุนในชว่ง

ระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตามขอ้ (2) และการชดเชยราคา ภายในหา้วันท าการนับแต่

วันทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์ับรองขอ้มลูในรายงานดังกล่าว 

(5) จัดท ามาตรการป้องกันเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง และสง่รายงานดังกลา่ว พรอ้มทัง้ส าเนารายงานการแกไ้ข

ราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ัดท าตาม (1) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในเจ็ดวัน

ท าการนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชนร์ับรองขอ้มูลในรายงานดังกล่าว เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุ

มาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได ้บรษัิทจัดการจะไมส่ง่รายงานมาตรการป้องกันใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

แต่จะสง่ส าเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่

อาจควบคมุไดแ้ทน 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามหลักเกณฑด์ังต่อไปนี้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งต ่ากวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง (understate)ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตดิังนี้ 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึง่มีมูลค่า

เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

หากปรากฏว่าผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะตอ้ง

ลด  ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วย

ลงทนุทีเ่หลอือยูนั่น้และจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจ านวนเท่ากับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แตก่รณี เพือ่ชดเชยราคา

ใหแ้กก่องทนุรวมเปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได ้เชน่ ราคา

หลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง และ

ผูด้แูลผลประโยชนร์ับรองวา่มสีาเหตดุังกล่าว 

(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน

เป็นจ านวนซึง่มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง หรือจ่ายเงนิของ

กองทุนรวมเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้าย

คนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ ใหบ้รษัิทจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคา เพือ่

ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง (overstate) ใหบ้รษัิทปฏบัิตดิังนี้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวน

ซึง่มมีลูคา่เทา่กับสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทนุรวมเปิด

เป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ 
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(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็น

จ านวนซึง่มมีลูคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง 

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่

จะตอ้งลด ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวน

หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั ้นและจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี  เพื่อ

ชดเชยราคาใหแ้กก่องทุนรวมเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุ

ได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถู่กตอ้ง และผูดู้แล

ผลประโยชนร์ับรองวา่มสีาเหตดุังกลา่ว 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมมีลูคา่

ไมถ่งึหนึง่รอ้ยบาท บรษัิทอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน แตถ่า้บุคคล

ดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ใหบ้รษัิทชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายในหา้วันท าการนับแต่วันที่ผูดู้แล

ผลประโยชนร์ับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1)(ข) หรอืผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนตาม (2)(ก)  

บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจจ่ายเงนิของบรษัิทเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้

(3)   บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบค่าใชจ่้ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เชน่ ค่าใชจ่้ายในการประกาศ 

การแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนังสอืพมิพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใชจ่้ายในการจัดส่งเงนิชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ ือ้หน่วยลงทุน

และผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดังกล่าว มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก  

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 : นายอนุสรณ์ เกยีรตกัิงวาฬไกล หรอื นางขวัญใจ เกยีรตกัิงวาฬไกล หรอื นาย สาธติ เกยีรตกัิงวาฬไกล หรอื 

นาย ประสทิธพิร เกษามา 

บรษัิทจัดการอาจเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงผูส้อบบัญชใีนภายหลัง โดยผูส้อบบัญชดัีงกล่าวตอ้งเป็นบุคคลที่ไดร้ับ
ความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบ 

17.7 การแตง่ต ัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไมม่ ี

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีของกองทนุรวม 

18.1. วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญช ี: วันที ่xxx 2564 

18.2. วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญชคีรัง้แรก : วันที ่xxx 2564 
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18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วันสิน้สดุรอบบัญช ี: ประมาณ 1 ปี นับตัง้แตวั่นจดทะเบยีนกองทนุ 

วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญชคีรัง้แรก :  ประมาณ 1 ปี นับตัง้แตวั่นจดทะเบยีนกองทนุ 

19. การขอมตผิูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการการจดัการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

เป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นสว่นขอ้ผูกพันตามขอ้ 19 เรือ่ง "หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ" 

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกลา่ว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้

ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่
ก าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

20. ขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

20.1  กรณีบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่

จ าหนา่ยไดแ้ลว้ท ัง้หมด 

ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ  บรษัิทจัดการจะไมนั่บคะแนน

เสยีงทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม เวน้แตก่ารเกนิขอ้จ ากัดการถอื
หน่วยลงทนุเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุตามขอ้ 5.2.7.1 (3)(ค)  

โดยบรษัิทจัดการจะด าเนินการแกไ้ขสัดส่วนการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันนัน้ใหม้จี านวนไม่เกนิ
หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วันที่ปรากฏกรณี

ดังกล่าว หรือด าเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เวน้แต่ เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

20.2 การแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุหรอืวธิกีารจดัการ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุน หรอืวธิกีารจัดการตามทีเ่ห็นสมควร
ในกรณีทีส่ว่นราชการต่างๆ เชน่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/หรอื หน่วยงาน

อื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ไดม้ีการปรับเปลี่ยน แกไ้ข เพิม่/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ที่

เกีย่วเนื่องกับหลักเกณฑ ์เงือ่นไข วธิกีารจัดตัง้จัดการ และ/หรอืวธิกีารบรหิารจัดการกองทนุไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของกฎหมาย 
ประกาศ ขอ้ก าหนด ระเบยีบปฏบัิต ิเงือ่นไข หรอื รายละเอยีดตา่งๆ ทัง้นี้โดยถอืวา่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน

ทุกราย  ทัง้นี้การแกไ้ขเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิดังกล่าว จะตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานประกาศก าหนด เห็นชอบ ผ่อนผัน สั่ง
การ ใหส้ามารถกระท าได ้ 

20.3 การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft commission) 

บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทนุจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของบุคคล

ดังกลา่วในการจัดการกองทนุได ้โดยมหีลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้ 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีร่ับไวนั้น้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิที่มมีูลค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ 

(2) ตอ้งไม่มีพฤตกิรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจ าเป็นเพื่อใหก้องทุน
ไดร้ับประโยชนจ์ากบคุคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทตอ้ง

กระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทนุรวมนัน้ดว้ย 

20.4  การกูย้มืเงนิหรอืการท าธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซือ้คนื 

บรษัิทจัดการอาจกูย้ืมเงนิหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้คืนในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

20.5 การบรกิารซือ้ขายหนว่ยลงทนุดว้ยวธิอี ืน่ๆ เพิม่เตมิ 

(1) บรษัิทจัดการอาจเปิดใหบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารซือ้ขายแบบอืน่ๆ เพิม่เตมิ ตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขที่
บรษัิทจัดการก าหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบ

ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเริม่ใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนื โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ 

(2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารช าระเงนิค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไม่ถือว่า
เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยจะท าการตดิประกาศที่ส านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรือ 

รับซือ้คนื  
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20.6  การท าความรูจ้กัตวัตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสูิจนท์ราบลูกคา้ (Client Due 

Diligence: CDD) 

บรษัิทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืที่บรษัิทจัดการแต่งตัง้ อาจพจิารณาขอขอ้มูล เอกสาร หลักฐาน 

เพิม่เตมิจากผูส้นใจสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกีย่วขอ้งกับผูล้งทุนตามค าจ ากัด
ความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว้ ทัง้นี้

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเพือ่ให ้

เป็นไปตามแนวทางปฏบัิต ิหรอืการตคีวาม หรอืการสัง่การของหน่วยงานผูม้อี านาจ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรือรับซือ้คืนมีหนา้ที่ตอ้งท าความรูจั้กตัวตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสิูจน์ทราบลูกคา้ 

(Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้งทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนมหีนา้ทีแ่จง้การเปลีย่นแปลงขอ้มูลเกีย่วกับ
การรูจ้ักตัวตนของลูกคา้ (KYC) และการพสิจูน์ทราบลูกคา้ (CDD) ใหบ้รษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืทราบ โดยตามแนวทางปฏบัิตขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการฟอกเงนิดังกล่าว บรษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรับซือ้คนืจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบัญชเีพื่อใชบ้รกิารใหม่ การท าธุรกรรมของ
ลูกคา้เดมิ และการทบทวนขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอืน่ๆ ตามที่หน่วยงานผูม้ีอ านาจ

ก าหนดแนวทาง 

20.7    ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตีา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะ
เรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบังคับใชวั้นที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดใหส้ถาบันการเงนิทีไ่ม่ใช่

สัญชาตอิเมรกัินนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มูลเกี่ยวกับบัญชขีอง

บุคคลทีอ่ยู่ในบังคับตอ้งเสยีภาษีใหกั้บประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/นติบิุคคล สัญชาตอิเมรกัิน ผูซ้ ึง่มี
ถิน่ที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมรกิา และ ผูซ้ ึง่มีถิน่ที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมรกิา) ซึง่เปิดหรือมีไวกั้บ FFI นัน้ นอกจากนี้ยัง

ปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบันมรีัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนนิการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนดและหลักเกณฑใ์นลักษณะที่
คลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดังกลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษัิทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับหน่วยงาน

สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยมหีนา้ทีต่อ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสัญชาตอิเมรกัินและ
บคุคลทีม่ลีักษณะตามหลักเกณฑท์ี ่FATCA ก าหนด หนา้ทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูลลกูคา้เพือ่หาความสมัพันธข์องลูกคา้กับ

ประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ทีใ่นการก าหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจัดท าเอกสารยนืยันตนตามหลักเกณฑข์อง 
FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพื่อปฏบัิตติามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคอื มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้ับผลกระทบทีส่ าคัญใน

สองกรณี คอื 

(1) ตอ้งถกูหักเงนิในอัตรา 30 % ของเงนิทีก่องทนุรวมจะไดร้ับจากรายได ้ผลประโยชนห์รอืเงนิจากการขายทรัพยส์นิทาง
การเงนิในประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงนิ

ลงทุนทางออ้มในทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกับ
สถาบันการเงนิอืน่ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบัน

การเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบัน

การเงนิในประเทศไทย ผูร้ับฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน) มหีนา้ทีด่ าเนนิการหักเงนิ ณ ที่
จ่ายดังกลา่วกอ่นช าระใหกั้บกองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้ับฝากทรัพย์สนิ และ
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรือระงับการท า

ธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสัมพันธท์างธุรกจิกับกองทุนรวมหรือบรษัิทจัดการ ซึง่อาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถ

ด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มีประสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนไม่
สามารถท ารายการผา่นทางผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดอ้กีต่อไป  

เพือ่มใิหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมไดร้ับผลกระทบในการด าเนนิงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุโดยรวม บรษัิทจัดการและกองทนุรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผกูพันตนเพือ่ปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละขอ้ก าหนด

ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏบัิตติามภาระผูกพันภายใต ้
ขอ้ก าหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

กับการปฏบัิตงิานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้ับฝากทรัพย์สนิ และผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วย

ลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการดังนี้ 

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศ

ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการน าสง่ขอ้มูล (เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู่ เลขประจ าตัวผู ้
เสยีภาษีของสหรัฐอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้ับ 

เป็นตน้)ทีม่อียูใ่นบัญชทัีง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้กับบรษัิทจัดการ ใหกั้บหน่วยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตาม

ขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ

เกีย่วขอ้งกับประเทศสหรัฐอเมรกิา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกัินหรอืการใหข้อ้มลูตามหัวขอ้ทีก่ าหนด



กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี       หนา้ 60 

ไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเมือ่ขอ้มูลทีเ่คยใหไ้วม้ีการ

เปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึน าสง่หลักฐานเพือ่ยนืยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณี
ทีเ่ป็นลกูคา้สถาบันการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดังกลา่ว 

(3) ด าเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกดิต่อกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรือผูถ้ือ

หน่วยลงทนุโดยรวมไดร้ับประโยชนเ์พิม่ขึน้หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ใน

กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บรษัิทจัดการก าหนด บรษัิท
จัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการอย่างใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งดังตอ่ไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดย

ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บรษัิทจัดการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงที่
ไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญช ี  

(1)  ไมร่ับค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว 

(2)  ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และด าเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว 

(3) ด าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทนุ เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนรายนั้นได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนนิการอืน่ใดอันเป็นการป้องกันหรอืลดผลกระทบ หรอืท าใหก้องทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้ับประโยชน์
เพิม่ขึน้ หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนนิการดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อ

หลกีเลีย่งมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทุนมกีารด าเนนิการทีไ่ม่สอดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งอันจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชธีนาคารตามที่กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบัิติ

บรษัิทจัดการจะเลอืกด าเนนิการเฉพาะผูถ้ือหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรือเป็นบุคคล
ตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บรษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิว ้

ขา้งตน้ บรษัิทจัดการ(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด าเนนิการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่ขอ้มลู
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยังหน่วยงาน หรอืด าเนนิการอืน่ใดทีร่าชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

20.8  เงนิกองทนุส ารองเลีย้งชพี (PVD) ไปยงักองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF for PVD) 

ผูล้งทุน/ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนเงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี ไปยังกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF for PVD) 

ไดต้ามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข ตามส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรอืรวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไปใน
อนาคต 

1. บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

(1)  จัดใหม้ีระบบงานเพื่อแยกส่วนของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่รองรับเงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพีออกจากส่วนของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุท่ัวไปของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี 

(2)  จัดใหม้รีะบบงานในการจ าแนกเงนิจากกองทนุส ารองเลีย้งชพีของผูถ้อืหน่วยลงทนุ แตล่ะรายออกเป็น 2 สว่นดังนี้ 

 (ก)  เงนิสะสม 

 (ข)  เงนิอืน่ทีไ่มใ่ชเ่งนิสะสม 

(3)  จัดเก็บขอ้มูลของผูถ้ือหน่วยลงทุนเกี่ยวกับอายุ และระยะเวลาการเป็นสมาชกิหรือการเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทนุส ารองเลีย้งชพีหรอืกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี แลว้แตก่รณี เพือ่การนับอายตุอ่เนื่อง 

2.  ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนรายใดไม่ประสงคจ์ะลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ให ้
บรษัิทจัดการแจง้ขอ้มลูเกีย่วกับการเสยีสทิธปิระโยชนท์างภาษีใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุรายดังกลา่วทราบ 

3.  ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนเงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพีบางสว่นไปยังกองทุนรวมอืน่ ใหส้ามารถท าได ้

โดยโอนเงนิสะสมและเงนิอืน่ทีไ่มใ่ชเ่งนิสะสมในอัตราทีเ่ทา่กัน  

4.  ในการเปิดเผยขอ้มูลมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ใหบ้รษัิทจัดการระบุไวด้ว้ยว่า มูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธดัิงกลา่วไดร้วมเงนิจากกองทนุส ารองเลีย้งชพีไวด้ว้ย 

5.  บรษัิทจัดการจะไมน่ าขอ้มลูในสว่นของเงนิจากกองทนุส ารองเลีย้งชพีไปรวมค านวณเป็นขอ้มูลเงนิลงทนุและภาพรวม

อตุสาหกรรมในธรุกจิกองทนุรวม 

6.  กรณีเงนิจากกองทนุส ารองเลีย้งชพี ครบเงือ่นไขการไดร้ับสทิธปิระโยชนท์างภาษีแลว้ ผูล้งทนุ/ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไม่
สามารถไดร้ับสทิธปิระโยชน์ทางภาษีใด ๆเพิม่เตมิจากการโอนมายังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF for PVD) และ
นอกจากนี้ การลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF for PVD) อาจมคีา่ใชจ่้ายแตกตา่งจากกองทนุรวมท่ัวไปได ้ 
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7.  กรณีการโอนเงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี มายังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF for PVD)  จนเป็นเหตุใหเ้กนิ
ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ (เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ) ผูถ้อืหน่วยลงทุน
จะมสีทิธอิอกเสยีงไดเ้พยีง 1 ใน 3 เทา่นัน้   

หากมกีารเปลีย่นแปลงใด ๆ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ 
และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื รวมถงึเปิดเผยผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนส าหรับการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ  แต่จะมกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม
อัตราทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับปรุง เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ช่องทาง วธิีการการซือ้/ขาย/ สับเปลีย่น (โอนยา้ย) 
หน่วยลงทุน และ/หรอืรวมถงึบรกิารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งส าหรับเงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี (PVD) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ (RMF for PVD) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ซึง่เป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด โดยถอืว่าไดร้ับมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของ
กองทุนรวม ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดังกล่าว กอ่นวันเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่ง
ของบรษัิทจัดการและ ณ สถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื รวมถงึเปิดเผยผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

21.  การด าเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทนุไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด  : 

ในกรณีที ่บรษัิทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามท ีประกาศก าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิท
จัดการรายอืน่เขา้จัดการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรับความเห็นชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู ้
ถอืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รูห้รือควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร 
บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปไดโ้ดยการคัดเลอืกบรษัิทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะ
ค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในกรณีที มีค่าใชจ่้ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษัิทจัดการ บรษัิท
จัดการรายเดมิจะเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ่้ายดังกล่าว หากบรษัิทจัดการไม่สามารถด าเนนิการไดภ้ายในระยะเวลาท ีก าหนด 
บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเลกิกองทนุรวมต่อไป 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามโครงการจัดการกองทนุรวม ขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจ
แหง่กฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในโครงการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่ง
ดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนัน้ ใหถ้ือว่าบรษัิท
จัดการกองทนุรวมไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนามใน
ขอ้ผกูพันของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามขอ้ก าหนดในโครงการจัดการ
กองทนุรวมและขอ้ผกูพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่า่นการอนุมัตจิากส านักงาน หรอืผา่นการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม ถอื
เป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม 


