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ผูล้งทุนควรศกึษารายละเอยีดของกองทุนอยา่งละเอยีดถี<ถว้นกอ่นตดัสนิใจลงทุนหากมขีอ้สงสยัหรอื 

ตอ้งการขอ้มูลเพิ<มเตมิ โปรดตดิตอ่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื
อคนื 

  

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิช่การฝากเงนิ และมคีวามเสี$ยงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด 
แอล เอช อคิวติี� ไชน่า ออพพอรท์นูติี� เมื$อเห็นวา่การลงทนุในกองทนุเปิดนี�เหมาะสมกับวัตถปุระสงคก์ารลงทุน 
ของผูล้งทนุ และผูล้งทนุยอมรับความเสี$ยงที$อาจเกดิขึ�นจากการลงทนุได ้

• กองทุนเปิด แอล เอช อคิวติี� ไชน่า ออพพอรท์ูนิตี� และกองทุนหลัก มนีโยบายป้องกันความเสี$ยงจากอัตรา
แลกเปลี$ยนเงนิตราต่างประเทศตามดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุน โดยจะพจิารณาตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ$งหากกองทุนมไิดป้้องกันความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยนดังกล่าว ผูล้งทุนอาจ
ไดรั้บผลขาดทุนหรือกําไรจากอัตราแลกเปลี$ยน หรืออาจไดรั้บเงินลงทุนคืนตํ$ากว่าเงินลงทุนเริ$มแรกได ้
นอกจากนี�การทําธุรกรรมป้องกันความเสี$ยงอาจมตีน้ทุนซึ$งอาจทําใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง
จากตน้ทนุที$เพิ$มขึ�น 

• กองทุนหลักที$กองทุนรวมไปลงทุนมสีัดสว่นการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจนี ดังนั�น ผูล้งทุนจงึควรพจิารณา
การกระจายความเสี$ยงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเอง 

• เนื$องจากกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักซึ$งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศทําใหก้องทุนมี
ความเสี$ยงของประเทศที$ลงทุน (country risk) คือความเสี$ยงดา้นการเมือง เศรษฐกจิ สังคม สภาวะตลาด 
มาตรการทางการเงินในภาวะที$เกิดเหตุการณ์ที$ไม่ปกต ิรวมถึงขอ้จํากัดต่างๆ ในประเทศนั�น ๆ ทําใหม้ี
ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน หรืออาจทําใหก้องทุนไม่สามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ 
ซึ$งอาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บเงนิคนืตามระยะเวลาที$กําหนด 

• ในกรณีที$มเีหตกุารณ์ไม่ปกต ิผูล้งทุนอาจไดรั้บชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุลา่ชา้กวา่ระยะเวลาที$กําหนดไว ้
ในหนังสอืชี�ชวน 

• บรษัิทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอื$นเพื$อบรษัิทจัดการเชน่เดยีวกันกับที$บรษัิทจัดการลงทนุ
ในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอื$นเพื$อกองทนุรวม โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีะบบงานที$ป้องกันความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนเ์พื$อใหเ้กดิความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ$มเตมิได ้
ที$ www.lhfund.co.th 

• ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลในหนังสอืชี�ชวนใหเ้ขา้ใจกอ่นซื�อหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื$อใชอ้า้งองิใน
อนาคต และเมื$อมขีอ้สงสยัใหส้อบถามตดิตอ่ผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจกอ่นซื�อหน่วยลงทนุ 

• การพจิารณาร่างหนังสอืชี�ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี�มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชี�ชวนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคา
หรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที$เสนอขายนั�น 
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จดัต ั
งและจดัการโดย 
บรษัิทหลักทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 

 

เสนอขายตอ่ประชาชนท ั<วไป 
มลูคา่โครงการ 1,000,000,000 บาท จํานวนหน่วยลงทนุ 100,000,000 หน่วย 

เสนอขายครั �งแรกระหวา่งวันที$ 8 – 16 มถินุายน  2563 

ภายในเวลาทําการของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ 

 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื
อคนืหนว่ยลงทนุ 
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 

บรษัิทหลักทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนืหน่วยลงทนุที$ไดร้ับแตง่ตั �ง (ถา้ม)ี 

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์
ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  

 

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 
บรษัิทหลักทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 
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คําศพัท ์

คําศพัท ์ คําอธบิายศพัท ์

โครงการ  หมายถงึ โครงการจัดการโครงการจัดการกองทนุเปิด แอล เอช อคิวติี� ไชน่า 
ออพพอรท์นูติี� 

กองทุนรวม หรือ กองทุน หรือ
กองทนุเปิด 

หมายถงึ โครงการจัดการกองทนุเปิด แอล เอช อคิวติี� ไชน่า ออพพอรท์นูติี�   

หน่วยลงทนุ  หมายถงึ หน่วยลงทนุของโครงการจัดการกองทนุเปิด แอล เอช อคิวติี� ไชน่า 
ออพพอรท์นูติี�   

หน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผล หมายถงึ หน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผลของกองทนุเปิด แอล เอช อคิวติี�  
ไชน่า ออพพอรท์นูติี� (ชื$อยอ่ : LHCHINA-D) 

หน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูค่า หมายถงึ หน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูคา่ของกองทนุเปิด แอล เอช อคิวติี�  
ไชน่า ออพพอรท์นูติี� (ชื$อยอ่ : LHCHINA-A) 

หน่วยลงทนุชนดิชอ่งทาง
อเิล็กทรอนกิส ์

หมายถงึ หน่วยลงทนุชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสข์องกองทนุเปิด แอล เอช 
อคิวติี� ไชน่า ออพพอรท์นูติี� (ชื$อยอ่ : LHCHINA -E) 

หนังสอืชี�ชวน หมายถงึ หนังสอืชี�ชวนที$มรีายละเอยีดตามที$กําหนดโดยประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยแบบหนังสอืชี�ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม 

บรษัิทจัดการ  หมายถงึ บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด 

วันทําการ หมายถงึ วันเปิดทําการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ 

วันทําการซื�อหน่วยลงทนุ 
(Subscription Date) 

หมายถงึ วันที$บรษัิทจัดการกําหนดใหผู้ล้งทุนสามารถซื�อหน่วยลงทุนได ้ทั �งนี� 
ตามที$กําหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

วันทําการขายคนืหน่วยลงทนุ 
(Redemption Date) 

หมายถงึ วันที$บรษัิทจัดการกําหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคนื
หน่วยลงทนุได ้ทั �งนี� ตามที$กําหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื  หมายถงึ บุคคลที$บรษัิทจัดการกองทุนรวมมอบหมายใหทํ้าหนา้ที$ขายหรือรับ
ซื�อคนืหน่วยลงทนุ หรอืสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณี ของกองทนุรวม 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ หมายถงึ ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ$งไดแ้ก่ ธนาคารทหารไทย 
จํากัด (มหาชน) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ  หมายถงึ มูลค่าทรัพย์สนิสุทธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทุนที$จําหน่ายไดแ้ลว้
ทั�งหมดเมื$อสิ�นวันทําการที$คํานวณนั�น 

ราคาขายหน่วยลงทนุ 
(Subscription Price) 

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ�นวันทําการขายหน่วยลงทุน บวกดว้ย
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

ราคารับซื�อคนืหน่วยลงทนุ 
(Redemption Price) 

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ�นวันทําการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน หักดว้ย
คา่ธรรมเนียมการรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

การแกไ้ขราคายอ้นหลัง หมายถงึ การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนที$ไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที$
ถูกตอ้ง โดยแกไ้ขราคายอ้นหลังตั �งแต่วันที$ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึ
ปัจจุบัน 

การชดเชยราคา  หมายถึง การเพิ$มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื�อหรือผูข้ายคืนหน่วย
ลงทุนที$มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง หรือการจ่ายเงนิซึ$งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุน ที$ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที$ถูกตอ้งแทนการ
เพิ$มหรอืลดจํานวนหน่วยลงทนุ 

ใบแสดงสทิธ ิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที$เกิดจากหลักทรัพย์อา้งอิงไทย 
(Depositary receipt) 

หลักทรัพยอ์า้งองิ หมายถงึ หลักทรัพยป์ระเภทใดประเภทหนึ$งที$ออกโดยบรษัิทจดทะเบยีนและ
ใชเ้พื$อรองรับใบแสดงสทิธ ิ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

สํานักงานหรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หมายถงึ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
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กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถงึ พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืประกาศและ
คําสั$งตา่งๆ ทั�งที$มอียูใ่นปัจจุบันและที$แกไ้ขเพิ$มเตมิ 

ตลาดหลักทรัพย ์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยใ์หม ่

สมาคม หมายถงึ สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน ซึ$งหมายถงึสมาคมที$เกี$ยวเนื$องกับธุรกจิ
หลักทรัพยท์ี$ไดร้ับอนุญาตและจดทะเบยีนกับสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
โดยมีวัตถุประสงคเ์พื$อทําการส่งเสรมิและพัฒนาธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทที$
เกี$ยวกับการจัดการลงทนุ 

สถาบันการเงนิ หมายถงึ สถาบันการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบี�ยเงนิใหกู้ย้ืมของสถาบัน
การเงนิ 

กจิการ หมายถึง บริษัทที$มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที$มี
หลักทรัพยซ์ื�อขายในศนูยซ์ื�อขายหลักทรัพย ์หรอืบรษัิทมหาชนจํากัด 

คําเสนอซื�อ หมายถงึ คําเสนอซื�อหลักทรัพยข์องกจิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงื$อนไข และวธิีการในการเขา้ถือหลักทรัพยเ์พื$อครอบงํา
กจิการ 

ศนูยซ์ื�อขายหลักทรัพย ์ หมายถงึ ศูนยซ์ื�อขายหลักทรัพยซ์ึ$งจัดตั �งขึ�นตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์ 

มตพิเิศษ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนที$มคีะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี$ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั�งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ$งเขา้ร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั�งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ$งส่ง
หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตเิสยีงขา้งมาก มติของผูถ้ือหน่วยลงทุนที$มีคะแนนเสียงขา้งมากของจํานวนหน่วยลงทุน
ทั�งหมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ$งเขา้ร่วมประชมุและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
หรอืของจํานวนหน่วยลงทุนทั �งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ$งส่งหนังสือแจง้
มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน” 

กลุม่กจิการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที$สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดใหจั้ดทํางบการเงนิรวม 

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

กองทนุ buy & hold กองทุนรวมที$มุ่งเนน้ลงทุนเพียงครั �งเดียวโดยถือทรัพย์สนิที$ลงทุนไวจ้นครบ
กําหนดอายขุองทรัพยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรอื
ครบอายขุองกองทนุรวม 

กองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุที$จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายตา่งประเทศซึ$งมลัีกษณะเป็นโครงการลงทนุ
แบบกลุม่ (collective investment scheme)  ทั �งนี� ไม่วา่กองทนุดังกลา่วจะ
จัดตั�งในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอื$นใดแตไ่มร่วมถงึกองทนุ property กองทนุ 
infra กองทนุ private equity ที$จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทนุ ETF ต่างประเทศ กองทนุ exchange traded fund ที$จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายตา่งประเทศ 

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

ตลาดหลักทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื$อธรุกรรมในตลาดทนุ 
2. กองทุนโครงสรา้งพื�นฐานต่างประเทศที$จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายต่างประเทศ

ซึ$งมีวัตถุประสงคห์ลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดยีวกับกองทุนรวม
โครงสรา้งพื�นฐานตาม 1.  ทั �งนี� ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพื�นฐานดังกล่าวจะ
จัดตั�งในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอื$นใด 

กองทนุ LTF กองทนุรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทนุ private equity กจิการเงนิร่วมลงทนุ (private equity) ที$อาจจัดตั�งขึ�นในรูปของบรษัิท ทรัสต ์
หรอืรูปแบบอื$นใด และมลัีกษณะของกจิการอยา่งใดอยา่งหนึ$งดังตอ่ไปนี� 
1. กจิการเงนิร่วมลงทุนที$กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ว่าดว้ยการกําหนดการจัดการเงนิทุนของกจิการเงนิ
ร่วมลงทุนที$ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทนุสว่นบคุคล 

2. กจิการเงนิร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศที$มลัีกษณะครบถว้นดังนี� 
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(ก) มีวัตถุประสงค์เพื$อการลงทุนร่วมกันของผูล้งทุนตั �งแต่ 2 รายขึ�นไป  

ทั �งนี� ตอ้งมไิดเ้ป็นไปเพื$อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพยส์นิ
ส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มกีารมอบหมายใหบุ้คคลหนึ$งบคุคลใดเป็นผูจั้ดการเงนิทุนและ
ทรัพยส์นิที$เกดิจากเงนิทนุ 

(ค) มนีโยบายการลงทนุในกจิการอื$นผ่านการเขา้ทําสัญญาการลงทนุในหุน้
หรือการสนับสนุนทางการเงนิที$ก่อใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึ$งหุน้ของ
กิจการนั�นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกํากับดูแลแผนธุรกิจการ
ดําเนนิงานหรอืการปรับปรุงการดําเนนิงานหรือการดําเนนิการอื$นใดใน
ลักษณะที$สะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการดําเนินธุรกิจของกิจการ
ดังกลา่ว 

กองทนุ property กองทรัพยส์นิที$เกี$ยวขอ้งกับอสังหารมิทรัพยซ์ึ$งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึ$ง
ดังนี� 
1. กองทุนรวมอสังหารมิทรัพยท์ี$อยู่ภายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์
2. ทรัสตเ์พื$อการลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ี$จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสต์

เพื$อธรุกรรมในตลาดทนุ 
3. foreign REIT 

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

การลดความเสี$ยง การลดความเสี$ยงที$อาจเกดิขึ�นจากการลงทนุโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน 
derivatives ที$มลัีกษณะครบถว้นดังนี� 
1.  ไมม่วัีตถปุระสงคเ์พื$อหาผลประโยชนโ์ดยการเก็งกําไร (speculate) 
2.  มผีลใหค้วามเสี$ยงในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 
3.  เป็นการลดความเสี$ยงทั$วไปและความเสี$ยงเฉพาะของทรัพยส์นิที$ตอ้งการ

ลดความเสี$ยง 
4.  สามารถลดความเสี$ยงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า
เงนิฝาก 

ทรัพยส์นิดังนี� 
1.  เงนิฝาก เงนิฝากอสิลามหรอืตราสารอื$นที$มลัีกษณะทํานองเดยีวกับเงนิฝาก  
2.  สลากออมทรัพยท์ี$ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื$อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 
3.  สลากออมสนิพเิศษที$ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม ขอ้ตกลงที$เป็นไปตามหลักชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลัีกษณะที$เทยีบเคยีงได ้
กับเงนิฝาก โดยคู่สญัญาที$เทยีบเคยีงไดกั้บผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จาก
คูส่ญัญาฝ่ายที$เทยีบเคยีงไดกั้บผูร้ับฝากไดเ้ต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ 

ดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ ดัชนีที$มอีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภัณฑห์ลายชนดิ 

ดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีที$จัดทําขึ�นโดยมวัีตถปุระสงคเ์พื$อสะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อ 

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

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี� 
1.  ตัyวเงนิคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรอืพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ที$กระทรวงการคลังหรอืกองทนุฟื�นฟู
เป็นผูม้ภีาระผกูพัน 

ตราสารภาครัฐ 
ตา่งประเทศ 

ตราสารที$มรีูปแบบทํานองเดยีวกับตราสารภาครัฐไทยที$รัฐบาลตา่งประเทศ 
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรอื
องคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูคํ้�าประกัน แต่ไมร่วมถงึตราสารที$ออก
โดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$นของประเทศนั�น 

ตราสาร Basel III ตราสารเพื$อการนับเป็นเงนิกองทนุของสถาบันการเงนิไมว่า่ตามกฎหมายไทย
หรอืตา่งประเทศ ที$มกีารอา้งองิจากหลักเกณฑก์ารกํากับดแูลสถาบันการเงนิ
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซื�อขายหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ 

ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ที$จัดใหม้ขี ึ�นเพื$อการซื�อขายหลักทรัพยใ์น
ตา่งประเทศ โดยมลัีกษณะครบถว้นดังนี� 
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1.  มกีารรวบรวมคําเสนอซื�อเสนอขายหลักทรัพยจ์ากผูเ้สนอซื�อหลายรายและ

ผูเ้สนอขายหลายราย 
2.  มกีารกําหนดหลักเกณฑห์รอืจัดใหม้รีะบบ ซึ$งกําหนดเกี$ยวกับวธิกีารในการ

ซื�อขายหลักทรัพยไ์วเ้ป็นการล่วงหนา้ โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชด้ลุยพนิจิ
ในการจัดการซื�อขายเป็นประการอื$น และผูเ้สนอซื�อเสนอขายยนิยอมที$จะ
ผกูพันตามหลักเกณฑห์รอืระบบนั�น 

ธปท. ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ธพ. ธนาคารพาณชิย ์

บค. บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์

บง. บรษัิทเงนิทนุ 

บล. บรษัิทหลักทรัพย ์

บลจ. บล. ที$ไดร้ับใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทนุรวม 
หรอืการจัดการกองทนุสว่นบคุคล 

บรษัิทจดทะเบยีน บรษัิทที$มหีลักทรัพยท์ี$ไดร้ับการจดทะเบยีนหรอืไดร้ับการอนุญาตใหทํ้าการซื�อ
ขายไดใ้น SET 

บรษัิทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี$ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมที$มกีารจัดทําและเปิดเผยล่าสดุ  ทั �งนี� หากไม่มงีบ
การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสัดสว่นการถือหุน้ที$ปรากฏในบัญชรีายชื$อผูถ้ือหุน้
ลา่สดุ 

บรษัิทใหญ่ บรษัิทใหญต่ามมาตรฐานการบัญชเีกี$ยวกับการจัดทํางบการเงนิรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมที$มกีารจัดทําและเปิดเผยลา่สดุ  ทั �งนี� หากไมม่งีบ
การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ที$ปรากฏในบัญชรีายชื$อผูถ้อืหุน้
ลา่สดุ 

แบบ filing แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรัพย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที$เกดิจากหลักทรัพย์อา้งองิซึ$งกําหนดใหเ้ป็น
หลักทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่า
ดว้ยการกําหนดประเภทหลักทรัพยเ์พิ$มเตมิ (ฉบับที$ 6) 

ผูม้ภีาระผกูพัน ผูท้ี$มีภาระผูกพันในการชําระหนี�ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ั$ง
จ่าย ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูคํ้�าประกัน แลว้แตก่รณี 

ศนูยซ์ื�อขายderivatives ศนูยซ์ื�อขายดังนี� 
1.  ศนูยซ์ื�อขาย derivatives ที$ไดร้ับใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซื�อ

ขายล่วงหนา้ 
2.  ศนูยซ์ื�อขาย derivatives ซึ$งจัดตั �งขึ�นและใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมาย

ตา่งประเทศและไดร้ับการยอมรับจากสํานักงาน 

หน่วย CIS หน่วยของกองทนุอยา่งใดอย่างหนึ$งดังนี�  
1.  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที$อยูภ่ายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุว่าดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมเพื$อผูล้งทุนทั$วไป 
กองทนุรวมเพื$อผูล้งทนุที$มใิชร่ายย่อย กองทนุรวมเพื$อผูล้งทุนประเภท
สถาบันและกองทนุสว่นบคุคล 

2.  หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพยส์นิที$เกี$ยวขอ้งกับโครงสรา้งพื�นฐานซึ$งอยูใ่นรูปแบบอยา่ง
ใดอยา่งหนึ$งดังนี� 
1.  กองทนุโครงสรา้งพื�นฐานที$จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื$อธรุกรรมในตลาดทนุ 
2.  กองทนุโครงสรา้งพื�นฐานต่างประเทศที$จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายตา่งประเทศ

ซึ$งมวัีตถปุระสงคห์ลักในการลงทนุในลักษณะทํานองเดยีวกับกองทนุ
โครงสรา้งพื�นฐานตาม 1.  ทั �งนี� ไมว่า่จะจัดตั�งในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูป
อื$นใด 

หน่วย private equity หน่วยของกจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) อันไดแ้ก ่หุน้ ใบทรัสต ์ตรา
สารหรือหลักฐานแสดงสทิธใินทรัพย์สนิ ของกจิการเงนิร่วมลงทุนอย่างใด
อย่างหนึ$งดังนี�  ทั �งนี� ไม่ว่ากจิการดังกล่าวจะจัดตั�งขึ�นในรูปของบรษัิท ทรัสต ์
หรอืรูปแบบอื$นใด 
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1.  กจิการเงนิร่วมลงทุนที$กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการกําหนดการจัดการเงนิทุนของกจิการเงนิ
ร่วมลงทุนที$ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทนุสว่นบคุคล 

2.  กจิการเงนิร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศที$มลัีกษณะครบถว้นดังนี� 
(ก)  มีวัตถุประสงคเ์พื$อการลงทุนร่วมกันของผูล้งทุนตั �งแต่ 2 รายขึ�นไป  

ทั �งนี� ตอ้งมไิดเ้ป็นไปเพื$อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สนิ
ส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มีการมอบหมายใหบุ้คคลหนึ$งบุคคลใดเป็นผูจั้ดการเงินทุนและ
ทรัพยส์นิที$เกดิจากเงนิทนุ 

(ค)  มนีโยบายการลงทุนในกจิการอื$นผ่านการเขา้ทําสัญญาการลงทุนใน
หุน้หรือการสนับสนุนทางการเงนิที$ก่อใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึ$งหุน้
ของกจิการนั�นในภายหลัง โดยมสีว่นในการกํากับดูแลแผนธุรกจิ การ
ดําเนนิงานหรอืการปรับปรุงการดําเนนิงาน หรอืการดําเนนิการอื$นใดใน
ลักษณะที$สะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการดําเนินธุรกิจของกิจการ
ดังกลา่ว 

หน่วย property หน่วยของกองทรัพยส์นิที$เกี$ยวขอ้งกับอสงัหารมิทรัพยซ์ึ$งอยูใ่นรูปแบบอย่างใด
อยา่งหนึ$งดังนี� 
1.  กองทุนรวมอสังหารมิทรัพยท์ี$อยู่ภายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์
2.  ทรัสต์เพื$อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที$ จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายว่า

ดว้ยทรัสตเ์พื$อธรุกรรมในตลาดทนุ 
3.  foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสั �น หุน้กูท้ี$มกํีาหนดเวลาชําระหนี�ไมเ่กนิ 270 วันนับแตวั่นที$ออกหุน้กู ้

B/E ตัyวแลกเงนิ (Bill of Exchange) 

benchmark ตัวชี�วัดของกองทุน ซึ$งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที$มีการเผยแพร่
อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกับนโยบายการลงทนุของกองทนุนั�น 

CIS operator บคุคลดังนี� 
1.  บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอื 
2.  ผูทํ้าหนา้ที$บรหิารจัดการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

concentration limit อัตราสว่นการลงทนุที$คํานวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที$ลงทนุ 

counterparty limit อัตราสว่นการลงทนุที$คู่สญัญา 

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื$อถือ (Credit Rating Agency) ที$ไดร้ับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เวน้แต่ที$กําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่น
ที$ 5 

credit derivatives derivatives ที$มีลักษณะเป็นการเคลื$อนยา้ยความเสี$ยงดา้นเครดิตของ
ทรัพยส์นิที$ไดร้ับการประกันความเสี$ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ$งไปยังคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ$งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ$งซึ$งมีภาระผูกพันที$จะตอ้ง
ชําระเงนิใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ$งเมื$อเกดิเหตุการณ์ที$มีผลต่อการชําระหนี� 
(credit event)  ของทรัพย์สินที$ได ร้ับการประ กันความเสี$ยง  จะได ร้ับ
ผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนียมสําหรับการมภีาระผูกพันดังกล่าว 

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

credit rating อันดับความน่าเชื$อถือที$จัดทําโดย CRA ซึ$งเป็นการประเมนิความสามารถใน
การชําระหนี�ตามตราสารหรอืสญัญา 

currency risk ความเสี$ยงดา้น FX 

delta อัตราเปรยีบเทยีบการเปลี$ยนแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา  
กับราคา underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แตก่รณี 

derivatives สญัญาซื�อขายลว่งหนา้ 

derivatives on  
organized exchange 

derivatives ที$ซื�อขายในศนูยซ์ื�อขาย derivatives 
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discount rate อัตราสว่นลดของหลักทรัพยห์รอืตราสารที$มกีารลงทนุที$จะใชใ้นการคํานวณ
มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารนั�น 

DW ใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์(Derivative Warrants) 

foreign REIT กองทรัสตห์รือกองอสังหารมิทรัพยท์ี$จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายต่างประเทศซึ$งมี
วัตถปุระสงคห์ลักในการลงทนุในอสงัหารมิทรัพยห์รอืในกจิการที$ประกอบธุรกจิ 
พัฒนาอสังหารมิทรัพย ์ ทั �งนี� ไม่ว่ากองทรัสตห์รือกองดังกล่าวจะจัดตั�งในรูป
บรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอื$นใด 

FX อัตราแลกเปลี$ยนเงนิตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS ประเทศกลุม่อนุภมูภิาคลุม่แมนํ่�าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ$งไดแ้ก ่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจนี 
(เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

group limit อัตราสว่นการลงทนุที$คํานวณตามกลุม่กจิการ โดยการนําอัตราสว่นการลงทนุ
ในแตล่ะบรษัิทที$อยูใ่นกลุม่กจิการมาคํานวณรวมกัน 

guarantor rating อันดับความน่าเชื$อถอืของผูม้ภีาระผูกพันในฐานะผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลัก
หลัง หรอืผูคํ้�าประกัน 

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที$ใชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศ 

investment grade credit rating ในระดับที$สามารถลงทนุได ้ 

IOSCO International Organization of Securities Commissions 

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั$วไปในครั �งแรก  
(Initial Public Offering) 

issue rating อันดับความน่าเชื$อถอืของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ 

issuer rating อันดับความน่าเชื$อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

market price มลูคา่ตามราคาตลาด 

MF กองทนุรวม (Mutual Fund) 

MMF กองทนุรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที$ใชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

NAV มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

net exposure มลูคา่การลงทนุสทุธใินทรัพยส์นิไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรอืโดยออ้มผา่น
การลงทนุในตราสารหรอืสญัญาที$ใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูกั่บทรัพยส์นิ 
ซึ$งเป็นผลใหก้องทนุมคีวามเสี$ยงในทรัพยส์นินั�น 

Non-retail MF กองทุนรวมที$มีผูถ้ือหน่วยลงทุนทั�งหมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบัน ซึ$งอยู่
ภายใตบั้งคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพื$อผูล้งทุนทั$วไป กองทุนรวมเพื$อผูล้งทุนที$มใิช่รายย่อย 
กองทนุรวมเพื$อผูล้งทนุประเภทสถาบัน และกองทนุสว่นบคุคล 

notional amount มลูคา่ตามหนา้สญัญาของ derivatives 

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

options สญัญาที$มลัีกษณะตาม (3) ของนยิาม สัญญาซื�อขายล่วงหนา้ ในมาตรา 3 
แหง่พระราชบัญญัตสิญัญาซื�อขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 

OTC derivatives derivatives ซึ$งซื�อขายนอกศนูยซ์ื�อขาย derivatives  

P/N ตัyวสัญญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

portfolio duration อายเุฉลี$ยของทรัพยส์นิที$ลงทุน ซึ$งไดจ้ากการคํานวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

product limit อัตราสว่นการลงทนุที$คํานวณตามประเภททรัพยส์นิ 

PVD กองทนุสํารองเลี�ยงชพี (Provident Fund) 

regulated market 
 

ศูนยก์ลางที$จัดชอ่งทางการสื$อสารระหว่างผูค้า้เพื$อใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซื�อ
ขายตราสารระหว่างกันได ้รวมทั�งใหข้อ้มูลต่าง ๆ ที$เกี$ยวกับตราสารนั�น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใตก้ารกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที$ทํา
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คําศพัท ์ คําอธบิายศพัท ์
หนา้ที$กํากับดูแลดา้นหลักทรัพย์หรือตราสารที$มีลักษณะทํานองเดียวกับ
หลักทรัพย ์

repo ธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซื�อคนื (repurchase agreement) 

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

reverse repo ธรุกรรมการซื�อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

SBL ธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์ (Securities 
Borrowing and Lending) 

securities lending  ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์ 

SET ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

share warrants ใบสําคัญแสดงสทิธทิี$จะซื�อหุน้ 

single entity limit อัตราสว่นการลงทนุที$คํานวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญา 

SIP Specific Investment Products 

sovereign rating อันดับความน่าเชื$อถอืระดับประเทศของประเทศที$ผูอ้อกตราสารมถีิ$นที$อยู ่ 
ซึ$งเป็นการประเมนิความเสี$ยงในการผดินัดชําระหนี�ของรัฐบาลของประเทศนั�น 

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC บล. ที$ไดร้ับใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภท 
การใหส้นิเชื$อเพื$อธรุกจิหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation)  
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

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

underlying สนิคา้ ตัวแปร หรอืหลักทรัพยอ์า้งองิ 

WFE World Federation of Exchanges 
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รายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุรวม 

กองทนุเปิด แอล เอช อคิวติ ี
 ไชนา่ ออพพอรท์นูติ ี
   

1. ชื<อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทนุรวม 

1.1 ชื<อโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิด แอล เอช อคิวติี� ไชน่า ออพพอรท์นูติี� 

1.2 ชื<อโครงการจดัการ (องักฤษ) : LH EQUITY CHINA OPPORTUNITY FUND 

1.3 ชื<อยอ่ : LHCHINA 

1.4 ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 

1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครั �ง 

1.6 การกําหนดอายโุครงการ :  ไมกํ่าหนด  

1.7 อายโุครงการ :  ไมกํ่าหนด 

1.8 อายโุครงการถงึวนัที< : ไมกํ่าหนด 

 (กรณีกําหนดอายเุป็นชว่งเวลา) 

1.9 เงื<อนไข (อายโุครงการ) :  ไมม่ ี

เงื<อนไขอื<น ๆ :    

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจัดตั�งกองทุนรวมที$อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรกได ้หรือ
หลังจากสิ�นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ โดยจะพจิารณาชําระเงนิคืนใหกั้บ 
ผูล้งทนุ โดยไมนํ่าทรัพยส์นิที$จําหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที$  

1. บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม หรอืไมม่ตีราสารที$สามารถลงทนุ
ไดอ้ยา่งเหมาะสมเพื$อใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

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

3. กรณีที$ไม่สามารถลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก)ได ้หรือไม่สามารถลงทุนไดต้ามวัตถุประสงค์ของ
กองทนุอย่างเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยูกั่บดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ ทั�งนี� บรษัิทจัดการจะคํานงึถงึประโยชนข์องผูล้งทุน/
ผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุเป็นสําคัญ 

4. กรณีที$กองทุนรวมมจํีานวนเงนิที$ไดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทนุครั �งแรกไมเ่พยีงพอต่อการจัดตั�งกองทนุเพื$อสง่เงนิ
ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

5. กรณีมเีหตใุหเ้ชื$อวา่เพื$อเป็นการรักษาผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

ทั�งนี� ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรกบรษัิทจัดการจะรายงานใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึ
การยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที$ยุตกิารขายหน่วยลงทุนนั�น และใหก้ารอนุมัตจัิดตั �งกองทุนสิ�นสดุลง
ในวันที$แจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

1.10  ลกัษณะโครงการ :  กองทนุรวมเพื$อผูล้งทนุทั$วไป 

1.11 ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 

2.  จํานวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ที<ตราไว ้จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุน 
ที<เสนอขาย :  

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

2.2.  เงื$อนไข (จํานวนเงนิทนุของโครงการ)  :  

1) ในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธขิายหน่วยลงทนุเกนิเงนิทนุของโครงการได ้
ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของเงนิทนุของโครงการ  

2) ทั �งนี� หากบรษัิทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจํานวนเงนิทุนของโครงการ (ใช ้green shoe option) แต่ไม่เต็ม
จํานวนที$เพิ$มอกีรอ้ยละ 15 ของจํานวนเงนิทนุของโครงการ (green shoe) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธดํิาเนนิการปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนนิการจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ�นสดุระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทนุครั �งแรกไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้  
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2.3.  มลูคา่ที$ตราไวต้อ่หน่วย  :  10.0000 บาท  

2.4.  จํานวนหน่วยลงทนุ  :  100,000,000.0000 หน่วย  

2.5.  ราคาของหน่วยลงทนุที$เสนอขายครั �งแรก  :  10.0000 บาท  

2.6.  มลูคา่ขั �นตํ$าของการสั$งซื�อครั �งแรก  :   

ชื<อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHCHINA-A มลูคา่ขั �นตํ$าของการสั$งซื�อครั �งแรก 5,000 บาท 
2. LHCHINA-D มลูคา่ขั �นตํ$าของการสั$งซื�อครั �งแรก 5,000 บาท 
3. LHCHINA-E มลูคา่ขั �นตํ$าของการสั$งซื�อครั �งแรก 500 บาท 

 รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :    

2.7.  มลูคา่ขั �นตํ$าของการสั$งซื�อครั �งถัดไป  :    

ชื<อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHCHINA-A มลูคา่ขั �นตํ$าของการสั$งซื�อครั �งถัดไป  5,000 บาท 
2. LHCHINA-D มลูคา่ขั �นตํ$าของการสั$งซื�อครั �งถัดไป  5,000 บาท 
3. LHCHINA-E มลูคา่ขั �นตํ$าของการสั$งซื�อครั �งถัดไป  500 บาท 

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :    

2.8.  มลูคา่ขั �นตํ$าของการสั$งขายคนื    :  

ชื<อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHCHINA-A มลูคา่ขั �นตํ$าของการสั$งขายคนื  5,000 บาท 
2. LHCHINA-D มลูคา่ขั �นตํ$าของการสั$งขายคนื  5,000 บาท 
3. LHCHINA-E มลูคา่ขั �นตํ$าของการสั$งขายคนื  500 บาท 

 รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :    

2.9.  จํานวนหน่วยลงทนุขั �นตํ$าของการสั$งขายคนื  :   
ชื<อยอ่ รายละเอยีด 

  
1. LHCHINA-A จํานวนหน่วยลงทนุขั �นตา่ของการสั$งขายคนื  500 หน่วย 
2. LHCHINA-D จํานวนหน่วยลงทนุขั �นตา่ของการสั$งขายคนื  500 หน่วย 
3. LHCHINA-E จํานวนหน่วยลงทนุขั �นตา่ของการสั$งขายคนื  50 หน่วย 

 รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :    

2.10.  มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั �นตํ$า  :   

ชื<อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHCHINA-A มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั �นตํ$า  100 บาท 
2. LHCHINA-D มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั �นตํ$า  100 บาท 
3. LHCHINA-E มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั �นตํ$า  100 บาท 

 รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :    

2.11.  จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั �นตํ$า  :   
ชื<อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHCHINA-A จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั �นตํ$า ไม่กําหนด 
2. LHCHINA-D จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั �นตํ$า ไม่กําหนด 
3. LHCHINA-E จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั �นตํ$า ไม่กําหนด 

 รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :    

2.12.  รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี$ยนแปลงมูลค่าขั �นตํ$าของการทํารายการสั$งซื�อและขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามขอ้ 
2.6-2.11 ในกรณีดังตอ่ไปนี�  
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1. เพื$อรองรับรายการสง่เสรมิการขาย หรอืบรกิารต่าง ๆ หรอืใหส้อดคลอ้งกับการใหบ้รกิารตามช่องทางการซื�อขาย
ต่าง ๆ ของบรษัิทจัดการ  โดยอาจพจิารณาใหม้ีการกําหนดมูลค่าและจํานวนหน่วยลงทุนแตกต่างกันตามรูปแบบของ
ชอ่งทางการการซื�อขายนั�น ๆ ได ้โดยไม่เกนิมูลค่าและจํานวนหน่วยลงทุนที$ระบุไวต้ามขอ้ 2.6 - 2.11 ดังกล่าวขา้งตน้ 
หรอื 

2. ในกรณีที$บรษัิทจัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าและผูถ้ือหน่วยลงทุนไดร้ับประโยชน์มากกว่าเดมิโดยคํานึงถึง
ประโยชนผ์ูถ้อืหน่วยเป็นสําคัญ และบรษัิทจัดการถอืวา่ไดร้ับมตจิากผูถ้อืหน่วยแลว้  

ทั �งนี� การเปลี$ยนแปลงดังกล่าวขึ�นอยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ รวมถงึการเปลี$ยนแปลงตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศอื$น ๆ ที$เกี$ยวขอ้งที$มกีารแกไ้ขเพิ$มเตมิในภายหลัง หากมกีารเปลี$ยนแปลงดังกล่าว
บรษัิทจัดการจะประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน ผา่นทาง Website ของบรษัิทจัดการ 

3.  วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนดิกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซื
อขายลว่งหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการ
ลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื<น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื<นที<จะลงทุน : 

3.1  วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

เพื$อตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทนุที$มุง่หวังผลตอบแทนจากการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ 
(หรอื “กองทนุหลัก (Master fund)” ที$มนีโยบายการลงทุนที$มุง่หาผลตอบแทนผา่นการลงทุนในตราสารทนุของบรษัิท
ที$มภีมูลิาเนา หรอืมธีรุกจิหลักอยูใ่นประเทศจนีโดยผูล้งทนุสามารถยอมรับความเสี$ยงจากการลงทนุในต่างประเทศ อาท ิ
ความเสี$ยงดา้นอัตราแลกเปลี$ยน รวมถงึความผันผวนของมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุหลักได ้

3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแหง่ทนุ  

3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

- กองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund ) 

ชื$อกองทนุหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) 

กองทนุหลักจดทะเบยีนซื�อขายในประเทศ : ประเทศลักเซมเบริก์ (Luxembourg)  

เป็นกองทนุ UCITS  

3.4  ประเภทการลงทนุตามการลงทุนในตา่งประเทศ :  กองทนุรวมที$เนน้ลงทนุแบบมคีวามเสี$ยงต่างประเทศ 

3.5  นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี: 

บรษัิทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื�อคนืในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
เงื$อนไข และวธิกีารที$คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

3.6  การลงทุนในสญัญาซื
อขายลว่งหนา้ (Derivatives) : ลงทนุ 

วัตถปุระสงคข์องการลงทนุในสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ :  การลดความเสี$ยง (Hedging) 

3.6.1 วตัถปุระสงคข์องการลงทนุในสญัญาซื
อขายลว่งหนา้ : ที$มไิดม้วัีตถปุระสงคเ์พื$อลดความเสี$ยง (Non-Hedging) 

มนีโยบายการลงทนุใน Derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น 

3.6.2 วธิกีารในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment Approach 

อัตราสว่นการลงทนุใน Derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไมเ่กนิ 100% 

3.7  การลงทุนในตราสารที<มลีกัษณะของสญัญาซื
อขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) : ลงทนุ 

3.8  กลยทุธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) :  

กองทนุหลักมกีลยทุธก์ารลงทนุ เพื$อมุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนีชี�วัด (Active Management) และกองทนุเปิด 
แอล เอช อคิวติี� ไชน่า ออพพอรท์ูนติี� มกีลยุทธก์ารลงทุน เพื$อมุ่งหวังให ้ผลประกอบการเคลื$อนไหวตามกองทุนหลัก 
(Passive Management) / Index Tracking)  

3.9  ดชันชีี
วดั/อา้งองิ (Benchmark) : 

กองทุนนี�จะเปรยีบเทยีบกับผลการดําเนนิงานของกองทุนหลัก ปรับดว้ยอัตราแลกเปลี$ยนเพื$อคํานวณผลตอบแทนเป็น
สกลุเงนิบาท ณ วันที$คํานวณผลตอบแทน 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะเปลี$ยนแปลงตัวชี�วัดในการเปรยีบเทยีบตามที$บรษัิทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ$งอยู่
ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนที$กําหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่าง
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ชัดเจนถงึวันที$มีการเปลี$ยนตัวชี�วัด คําอธบิายเกี$ยวกับตัวชี�วัด และเหตุผลในการเปลี$ยนตัวชี�วัดดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาที$ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี$ยนแปลงตัวชี�วัดเพื$อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื$อนไขและขอ้กําหนดของสมาคมบรษัิท
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี$ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดําเนนิงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลี$ยนแปลงตัวชี�วัดในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีที$ผูอ้อกตัวดัชนีของตัวชี�วัด
ไม่ไดจั้ดทําหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อัตราดังกล่าวอกีต่อไป โดยบรษัิทบรษัิทจัดการจะแจง้เปลี$ยนแปลงดังกล่าวผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหนา้ผา่นการประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาที$ผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล
การตัดสนิใจลงทนุได ้

3.10 ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น 

3.11 รายละเอยีดเกี<ยวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี$ยในรอบปีบัญชไีม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิซึ$งกองทนุหลักที$กองทุนจะลงทุนคอืกองทนุ UBS (Lux) Equity Fund – 
China Opportunity (USD) class Q-acc (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายลงทุนอย่างนอ้ย 2 ใน 3 ของสนิทรัพยทั์�งหมด 
ในหุน้และมุง่เนน้หาผลตอบแทนผ่านการลงทนุในตราสารทนุของบรษัิทที$มภีมูลํิาเนา หรอืมธีรุกจิหลักอยูใ่นประเทศจนี 
ซึ$งกองทุนหลักไดจ้ดทะเบยีนจัดตั�งในประเทศลักเซมเบริก์ (Luxembourg) และอยู่ภายใต ้UCITS บรหิารและจัดการ
โดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.  

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื$อเพิ$มประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) และ ป้องกันความเสี$ยง (Hedging)  

ส่วนที$เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนทั�งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี�ที$มีลักษณะคลา้ยเงินฝาก เงินฝาก  
ตราสารหนี� ตราสารทุน ตราสารกึ$งหนี�ก ึ$งทุน ใบสําคัญแสดงสทิธ ิรวมถงึ หลักทรัพย ์และ/หรอืทรัพยส์นิอื$นหรอืการหา
ดอกผลโดยวธิอีื$นตามที$ระบุไวใ้นโครงการ และ/หรอืตามที$คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ 

กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื$อเพิ$มประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient 
portfolio management) และ/หรือ เพื$อป้องกันความเสี$ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี$ยน (Foreign Exchange 
Rate Risk) ตามดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุน ซึ$งจะพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนั�น และปัจจัยอื$นที$
เกี$ยวขอ้ง เชน่ ปัจจัยทางเศรษฐกจิ การเมอืง การเงนิและการคลัง เป็นตน้ เพื$อคาดการณ์ทศิทางแนวโนม้ของค่าเงนิ ใน
กรณีที$คาดการณ์ว่าค่าเงนิดอลล่ารส์หรัฐ (USD) มแีนวโนม้อ่อนค่าลง ผูจั้ดการกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในสัญญาซื�อ
ขายลว่งหนา้เพื$อป้องกันความเสี$ยงดา้นอัตราแลกเปลี$ยนเงนิตราตา่งประเทศในสดัสว่นที$ค่อนขา้งมาก แตห่ากในกรณีที$
คา่เงนิดอลลา่รส์หรัฐ (USD) มแีนวโนม้แข็งค่าขึ�น ผูจั้ดการกองทุนอาจพจิารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื�อขายล่วงหนา้เพื$อ
ป้องกันความเสี$ยงดา้นอัตราแลกเปลี$ยนเงนิตราต่างประเทศ หรอือาจลงทุนในสัดส่วนนอ้ย อย่างไรก็ตามหากผูจั้ดการ
กองทุนพจิารณาว่าการป้องกันความเสี$ยงอัตราแลกเปลี$ยนอาจไม่เป็นไปเพื$อประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืทําให ้
ผูถ้ือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที$อาจไดร้ับ ผูจั้ดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยนก็ได ้
นอกจากนี�การทําธุรกรรมป้องกันความเสี$ยงดังกล่าวอาจมีตน้ทุนซึ$งทําใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจาก
ตน้ทนุที$เพิ$มขึ�น 

นอกจากนี�กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ ึ$งตราสารที$มสีัญญาซื�อขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) และตราสารหนี�ที$มี
อันดับความน่าเชื$อถือตํ$ากว่าที$สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) และตราสารหนี�ที$ไม่ไดร้ับการจัดอันดับ
ความน่าเชื$อถือ (Unrated) และหลักทรัพยข์องบรษัิทที$ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Securities) 
รวมถงึอาจทําธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์หรอืธรุกรรมการซื�อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) และ/หรอื ธรุกรรม
ประเภทการใหย้มืหลักทรัพย ์(securities lending) และ/หรอื ทรัพยส์นิอื$นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื$นตามที$ระบุไวใ้น
โครงการ และ/หรือ ตามที$คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหค้วาม
เห็นชอบ 

ทั�งนี� บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี$ยนแปลงชนดิของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรอืสกลุเงนิที$จะลงทุน
อื$นใด ตามความเหมาะสม เพื$อประโยชน์ในการบรหิารจัดการใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องกองทุน โดยถือว่าไดร้ับ
ความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทั �งนี� การเปลี$ยนแปลงดังกล่าวจะคํานงึถงึและรักษาประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุเป็นสําคัญ 
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อนึ$ง ในกรณีที$บรษัิทจัดการไม่สามารถเขา้ลงทุนในกองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) 
(“กองทุนหลัก”) ในรูปสกุลเงนิดอลล่าร์สหรัฐ (USD) หรือกรณีที$บรษัิทจัดการพจิารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุน
ดังกล่าวซึ$งเป็นกองทุนหลักไม่เหมาะสมอกีต่อไป เชน่ เกดิความผันผวนอันเนื$องมาจากการเปลี$ยนแปลงทางเศรษฐกจิ 
การเมอืง การเงนิตลาดทุน หรอืเกดิภัยพบัิต ิหรอืภาวะสงคราม และ/หรอืกรณีที$กองทนุหลักดังกล่าวมกีารเปลี$ยนแปลง
บรษัิทจัดการลงทุน หรอืผูจั้ดการกองทุน หรอืเปลี$ยนแปลงนโยบายการลงทนุ การบรหิารจัดการ และ/หรอืผลตอบแทน
ของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามที$คาดไว ้และ/หรอืผูจั้ดการกองทุนเห็นว่าการลงทุนในกองทุนอื$นมีความเหมาะสมกว่า 
และ/หรอืมโีอกาสใหผ้ลตอบแทนดกีว่า หรอืความผันผวนตํ$ากว่า และ/หรอืเมื$อพบว่าการบรหิารจัดการของกองทุนหลัก
ขัดกับหลักเกณฑข์องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืมกีารกระทําความผดิรา้ยแรง โดยหน่วยงานกํากับดูแล
ในประเทศนั�น ๆ เป็นผูใ้หค้วามเห็น และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักจะทําใหบ้รษัิทจัดการปฎิบัตไิม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑก์ารลงทุนในหน่วย CIS บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะนําเงนิไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื$นที$มี
นโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์ของกองทุนเปิด แอล เอช อคิวติี� ไชน่า ออพพอรท์ูนิตี� โดยถอืว่าไดร้ับ
ความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทั �งนี� บรษัิทจัดการจะปิดประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ ทั �งนี� การเปลี$ยนแปลง
ดังกลา่วจะคํานงึถงึและรักษาประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลี$ยนแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วย
ลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที$มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ
สามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได ้โดยไม่ทําใหร้ะดับความเสี$ยงของการลงทุน (risk 
spectrum) เพิ$มขึ�น ทั �งนี� ใหเ้ป็นไปตามดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุนซึ$งขึ�นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื$อ
ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุน อนึ$ง บรษัิทจัดการจะดําเนนิการแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 
30 วัน ก่อนดําเนินการเปลี$ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบรษัิทจัดการ และ
เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

หากปรากฏกรณีที$กองทุนต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนอื$นที$กองทนุไปลงทนุเป็นมูลค่าไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื$นนั�น มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ$ง
ดังต่อไปนี� บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารที$สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพยป์ระกาศกําหนด 

1. มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิณ วันใดวันหนึ$งลดลงเกนิกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนหลัก และ/หรือ
กองทนุอื$นดังกลา่ว 

2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนหลัก และ/หรอืกองทุนอื$นดังกล่าวลดลงในชว่งระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดตดิตอ่กัน คดิเป็นจํานวนเกนิกวา่สองในสามของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก และ/หรอืกองทนุอื$นนั�น 

เงื$อนไข ในกรณีที$กองทุนหลัก และ/หรอืกองทุนอื$นที$กองทุนรวมไปลงทุนมมีูลค่าทรัพยส์นิสุทธลิดลงดังกล่าว บรษัิท
จัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี� 

1. แจง้เหตุที$กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื$นมีมูลค่าทรัพย์สนิลดลง พรอ้มแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที$ดทีี$สดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ใหสํ้านักงานและผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที$
ปรากฏเหต ุ

2. ดําเนนิการตามแนวทางการดําเนนิการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วันนับแตวั่นที$ปรากฏเหต ุ

3. รายงานผลการดําเนนิการใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวั่นที$ดําเนนิการแลว้เสร็จ 

4. เปิดเผยขอ้มูลเกี$ยวกับการดําเนนิการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ี$สนใจจะลงทุน เพื$อใหผู้ท้ี$สนใจจะลงทุนรับรู ้
และเขา้ใจเกี$ยวกับสถานะของกองทนุรวม 

ทั�งนี� บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะดําเนนิการใหบ้คุลากรที$เกี$ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี$ยวกับการดําเนนิการดังกลา่วดว้ย 

ทั�งนี� ระยะเวลาในการดําเนนิการตาม (2) บรษัิทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได ้โดยไดร้ับความเห็นชอบกับ
ผูด้แูลผลประโยชนใ์นการคํานวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุจะไมนั่บชว่งระยะเวลา ดังนี� 

1 ชว่งระยะเวลา 30 วันนับแตวั่นที$จดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม 
2 ชว่งระยะเวลา 30 วันกอ่นครบอายโุครงการหรอืกอ่นเลกิกองทนุรวม  
3 ชว่งระยะเวลาที$ตอ้งใชใ้นการจําหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุเนื$องจากไดร้ับคําสั$งขายคนืหรอืสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุ 

หรอืมกีารสิ�นสดุสมาชกิภาพ หรอืมกีารโอนยา้ยกองทนุจํานวนมาก หรอืเพื$อรอการลงทนุ  ทั �งนี� ตอ้งไมเ่กนิกวา่ 10 
วันทําการ 

ทั�งนี� การคํานวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุตอ้งคํานงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสําคัญ 
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กองทุนหลักมกีารจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที$สง่คําสั$งผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนอื$นใดออกจากกองทุนหลักที$มีมูลค่าเกนิกว่า รอ้ยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนหลัก ในกรณีนี�กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั$งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี$ยนหน่วย
ลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดสว่นที$ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดส้ง่คําสั$งมาโดยคําสั$งดังกล่าวจะไดร้ับสทิธใินการจัดสรร
กอ่นสําหรับรายการไถถ่อนและการสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุที$เหลอืจากวันที$ไดทํ้ารายการซึ$งปกตจิะไมเ่กนิ 20 วันทําการ 

ในกรณีที$กองทุนหลัก มีการลงทุนในทรัพย์สนิประเภทอื$นที$ไม่ใช่ทรัพย์สนิที$กองทุนไทยสามารถลงทุนได ้ไดแ้ก่  
Credit Default Swap (protection seller) ในอัตราส่วนที$มากกว่ารอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุน
ตา่งประเทศ หรอื กองทนุหลักมกีารลงทนุในอัตราสว่นที$เกนิกว่าหลักเกณฑท์ี$สํานักงานกําหนด 

บรษัิทจัดการขอสงนสทิธทิี$จะปรับลดสัดสว่นการลงทนุในกองหลัก และ/หรอื เปลี$ยนกองทนุหลัก เพื$อเป็นกองทุนหลัก
แทนกองทุนเดมิ และหากเกดิกรณีใด ๆ ที$ทําใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถดําเนนิการคัดเลอืกกองทุนรวมในต่างประเทศ
กองทนุใหมไ่ด ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะดําเนนิการเลกิกองทนุ   

ทั �งนี� ในกรณีที$บรษัิทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี$ยนกองทุนหลักจะยกเวน้ไม่นําเรื$องการลงทุนหรือมีไวซ้ ึ$ง
ทรัพยส์นิในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี$ยในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สทุธขิองกองทุน มาบังคับใชใ้นชว่งดําเนนิการคัดเลอืกและเตรยีมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ 
เพื$อเป็น กองทนุหลักแทนกองทนุเดมิ หรอืชว่งระยะเวลาไมเ่กนิ 30 วันกอ่นเลกิกองทนุ 

สรปุสาระสําคญัของกองทนุหลกั 

ชื$อกองทนุ กอง ทุ น  UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) จด
ทะเบียนจัดตั�งในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และอยู่ภายใต ้
UCITS บรหิารและจัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) 
S.A. 

นโยบายการลงทนุ กอง ทุ น  UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) มี ก า ร
ลงทุนอย่างนอ้ย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพยส์นิ ในตราสารทุนของบรษัิทที$มี
ภมูลํิาเนา หรอืมธีรุกจิหลักอยูใ่นประเทศจนี 

บรษัิทจัดการ (Management Company) UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 

ผูจั้ดการกองทนุ (Asset Manager) UBS Asset Management (Hong Kong) Limited. 

ผูด้แูลผลประโยชน/์ ผูเ้ก็บรักษาทรัพยส์นิ UBS Europe SE, Luxembourg Branch 

สกลุเงนิ ดอลลา่รส์หรัฐฯ (US Dollar) 

วันที$จัดตั �งกองทนุ 15 พฤศจกิายน 2539 

วันที$จัดตั �งชนดิหน่วยลงทนุ 28 กมุภาพันธ ์2557 

วันทําการซื�อขายหน่วยลงทนุ ทกุวันทําการ 

อายกุองทนุ ไมกํ่าหนด 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล ไมม่ ี

Management fee รอ้ยละ 1.12 ตอ่ปี 

Ongoing charges รอ้ยละ 1.46 ตอ่ปี 

ISIN Codes LU0403296170 

แหลง่ขอ้มลูกองทนุหลัก www.ubs.com/funds. 

หมายเหต ุ:  
1. ในกรณีที$กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงนิค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื$อเป็นค่าตอบแทน
เนื$องจากการที$กองทนุนาเงนิไปลงทนุในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรอื rebate) บรษัิทจัดการจะดาเนินการ
ใหเ้งนิจานวนดังกลา่วตกเป็นทรัพยส์นิของกองทนุ  
2. อนึ$ง กองทุนหลักอาจมีการแกไ้ขเพิ$มเตมิ หรือเปลี$ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ของ
กองทนุหลักได ้ในกรณีที$กองทนุหลักมกีารแกไ้ขเพิ$มเตมิโครงการจัดการ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะแกไ้ขเพิ$มเตมิ
โครงการใหส้อดคลอ้งกับการเปลี$ยนแปลงของกองทนุหลักโดยถอืวา่ไดร้ับมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และจะแจง้ใหผู้ ้
ถอืหน่วยลงทนุทราบตามที$ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด  
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3.12 รายละเอยีดการลงทุนในตา่งประเทศ : 

ลงทนุในตา่งประเทศโดยมมีลูคา่การลงทนุสทุธใิน (net exposure) โดยเฉลี$ยในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิและไม่เกนิวงเงนิลงทุนในต่างประเทศที$ไดร้ับการจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
หน่วยงานอื$นใดที$มอํีานาจตามกฎหมาย 

3.13 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื<น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื<นที<จะลงทนุ 

3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื<น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื<นที<จะลงทุนในประเทศ 

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอื$น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื$นอย่างใดอย่าง
หนึ$งหรือหลายอย่างตามที$ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ดังต่อไปนี� เวน้แต่ในกรณีที$คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศ
แกไ้ขหรอืเพิ$มเตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื$น 

สว่นที< 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตราสาร TS  หมายความว่า   ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิในส่วนอื$นของภาคผนวกนี� ซึ$งมี
คณุสมบัตติามหลักเกณฑท์ี$ครบถว้น ดังนี� 

1.1  ไมม่ขีอ้กําหนดหรอืเงื$อนไขที$ทําใหผู้ล้งทนุมภีาระผกูพันมากกวา่มูลคา่เงนิลงทนุในตราสาร 

1.2  สามารถเปลี$ยนมอืได ้ (รวมถงึกรณีที$เป็น B/E P/N หรอื SN ที$มเีงื$อนไขหา้มเปลี$ยนมอืแต่กองทุนไดดํ้าเนนิการให ้
มีการรับโอนสทิธเิรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิีการที$กฎหมายกําหนด หรือมีเงื$อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อก 
ตราสารได)้  

1.3  มขีอ้มลูเกี$ยวกับตราสารที$ถูกตอ้งครบถว้นและมกีารปรับปรุงเป็นประจําอย่างสมํ$าเสมอ ซึ$ง บลจ. สามารถเขา้ถงึได ้
เพื$อนํามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสมํ$าเสมอ และมขีอ้มูลราคาที$สะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูล
ดังกลา่วตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูที$เชื$อถอืไดซ้ึ$งจัดทําตามหลักวชิาการอันเป็นที$ยอมรับในระดับสากล 

2.  คณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิ$มเตมิจากที$กําหนดในขอ้ 1. 

2.1  ในกรณีที$เป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ที$ออกตราสารดังกลา่วเพื$อชําระหนี�การคา้  B/E หรอื P/N ดังกลา่วตอ้งมี
การรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี�  

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4  ธนาคารเพื$อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื$อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.1.8  สถาบันการเงนิตา่งประเทศที$มลัีกษณะทํานองเดยีวกับผูร้ับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทั�งนี� การอาวัลหรอืการรับรองดังกล่าวตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั$งจ่ายหรอืผูอ้อกตัyว ทั �งจํานวนรวมถงึดอกเบี�ย 
(ถา้ม)ี ตามที$ระบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2  การลงทนุใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื$อนไขเพิ$มเตมิดังนี� 

2.2.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกับ underlying ประเภทเดยีวกับ underlying ของ derivatives ตามที$ระบุ
ในสว่นที$ 6 ขอ้ 1 

2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลทําใหก้องทุนตอ้งรับมอบทรัพยส์นิใด ๆ ทรัพยส์นินั�นตอ้งเป็นทรัพยส์นิที$กองทุน
สามารถลงทุนได ้  เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ$ง กําหนดโดย International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) และเป็นทรัพยส์นิที$สามารถเปลี$ยนมอืได ้โดยกอ่นการลงทุน บลจ. ตอ้งจัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูล
เกี$ยวกับการลงทนุที$อาจทําใหก้องทนุตอ้งรับมอบทรัพยส์นิดังกลา่วไวใ้นหนังสอืชี�ชวนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีที$เป็น SN ซึ$งมขีอ้กําหนดหา้มเปลี$ยนมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าว
กอ่นครบอาย ุเมื$อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4  ในกรณีที$เป็น SN ซึ$งเสนอขายในประเทศ  บลจ. ตอ้งดําเนนิการจัดใหม้ขีอ้ตกลงกับผูอ้อก SN ดังต่อไปนี�ก่อน
การลงทนุ   

2.2.4.1  ใหผู้อ้อก SN คํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที$ 15 และวันสุดทา้ยของแต่ละ
เดอืน  ทั �งนี� ในกรณีที$วันดังกลา่วเป็นวันหยดุทําการของ บลจ. ใหคํ้านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันทําการถัดไป   
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2.2.4.2  ในกรณีที$เกดิเหตุการณ์ที$สง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนัียสําคัญ ใหผู้อ้อก SN คํานวณและแจง้มูลคา่
ยตุธิรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันท ี

ความในวรรคหนึ$งไม่นํามาใชบั้งคับกับกรณีที$เป็น SN ซึ$งขึ�นทะเบยีนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑท์ี$
กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี�ที$ออกใหม ่

สว่นที< 2 :  ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property 

ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี� 

1.  กรณีเป็นหนว่ยที<การออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

1.1  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

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

1.1.2  ในกรณีที$กองทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกลา่วตอ้งมนีโยบายการลงทนุดังนี� (ไมใ่ชกั้บการลงทุน
ในหน่วย CIS ของกองทนุรวมทองคําที$ลงทนุในทองคําแทง่)  

1.1.2.1  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิซึ$งเป็นประเภทและชนดิเดยีวกับที$กองทนุสามารถลงทนุได ้

1.1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สนิเมื$อใชว้ธิีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single 
entity limit ของกองทนุนั�น 

1.1.2.3  มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเมื$อใชว้ธิีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์product 
limit สําหรับทรัพยส์นิที$เป็น SIP ของกองทนุนั�น 

1.1.2.4  มกีารลงทนุใน derivatives ที$เป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit  ของกองทนุนั�น 

1.1.3  ในกรณีที$กองทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุรวมฟีดเดอร ์ 

1.2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที$กําหนดในสว่นที$ 2 ขอ้ 1.1 

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

1.2.2  จดทะเบยีนซื�อขายใน SET  

สว่นที< 3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้ับฝากดังนี� 

1.  ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  

2.  ธนาคารออมสนิ  

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4.  ธนาคารเพื$อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.  บรรษัทตลาดรองสนิเชื$อที$อยู่อาศัย  

6.  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพื$อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8.  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9.  สถาบันการเงนิระหว่างประเทศที$ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10.  สถาบันการเงนิตา่งประเทศที$มลัีกษณะทํานองเดยีวกับผูร้ับฝากตาม 1. - 9.  

สว่นที< 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื
อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) 

ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี$สํานักงานกําหนด 

สว่นที< 5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี$สํานักงานกําหนด 

สว่นที< 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑก์ารลงทนุดังนี� 

1.  ประเภท underlying  derivatives ที$กองทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ$งหรอืหลาย
อยา่งดังนี� 

1.1  ทรัพยส์นิที$กองทนุสามารถลงทนุได ้
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1.2  อัตราดอกเบี�ย 

1.3  อัตราแลกเปลี$ยนเงนิ 

1.4  เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ทองคํา 

1.6  นํ�ามันดบิ 

1.7  ดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีที$มอีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.9  

1.8  ดัชนีที$มอีงคป์ระกอบเป็นดัชนีตาม 1.7 

1.9  underlying อื$นตามที$สํานักงานกําหนดเพิ$มเตมิโดยอาศัยอํานาจตามขอ้ 10 วรรคหนึ$ง (5) (ก) ของประกาศ 

ในกรณีที$ derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที$อา้งองิดังกล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) 
หรอืราคาสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ (futures price) เทา่นั�น  ทั �งนี� ราคาของ underlying อื$นที$ไมใ่ชดั่ชนี หรอื underlying ที$
เป็นองคป์ระกอบของดัชนีดังกลา่ว ตอ้งเป็นที$ยอมรับอยา่งกวา้งขวาง และเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย 

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

2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกี$ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที$จะลงทุนไวอ้ย่างชัดเจน
ในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ$งดังนี� 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2   OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ$งเป็น ธพ. ธนาคารที$มีกฎหมายเฉพาะจัดตั�งขึ�น 
ตัวแทนซื�อขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 

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

3.  หลักเกณฑเ์พิ$มเตมิกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีที$ derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกลา่วตอ้งมลัีกษณะดังนี� 

3.1  เป็นดัชนีที$มกีารกําหนดวธิกีารคํานวณไวอ้ย่างชัดเจน โดยมกีารระบแุหล่งขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจัยต่าง ๆ 
ที$นํามาใชใ้นการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั �งนี� 
underlying หรอืปัจจัยดังกลา่วตอ้งมกีารเคลื$อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดัชนีที$มลัีกษณะอยา่งใดอย่างหนึ$งดังนี� 

3.2.1  ดัชนีที$มกีารกระจายตัวอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีที$มลัีกษณะใดลักษณะหนึ$งดังนี� 

3.2.1.1  ดัชนีที$องคป์ระกอบแตล่ะตัวมนํี�าหนัก < 20% ของนํ�าหนักทั�งหมด 

3.2.1.2  ดัชนีที$องคป์ระกอบตัวใดตัวหนึ$งมนํี�าหนัก < 35% ของนํ�าหนักทั�งหมดในกรณีที$เป็นไปตามสภาวะตลาด โดย
องคป์ระกอบตัวอื$นตอ้งมนํี�าหนักไมเ่กนิอัตราที$กําหนดใน 3.2.1.1 

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

3.2.2  ดัชนีที$มอีงคป์ระกอบทั�งหมดเป็นหรอืเกี$ยวขอ้งกับทองคําหรอืนํ�ามันดบิ หรอืเป็นดัชนีราคาทองคําหรอืนํ�ามันดบิ 

3.2.3  ดัชนีอื$นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที$เป็นไปตามเงื$อนไขครบถว้นดังนี� 

3.2.3.1  เป็นดัชนีที$มอีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสัญญาที$กองทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง 

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

3.3  เป็นดัชนีที$ไดร้ับการพัฒนาโดยสถาบันที$มคีวามน่าเชื$อถอืและทําหนา้ที$ไดอ้ย่างอสิระจาก บลจ.  ทั �งนี� หากปรากฏ
ว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบรษัิทในเครือของ บลจ.  บลจ. นั�นตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์
อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดัชนีนั�น ๆ อยา่งตอ่เนื$องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื$อที$มกีารเสนอขอ้มลูอย่างทันเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีที$เป็นดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีดังกลา่วตอ้งคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ$งอยา่งใดหรอืหลายอยา่งดังนี� 

3.5.1  ราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสญัญาซื�อขายลว่งหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภคภัณฑ ์

3.5.2  ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑท์ี$คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ (futures price) 
ของสนิคา้โภคภัณฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ$ง 
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3.5.3  ราคาสญัญาซื�อขายลว่งหนา้ที$อา้งองิกับดัชนีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2 

3.6  ในกรณีที$เป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งคํานวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที$ บลจ. แสดงใหเ้ห็นไดว้่าวธิกีารคํานวณของ
ผูพ้ัฒนาดัชนีดังกลา่วสามารถสะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.  หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิที$เพยีงพอต่อการชําระหนี�ตามภาระผกูพัน (cover rule) 

บลจ. ตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทุนที$มคีุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที$เพียงพอ  ต่อภาระที$กองทุนอาจตอ้ง
ชําระหนี�ตามขอ้ตกลงเมื$อ derivatives สิ�นสดุลงไวต้ลอดเวลาที$ไดล้งทุนใน derivatives นั�น และเป็นไปตามที$สํานักงาน
กําหนดโดยอาศัยอํานาจตามขอ้ 10 วรรคหนึ$ง (5) (ข) ของประกาศ 

5.  หลักเกณฑเ์พิ$มเตมิสําหรับการลงทนุที$มวัีตถปุระสงคเ์พื$อการลดความเสี$ยง 

ในกรณีที$ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที$ underlying ไม่ใช่สิ$งเดียวกับทรัพย์สนิที$จะลดความเสี$ยง การลงทุนใน 
derivatives ดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามที$สํานักงานกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามขอ้ 10 วรรคหนึ$ง (5) (ค) ของประกาศ 

6.  หลักเกณฑเ์พิ$มเตมิสําหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บลจ. ตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี� 

6.1  ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ$งคํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทกุวันที$ 15 และวันสดุทา้ย
ของแตล่ะเดอืน  ทั �งนี� ในกรณีที$วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ใหคํ้านวณและแจง้มูลคา่ยุตธิรรมภายในวันทํา
การถัดไป 

6.2  ในกรณีที$เกดิเหตุการณ์ที$สง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนัียสําคัญ ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึ$งคํานวณ
และแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันท ี

6.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ$งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื$อ บลจ. รอ้งขอได ้

7.  หลักเกณฑเ์พิ$มเตมิสําหรับการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives บลจ. ตอ้งปฏบัิตติามเงื$อนไขดังนี� 

7.1  เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื$อการลดความเสี$ยงเท่านั�น 

7.2  เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที$มลัีกษณะของธรุกรรมหรอืเทยีบเคยีงกับธรุกรรมอยา่งหนึ$งอย่างใด 
ดังนี� 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึ$งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ื�อประกันความเสี$ยงดา้นเครดิตที$เกี$ยวขอ้งกับ
ความสามารถในการชําระหนี�ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นั�น โดยคู่สัญญาที$อยู่ในฐานะผูข้ายประกัน
ความเสี$ยงมีภาระผูกพันที$จะตอ้งชําระเงนิตามขอ้ตกลงซื�อประกันความเสี$ยงเมื$อเกดิ credit event ขึ�นโดยจะมีผลให ้
ขอ้ตกลงซื�อประกันความเสี$ยงครบกําหนดทันที (ในกรณีที$ไม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิ�นสุดในวันครบกําหนด
ตามปกต)ิ  ทั �งนี� ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มี
หลายรายการซึ$งกําหนดใหผู้ข้ายประกันความเสี$ยงมหีนา้ที$ชําระหนี�เมื$อเกดิ credit event ขึ�นกับ obligation รายการใด
รายการหนึ$งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื$อเกดิ credit event ขึ�นกับ obligation รายการใดรายการหนึ$ง
ในกลุ่ม obligation ซึ$งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสนิทรัพย์รายนั�น แต่ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมื$อเกดิ 
credit event ขึ�นกับ obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ$งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ื�อประกันความเสี$ยงของสนิทรัพย์อา้งองิที$เกดิ
จากการลดลงของผลตอบแทนที$จะไดร้ับจากสนิทรัพย์อา้งอิง โดยผูข้ายประกันความเสี$ยงมีภาระผูกพันที$จะจ่าย
ผลตอบแทนในอัตราคงที$หรืออัตราลอยตัวที$อา้งองิกับอัตราดอกเบี�ยตามที$จะตกลงกัน และส่วนที$ลดลง (ถา้มี) ของ
มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์อา้งองิ เพื$อแลกกับการที$ผูซ้ ื�อประกันความเสี$ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที$เพิ$มขึ�น  
(ถา้มี) ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์อา้งองิใหกั้บผูข้ายประกันความเสี$ยง จนกว่าจะเกดิ credit event หรือครบ
กําหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event) 

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

7.3.1  มีผลใชบั้งคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื$น 

7.3.2  ไม่มีขอ้กําหนดที$ทําใหส้ทิธิที$กําหนดไวใ้นตราสารหนี�หรือสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ที$ credit derivatives นั�น
อา้งองิเสื$อมเสยีไป 

7.3.3  ไมม่ขีอ้กําหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่่สญัญา 

สว่นที< 7 :  ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย private equity   

การลงทนุในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑดั์งนี� 

หน่วยลงทุน private equity ที$กองทุนลงทุนได ้ตอ้งมีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับ
ขอ้กําหนดสําหรับตราสาร TS ในสว่นที$ 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
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ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผูกพันตามขอ้ตกลงกับกจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ. ลงทุนในหน่วย private 
equity ได ้โดยตอ้งไมม่ขีอ้กําหนดหรอืเงื$อนไขที$ทําใหผู้ล้งทนุเขา้ผูกพันมากกวา่ขอ้ตกลงจํานวนเงนิขั �นตํ$าที$จะลงทนุ 

3.13.2 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื<น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื<นที<จะลงทนุในตา่งประเทศ : 

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอื$น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื$นอย่างใดอย่าง
หนึ$งหรือหลายอย่างตามที$ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ดังต่อไปนี� เวน้แต่ในกรณีที$คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศ
แกไ้ขหรอืเพิ$มเตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื$น  

ทั �งนี� ตราสารหรือสัญญาดังต่อไปนี�ตอ้งเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาในประเทศที$มีหน่วยงานกํากับดูแลดา้น

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที$เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรือที$มีการซื�อขายในตลาดซื�อขายหลักทรัพย์

ตา่งประเทศที$เป็นสมาชกิของ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษัิทที$จัดตั �งและเสนอขายในประเทศกลุม่ GMS 

สว่นที< 1 : ตราสาร TS (transferable securities) ตา่งประเทศ 

1. ตราสาร TS ตา่งประเทศ หมายความวา่ ตราสารทางการเงนิตา่งประเทศใดๆ นอกเหนือจากทรัพยส์นิในสว่นอื$นๆ ของ
ขอ้ 3.13.2 ซึ$งมคีณุสมบัตติามหลักเกณฑท์ี$ครบถว้น ดังนี� 

1.1 ไมม่ขีอ้กําหนดหรอืเงื$อนไขที$ทําใหผู้ล้งทนุมภีาระผูกพันมากกวา่มูลคา่เงนิลงทนุในตราสาร 

1.2 สามารถเปลี$ยนมือได ้(รวมถงึกรณีที$เป็นตัyวแลกเงนิ หรือตัyวสัญญาใชเ้งนิ หรือสัญญาซื�อขายล่วงหนา้แฝง ที$มี
เงื$อนไขหา้มเปลี$ยนมอืแต่กองทุนไดดํ้าเนนิการใหม้กีารรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที$กฎหมายกําหนด 
หรอืมเีงื$อนไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้ 

1.3 มีขอ้มูลเกี$ยวกับตราสารที$ถูกตอ้งครบถว้นและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสมํ$าเสมอซึ$งบรษัิทจัดการสามารถ
เขา้ถงึไดเ้พื$อนํามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสมํ$าเสมอ และมีขอ้มูลราคาที$สะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม 
โดยขอ้มลูดังกลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูที$เชื$อถอืไดซ้ึ$งจัดทําตามหลักวชิาการอันเป็นที$ยอมรับในระดับสากล 

2. คณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิ$มเตมิจากที$กําหนดในขอ้ 1. 

2.1 ในกรณีที$เป็นการลงทุนในตัyวแลกเงนิหรอืตัyวสญัญาใชเ้งนิที$ออกตราสารดังกล่าวเพื$อชําระหนี�การคา้ตัyวแลกเงนิหรือ
ตัyวสญัญาใชเ้งนิ ดังกลา่วตอ้งมกีารรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี� 

2.1.1 ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ 

2.1.2 สถาบันการเงนิตา่งประเทศที$มลัีกษณะทํานองเดยีวกับผูร้ับฝากตาม 2.1.1 

ทั�งนี� การอาวัลหรอืการรับรองดังกล่าวตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั$งจ่ายหรอืผูอ้อกตัyว ทั �งจํานวนรวมถงึดอกเบี�ย 
(ถา้ม)ี ตามที$ระบไุวใ้นตัyวแลกเงนิหรอืตัyวสญัญาใชเ้งนิดว้ย 

2.2 การลงทนุในสญัญาซื�อขายลว่งหนา้แฝงต่างประเทศ ตอ้งเป็นไปตามเงื$อนไขเพิ$มเตมิดังนี� 

2.2.1 สัญญาซื�อขายล่วงหนา้แฝงมกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกับ underlying ประเภทเดยีวกับ underlying ของ
สญัญาซื�อขายลว่งหนา้ตามที$ระบใุนสว่นที$ 6 ขอ้ 1 

2.2.2 หากการลงทนุในสัญญาซื�อขายล่วงหนา้แฝงจะมผีลทําใหก้องทุนตอ้งรับมอบทรัพยส์นิใดๆ ทรัพยส์นินั�นตอ้งเป็น
ทรัพย์สนิที$กองทุนสามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ$งกําหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพยส์นิที$สามารถเปลี$ยนมอืได ้โดยกอ่นการลงทุนบรษัิทจัดการตอ้งจัดให ้
มกีารเปิดเผยขอ้มลูเกี$ยวกับการลงทนุที$อาจทําใหก้องทนุตอ้งรับมอบทรัพยส์นิดังกลา่วไวใ้นหนังสอืชี�ชวนดว้ย 

2.2.3 ในกรณีที$เป็นสัญญาซื�อขายล่วงหนา้แฝงซึ$งมีขอ้กําหนดหา้มเปลี$ยนมือ ผูอ้อกสัญญาซื�อขายล่วงหนา้แฝงตอ้ง
ยนิยอมใหก้องทนุสามารถไถถ่อนสญัญาซื�อขายลว่งหนา้แฝงดังกลา่วกอ่นครบอายเุมื$อบรษัิทจัดการรอ้งขอได ้

2.2.4 ในกรณีที$เป็นสัญญาซื�อขายล่วงหนา้แฝงซึ$งเสนอขายในต่างประเทศ ตอ้งปรากฎว่าสัญญาซื�อขายล่วงหนา้แฝง
นั�นมรีาคาปรากฏในระบบขอ้มูลที$น่าเชื$อถอืไดซ้ึ$งเป็นที$ยอมรับโดยทั$วไปของธรรมเนียมปฏบัิตสิากล และบรษัิทจัดการ
ตอ้งดําเนนิการจัดใหม้ขีอ้ตกลงกับผูอ้อกสัญญาซื�อขายล่วงหนา้แฝงดังตอ่ไปนี�กอ่นการลงทนุ 

2.2.4.1 ใหผู้อ้อกสัญญาซื�อขายล่วงหนา้แฝงส่งราคาที$เป็นมูลค่ายุตธิรรมของสัญญาซื�อขายล่วงหนา้แฝงซึ$งเกดิจาก
วธิกีารคํานวณเดยีวกับที$ใชใ้นการคํานวณราคาที$แสดงในระบบขอ้มูลที$น่าเชื$อถือดังกล่าว ใหบ้รษัิทจัดการทุกวันที$ 15 
และวันสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทั�งนี� ในกรณีที$วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบรษัิทจัดการ ใหคํ้านวณและแจง้มูลค่า
ยตุธิรรมภายในวันทําการถัดไป 

2.2.4.2 ในกรณีที$เกดิเหตุการณ์ที$ส่งผลกระทบต่อราคาของสัญญาซื�อขายล่วงหนา้แฝงอย่างมีนัยสาคัญใหผู้อ้อก
สญัญาซื�อขายลว่งหนา้แฝงสง่ราคาที$เป็นมลูค่ายตุธิรรมของสญัญาซื�อขายลว่งหนา้แฝงมายังบรษัิทจัดการทันท ี
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สว่นที< 2 : ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property ที<การออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมาย
ตา่งประเทศ 

ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี� 

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

1.1 มคีุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกับขอ้กําหนดสาหรับตราสาร TS ในสว่นที$ 1 ขอ้ 1.1 
ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2 เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศที$มลัีกษณะดังนี� 

1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที$กํากับดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดซื�อขายหลักทรัพยซ์ึ$งเป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ที$มกีารซื�อขาย
ในตลาดซื�อขายหลักทรัพยต์า่งประเทศที$เป็นสมาชกิของ WFE 

1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใตก้ารกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที$เป็นสมาชกิสามัญของ 
IOSCO 

1.2.3 ในกรณีที$กองทนุไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุ CIS ตา่งประเทศดังกลา่วตอ้งอยูภ่ายใต ้
หลักเกณฑก์ารกํากับดแูล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทนุเพื$อผูล้งทนุรายย่อยของประเทศนั�น 

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

1.4 กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวตอ้งมกีารจากัดการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจําเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็น
การชั$วคราวเท่านั�น และมีนโยบายการลงทุนดังนี� (ไม่ใชกั้บการลงทุนในหน่วยของกองทุนCIS ต่างประเทศซึ$งเป็น
กองทนุรวมทองคําที$ลงทนุในทองคําแทง่) 

1.4.1 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมื$อใชว้ธิคํีานวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity 
limit ของกองทนุ ทั�งนี� หลักเกณฑดั์งกลา่วไมใ่ชกั้บกรณีทรัพยส์นิที$เป็น SIP 

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

1.4.3 มกีารลงทนุใน derivatives ที$เป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุ 

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

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

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

2.2 จดทะเบยีนในตลาดซื�อขายหลักทรัพยต์า่งประเทศที$เป็นสมาชกิของ WFE 

สว่นที< 3 : ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากของสถาบนัการเงนิตา่งประเทศหรอืตราสารตา่งประเทศที<เทยีบเทา่เงนิฝาก 

ตอ้งเป็นเงนิฝากของสถาบันการเงนิตา่งประเทศหรอืตราสารต่างประเทศที$เทยีบเทา่เงนิฝากของผูร้ับฝาก ดังนี� 

1. ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ 

2. บรรษัทตลาดรองสนิเชื$อที$อยูอ่าศัย 

3. สถาบันการเงนิตา่งประเทศที$มลัีกษณะทํานองเดยีวกับผูร้ับฝากตาม 1. - 2. 

สว่นที< 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื
อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) 

ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี$สํานักงานกําหนด 

สว่นที< 5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี$สํานักงานกําหนด 

สว่นที< 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives 

ตามหลักเกณฑก์ารลงทนุดังนี� 

1. ประเภท underlying derivatives ที$กองทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งมี underlying อย่างใด อย่างหนึ$งหรือหลาย
อยา่งดังนี� 
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1.1 ทรัพยส์นิที$กองทนุสามารถลงทนุได ้

1.2 อัตราดอกเบี�ย 

1.3 อัตราแลกเปลี$ยนเงนิ 

1.4 เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 ทองคํา 

1.6 นา้มันดบิ 

1.7 ดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีที$มอีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม1.1 - 1.6 หรอื 1.9 

1.8 ดัชนีที$มอีงคป์ระกอบเป็นดัชนีตาม 1.7 

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

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

2. เงื$อนไขการลงทนุ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมื$อ 

2.1 กรณีกองทนุไดร้ะบเุกี$ยวกับการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที$จะลงทนุไวอ้ยา่งชัดเจน
ในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ$งดังนี� 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives ในต่างประเทศตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ$งเป็นนิติบุคคลที$ไดร้ับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ 
derivatives ที$อยู่ภายใตก้ารกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลดา้นหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที$เป็นสมาชิก
สามัญของ IOSCO หรอืที$เป็นสมาชกิของ WFE 

2.3 ในกรณีที$จะตอ้งมีการชําระหนี�ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื$อ derivatives สิ�นสุดลง สนิคา้นั�น ตอ้งเป็นทรัพย์สินที$
กองทนุสามารถลงทนุได ้ทั �งนี� ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธริับมอบหรอืมหีนา้ที$สง่มอบสนิคา้นั�นก็ตาม 

3. หลักเกณฑเ์พิ$มเตมิกรณี underlying เป็นดัชนี 

ในกรณีที$ derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนีตาม 1.7 - 1.8 ดัชนีดังกลา่วตอ้งมลัีกษณะดังนี� 

3.1 เป็นดัชนีที$มกีารกําหนดวธิีการคํานวณไวอ้ย่างชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจัยต่างๆ  
ที$นํามาใชใ้นการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั �งนี� 
underlying หรอืปัจจัยดังกลา่วตอ้งมกีารเคลื$อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดัชนีที$มลัีกษณะอยา่งใดอย่างหนึ$งดังนี� 

3.2.1 ดัชนีที$มกีารกระจายตัวอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีที$มลัีกษณะใดลักษณะหนึ$งดังนี� 

3.2.1.1 ดัชนีที$องคป์ระกอบแตล่ะตัวมนํี�าหนักนอ้ยกวา่หรอืเท่ากับ 20% ของนํ�าหนักทั�งหมด 

3.2.1.2 ดัชนีที$องคป์ระกอบตัวใดตัวหนึ$งมนํี�าหนักนอ้ยกว่าหรอืเท่ากับ 35% ของนํ�าหนักทั�งหมด ในกรณีที$เป็นไปตาม
สภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตัวอื$นตอ้งมนํี�าหนักไมเ่กนิอัตราที$กาหนดใน 3.2.1.1 

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

3.2.2 ดัชนีที$มอีงคป์ระกอบทั�งหมดเป็นหรอืเกี$ยวขอ้งกับทองคําหรอืนํ�ามันดบิ หรอืเป็นดัชนีราคาทองคําหรอืนํ�ามันดบิ 

3.2.3 ดัชนีอื$นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที$เป็นไปตามเงื$อนไขครบถว้นดังนี� 

3.2.3.1 เป็นดัชนีที$มอีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสัญญาที$กองทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื$อคํานวณเงนิลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ$งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั�นโดยตรง
แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนั�น 

3.3 เป็นดัชนีที$ไดร้ับการพัฒนาโดยสถาบันที$มคีวามน่าเชื$อถอืและทําหนา้ที$ไดอ้ย่างอสิระจากบรษัิทจัดการ ทั�งนี� หาก
ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบรษัิทในเครอืของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกันความขัดแยง้
ทางผลประโยชนอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดัชนีนั�นๆ อยา่งตอ่เนื$องเป็นประจําทกุวันทําการผ่านสื$อที$มกีารเสนอขอ้มลูอยา่งทันเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีที$เป็นดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีดังกลา่วตอ้งคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ$งอยา่งใดหรอืหลายอยา่งดังนี� 
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3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสญัญาซื�อขายลว่งหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภคภัณฑ ์

3.5.2 ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑท์ี$คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ (futures price) 
ของสนิคา้โภคภัณฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ$ง 

3.5.3 ราคาสญัญาซื�อขายลว่งหนา้ที$อา้งองิกับดัชนีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2 

3.6 ในกรณีที$เป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งคํานวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสนิคา้และบริการที$บรษัิทจัดการแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวิธีการ
คํานวณของผูพ้ัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิที$เพยีงพอต่อการชาระหนี�ตามภาระผกูพัน (cover rule) 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทุนที$มคีุณภาพและมสีภาพคล่องในจํานวนที$เพยีงพอต่อภาระที$กองทุนอาจ
ตอ้งชําระหนี�ตามขอ้ตกลงเมื$อ derivatives สิ�นสุดลงไวต้ลอดเวลาที$ไดล้งทุนใน derivatives นั�น และเป็นไปตามที$
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

5. หลักเกณฑเ์พิ$มเตมิสาหรับการลงทนุที$มวัีตถปุระสงคเ์พื$อการลดความเสี$ยง 

ในกรณีที$บรษัิทจัดการลงทุนใน derivatives ที$ underlying ไม่ใชส่ิ$งเดยีวกับทรัพยส์นิที$จะลดความเสี$ยง การลงทุนใน 
derivatives ดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามที$สานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

6. หลักเกณฑเ์พิ$มเตมิสาหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี� 

6.1 ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึ$งคํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ให ้บรษัิทจัดการทราบทุกวันที$ 15 และวัน
สดุทา้ยของแตล่ะเดอืน ทั�งนี� ในกรณีที$วันดังกลา่วเป็นวันหยดุทําการของบรษัิทจัดการใหคํ้านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรม
ภายในวันทําการถัดไป 

6.2 ในกรณีที$เกดิเหตุการณ์ที$ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนัียสาคัญใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึ$งคํานวณ
และแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทันท ี

6.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ$งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื$อบรษัิทจัดการรอ้งขอได ้

7. หลักเกณฑเ์พิ$มเตมิสาหรับการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งปฏบัิตติามเงื$อนไขดังนี� 

7.1 เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื$อการลดความเสี$ยงเทา่นั�น 

7.2 เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที$มลัีกษณะของธรุกรรมหรอืเทยีบเคยีงกับธรุกรรมอย่างหนึ$งอย่างใด 
ดังนี� 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ$งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ื�อประกันความเสี$ยงดา้นเครดิตที$ เกี$ยวข อ้งกับ
ความสามารถในการชําระหนี�ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นั�น โดยคู่สัญญาที$อยู่ในฐานะผูข้ายประกัน
ความเสี$ยงมภีาระผกูพันที$จะตอ้งชําระเงนิตามขอ้ตกลงซื�อประกันความเสี$ยงเมื$อเกดิ credit event ขึ�น 

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

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ$งไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ ื�อประกันความเสี$ยงของสนิทรัพยอ์า้งองิที$เกดิจาก
การลดลงของผลตอบแทนที$จะไดร้ับจากสินทรัพย์อา้งอิง โดยผูข้ายประกันความเสี$ยงมีภาระผูกพันที$จะจ่าย
ผลตอบแทนในอัตราคงที$หรืออัตราลอยตัวที$อา้งองิกับอัตราดอกเบี�ยตามที$จะตกลงกัน และส่วนที$ลดลง (ถา้มี) ของ
มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์อา้งองิ เพื$อแลกกับการที$ผูซ้ ื�อประกันความเสี$ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที$เพิ$มขึ�น  
(ถา้มี) ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์อา้งองิใหกั้บผูข้ายประกันความเสี$ยง จนกว่าจะเกดิ credit event หรือครบ
กําหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event) 

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

7.3.1 มีผลใชบั้งคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื$น 

7.3.2 ไม่มขีอ้กําหนดที$ทาใหส้ทิธทิี$กําหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี�หรือสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ที$ credit derivatives นั�น
อา้งองิเสื$อมเสยีไป 
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7.3.3 ไมม่ขีอ้กําหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่่สญัญา 

สว่นที< 7 :  ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย private equity   

การลงทนุในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑดั์งนี� 

หน่วยลงทุน private equity ที$กองทุนลงทุนได ้ตอ้งมีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับ
ขอ้กําหนดสําหรับตราสาร TS ในสว่นที$ 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผูกพันตามขอ้ตกลงกับกจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ. ลงทุนในหน่วย private 
equity ได ้โดยตอ้งไมม่ขีอ้กําหนดหรอืเงื$อนไขที$ทําใหผู้ล้งทนุเขา้ผูกพันมากกวา่ขอ้ตกลงจํานวนเงนิขั �นตํ$าที$จะลงทนุ 

3.14.    อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื<น เพื<อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและ
ตา่งประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซ้ ึ$งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื$น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื$นเพื$อเป็นทรัพย์สินของ 
กองทุนรวม ตามที$สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ดังต่อไปนี� ในกรณีที$สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลี$ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บรษัิทจัดการจะ
ลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศที$แกไ้ขดว้ย  

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

หมายเหต ุ: ในกรณเีป็นทรัพยส์นิดังนี� ไมม่ขีอ้กําหนดเกี$ยวกับ single entity limit ของผูร้ับฝาก ผูอ้อกตราสารหรอื
คูส่ญัญาแลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื$อการดําเนนิงานของกองทนุ 

2. derivatives on organized exchange 

ตอนที< 1.1 : อตัราสว่นการลงทนุสําหรบักองทุนท ั<วไป 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากัดอัตราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อันดับแรกขึ�นไป 

 

ไมจํ่ากัดอัตราสว่น 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade  
แตตํ่$ากว่า 2 อันดับแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

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

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที$ผูร้ับฝากหรือผู อ้อก 
ตราสารมลัีกษณะอยา่งใดอยา่งหนึ$งดังนี� 

4.1  ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทั�งนี� เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที$รัฐบาล
เป็นประกัน  

ไมเ่กนิ 20% 

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

5 ตราสารที$มลัีกษณะครบถว้นดังนี� 

5.1  เป็นตราสารหนี� ตราสารกึ$งหนี�ก ึ$งทุน SN หรือศุกูก ที$ผูอ้อก
จัดตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที$
ไดร้ับอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารที$มลัีกษณะอยา่งใดอยา่งหนึ$งดังนี� 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทั$วไปโดยมรีายละเอยีด
ตามแบบ filing        

5.2.3  ในกรณีที$เป็นตราสารที$มีกําหนดวันชําระหนี� ≤ 397 วัน                   
นับแต่วันที$ลงทุน และไม่ไดม้ลัีกษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระ
ผกูพันตามตราสารดังกล่าวตอ้งเป็น บคุคลดังนี� 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบัน
การเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

ไมเ่กนิอัตราดังนี� แลว้แตอั่ตราใดจะสงูกวา่ 

(1) 10% หรอื 

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

5.2.3.4  ธนาคารเพื$อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชื$อที$อยูอ่าศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื$อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 
5.5  ในกรณีที$เป็นตราสารที$มกํีาหนดวันชําระหนี� > 397 วันนับแต่
วันที$ลงทนุ ตอ้งขึ�นทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของregulated market 

6 

 

ทรัพยส์นิดังนี� 

6.1  ตราสารทนุที$จดทะเบยีนซื�อขายในกระดานซื�อขายหลักทรัพย์
สําหรับผูล้งทุนทั$วไปของ SET หรอืของตลาด ซื�อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนที$ผูอ้อกตราสารอยู่ระหว่าง
ดําเนนิการแกไ้ขเหตุที$อาจทําใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื�อขายใน SET หรอืในตลาดซื�อขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที$ออกโดยบรษัิทที$จัดตั �งขึ�นไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ$งหุน้ของบรษัิทดังกล่าวซื�อขาย
ในกระดานซื�อขายหลักทรัพยสํ์าหรับ ผูล้งทุนทั$วไปของ SET หรอื
ของตลาดซื�อขายหลักทรัพย ์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษัิทที$
อยู่ระหว่างดําเนนิการแกไ้ขเหตุที$อาจทําใหม้ีการเพกิถอนหุน้ออก
จากการซื�อขายใน SET หรือในตลาดซื�อขายห ลักทรัพย์
ตา่งประเทศ) 

6.3  หุน้ที$อยูใ่นระหวา่ง IPO เพื$อการจดทะเบยีนซื�อขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารที$มลัีกษณะครบถว้นดังนี�         

6.4.1  เป็นตราสารหนี� ตราสารกึ$งหนี�ก ึ$งทุน SN หรอืศุกกู ที$
ผูอ้อกจัดตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา
สารนั�นในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจัดตั�งขึ�นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที$ไดร้ับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  
ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III  

6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 

6.4.3  เป็นตราสารที$มลัีกษณะอยา่งใดอยา่งหนึ$งดังนี� 

 

6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีนใน SET หรอื 

ในตลาดซื�อขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทั$วไปโดย
มรีายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีที$เป็นตราสารที$มีกําหนดวันชําระหนี� 
≤ 397 วัน นับแต่วันที$ลงทุน และไม่ได ้มี
ลักษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูม้ภีาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวตอ้งเป็น บุคคล
ดังนี� 

6.4.3.3.1   บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถาบันการเงนิระหว่างประเทศ
ที$ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

 

รวมกันไมเ่กนิอัตราดังนี� แลว้แตอั่ตราใด 
จะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

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

6.4.3.3.3  สถาบันการเงนิต่างประเทศที$มี
ลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล 
ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2       

6.4.4  ในกรณีที$เป็นตราสารที$มีกําหนดวันชําระหนี� > 397 วัน 
นับแตวั่นที$ลงทุน ตอ้งขึ�นทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ 
regulated market 

6.5  DW ที$ม ีissuer rating อยูใ่นระดับ investment grade 

6. 6  ธุ ร ก ร รม ดั งนี�  ที$ คู่ สัญญามี  credit rating อยู่ ใ น ร ะ ดับ 
investment grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ที$มลัีกษณะครบถว้นดังนี� 

6.7.1  จดทะเบยีนซื�อขายหรอือยูใ่นระหว่าง IPO เพื$อการจด
ทะเบยีนซื�อขายในกระดานซื�อขายหลักทรัพย ์สําหรับ
ผู ล้งทุนทั$ วไปของ SET หรือของตลาดซื�อขาย
หลักทรัพยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดังกล่าวที$
อยู่ระหว่างดําเนนิการแกไ้ขเหตุที$อาจทําใหม้ีการเพกิ
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก การซื�อขายใน SET หรอื
ในตลาดซื�อขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที$ไม่ไดม้ีลักษณะกระจาย การ
ลงทุนในกจิการโครงสรา้งพื�นฐาน อสังหารมิทรัพย์ 
หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี  (diversified fund) 
ตามแนวทางที$สํานักงานกําหนด 

6.8  หน่วย private equity ที$จดทะเบียนซื�อขายหรืออยู่ ใน 
ระหว่าง IPO เพื$อการจดทะเบียนซื�อขายในกระดานซื�อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผูล้งทุนทั$วไปของ SET หรือของตลาดซื�อขาย
หลักทรัพยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย private equity ที$อยู่
ระหว่างดําเนินการแกไ้ขเหตุที$อาจทําใหม้ีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื�อขายใน SET หรือในตลาดซื�อขาย
หลักทรัพยต์า่งประเทศ) 

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

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนที$มลัีกษณะกระจาย
การลงทุนในกจิการโครงสรา้งพื�นฐาน อสังหารมิทรัพย ์หรือสทิธิ
การเชา่ แลว้แตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางที$สํานักงาน
กําหนด และมลัีกษณะตาม 6.7.1 

ไมจํ่ากัดอัตราสว่น 

8 ทรัพยส์นิอื$นนอกเหนือจากที$ระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกันไมเ่กนิ 5% 

 
สว่นที< 2 : อตัราสว่นการลงทนุที<คํานวณตามกลุม่กจิการ (group limit)* 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สนิของบริษัททุกบริษัทที$อยู่ในกลุ่มกจิการ
เดยีวกันหรอืการเขา้เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงนิกับบรษัิท
ดังกลา่ว  
 

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

benchmark + 10%  
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* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี� ไมม่ขีอ้กําหนดเกี$ยวกับ group limit  
                      1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื$อการดําเนนิงานของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
 
สว่นที< 3 : อตัราสว่นการลงทนุที<คํานวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit)** 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก B/E หรือ P/N ที$นิตบิุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั$งจ่าย หรอืคูส่ญัญา ดังนี� 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบันการเงนิที$มกีฎหมายเฉพาะจัดตั�งขึ�น 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชื$อที$อยู่อาศัย 

(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิที$ MF ไดร้ับโอนกรรมสทิธิ�มาจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกันไมเ่กนิ 45% เฉลี$ยในรอบปีบัญช ี
เวน้แตเ่ป็น MF ที$มอีายโุครงการ < 1 ปี  
  ใหเ้ฉลี$ยตามรอบอายุกองทนุ 

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

 

 

2 

  

ทรัพยส์นิดังนี� 

2.1  B/E หรอื P/N ที$มเีงื$อนไขหา้มเปลี$ยนมอืแต ่MF ไดดํ้าเนนิการ
ใหม้ีการรับโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารได ้ตามวิธีการที$
กฎหมายกําหนด หรอืมเีงื$อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อก
ตราสารได2้.2  SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึ$งจดทะเบยีนกับ TBMA 
และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที$กําหนดไวใ้นประกาศ 
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาต และการ
อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี�ที$ออกใหม)่ 

2.3  เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที$มีระยะเวลาการฝาก
เกนิ 12 เดอืน  

2.4  total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี� 

รวมกันไมเ่กนิ 25% 

 

3 reverse repo ไมเ่กนิ 25% 

4 securities lending   ไมเ่กนิ 25% 

5 total SIP ซึ$งไดแ้ก ่ทรัพยส์นิตามขอ้ 8 ในตอนที$ 1.1 : อัตราสว่น
การลงทุนสําหรับ MF ทั$วไป ของสว่นที$ 1 : อัตราสว่นการลงทุนที$
คํานวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคู่สัญญา (single entity limit)  แต่
ไม่รวมถึงตราสารหนี� ตราสารกึ$งหนี�ก ึ$งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร 
Basel III ที$มลัีกษณะครบถว้นดังนี� 

5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที$ 1.1 :       
อัตราสว่นการลงทนุสําหรับ MF ทั$วไป ของสว่นที$ 1 :อัตราส่วน
การลงทุนที$คํานวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิ หรือคู่สัญญา (single 
entity limit) 

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

รวมกันไมเ่กนิ 15% 

 

6 derivatives ดังนี� 
6.1 การเขา้ทําธุรกรรม derivatives ที$มีวัตถุประสงค์เพื$อการลด
ความเสี$ยง (hedging) 

 
ไมเ่กนิมลูค่าความเสี$ยงที$มอียู่ 

 

 6.2  การเขา้ทําธุรกรรม derivatives ที$มใิชเ่พื$อการลดความเสี$ยง        
(non-hedging) 

global exposure limit 

 
 

6.2.1  กรณี MF ไมม่กีารลงทุนแบบซบัซอ้น1 

จํากัด net exposure ที$เกดิจากการลงทนุใน 
derivatives โดยตอ้งไมเ่กนิ 100% ของ NAV 

  6.2.2  กรณี MF มกีารลงทนุแบบซับซอ้น2 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

จํากัด net exposure ที$เกดิจากการลงทนุใน 
derivatives โดยมูลคา่ความเสยีหายสงูสดุ 
(value-at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดังนี� 

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

หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซอ้น”   
หมายความวา่  การลงทนุในสัญญาซื�อขาย
ลว่งหนา้ที$มกีลยทุธแ์บบซับซอ้น (complex 
strategic investment) หรอืการลงทนุใน
สญัญาซื�อขายลว่งหนา้ที$มคีวามซบัซอ้น 
(exotic derivatives) 

** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื$อการดําเนนิงานของกองทนุไมม่ขีอ้กําหนดเกี$ยวกับ 
product limit 
1,2 รายละเอยีดของการคํานวณ ใหพ้จิารณาตามหลักเกณฑท์ี$สํานักงานประกาศกําหนด 

สว่นที< 4 : อตัราสว่นการลงทนุที<คํานวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที<ลงทนุ (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  

1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนึ$ง ทกุ MF รวมกันภายใตก้ารจัดการของ บลจ. รายเดยีวกันตอ้งมจํีานวนหุน้
ของบรษัิทรวมกัน < 25% ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทั�งหมดของบรษัิท
นั�น 

2 ตราสารหนี� ตราสารกึ$งหนี�ก ึ$งทุนตราสาร 
Basel III และศกุกูของผูอ้อกรายใด
รายหนึ$ง (ไมร่วมถงึตราสารหนี�ภาครัฐ
ไทยหรอืตราสารหนี�ภาครัฐ
ตา่งประเทศ) 
 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี�สนิทางการเงนิ (financial liability)*
ของผูอ้อกตราสารรายนั�น ตามที$เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั �งนี�  ในกรณีที$ผูอ้อกตราสารมีหนี�สินทาง
การเงนิที$ออกใหมก่อ่นครบรอบระยะเวลาบัญชถีัดไปและยังไมป่รากฏ
ในงบการเงนิล่าสดุ บลจ. อาจนํามูลค่าหนี�สนิทางการเงนิดังกล่าวมา
รวมกับมูลค่าหนี�สนิทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดย
ขอ้มูลหนี�สนิทางการเงนินั�นจะตอ้งเป็นขอ้มูลที$มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั$วไป และในกรณีที$ผูอ้อกตราสารไม่มีหนี�สินทางการเงินตามที$
เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ใหใ้ช ้
อัตราสว่นไม่เกนิ 1 ใน 3ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ขอ้นี�ของผูอ้อกรายนั�นเป็นรายครั �ง เวน้แต่ในกรณีที$ผูอ้อกตราสารไดม้ี
การยื$นแบบ filing ใน ลักษณะเ ป็นโครงการ  (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที$กองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นี�โดยเป็นตราสารที$ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับตํ$ากว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื$อกองทุนภายใต ้การจัดการของ 
บลจ. รายเดยีวกันรวมกันไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั �ง เวน้แต่กรณีที$ผูอ้อกตราสารไดม้ีการ
ยื$นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชกั้บกรณีเป็นตราสารที$ออกโดยบคุคลดังนี�  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื$อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสนิเชื$อที$อยูอ่าศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื$อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

9. บล. 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  

10. สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศที$ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบันการเงนิตา่งประเทศที$มลัีกษณะทํานองเดยีวกับบุคคลตาม 
1. – 9.) 

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

   กองทนุ CIS ตา่งประเทศ ที$ออกหน่วยนั�น   

- อัตราขา้งตน้ไมใ่ชกั้บการลงทนุดังนี� 

(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที$มีลักษณะครบถว้นดังนี�   
โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน            

(1.1)  มขีนาดเล็ก 

(1.2)  จัดตั �งขึ�นใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง    

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึ$ง ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั�งหมดของกองทนุ infra ที$ออก
หน่วยนั�น  เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที$มลัีกษณะครบถว้นดังนี� 
โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

(1)  มขีนาดเล็ก  

(2)  จัดตั �งขึ�นใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทนุใด 
กองทนุหนึ$ง 

ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั �งหมดของกองทนุ property 
ที$ออกหน่วยนั�น  เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที$มีลักษณะ
ครบถว้นดังนี� โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

(1)  มขีนาดเล็ก  

(2)  จัดตั �งขึ�นใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทั �งหมดของกองทุน 
private equity  

หมายเหต ุ: 

* หนี�สนิทางการเงิน (financial liability) ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐานการบัญชทีี$ผูอ้อกตราสารดังกล่าวไดจั้ดทํางบ
การเงนิตามมาตรฐานการบัญชีนั�น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที$กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบัญช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที$เป็นที$ยอมรับในระดับสากล 
เช่น  International Financial Reporting Standards (IFRS)หรือ  United States Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถงึกรณียังไมค่รบกําหนดการจัดทํางบการเงนิในครั �งแรกของผูอ้อกตราสาร 

ทั �งนี� การคํานวณสัดสว่นตามนโยบายการลงทนุและอัตราสว่นการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทุน และ/หรอื ที$แกไ้ขเพิ$มเตมิ 

สว่นที< 5 การดําเนนิการเมื<อทรพัยส์นิที<ลงทนุขาดคุณสมบตัหิรอืการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน 

1. ในกรณีที$กองทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี$กําหนดแต่ต่อมาทรัพยส์นิที$ลงทุนมคีณุสมบัตทิี$เปลี$ยนแปลงไป
จนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สนิที$กองทุนสามารถลงทุนไดอ้ีกต่อไป  บรษัิทจัดการตอ้งดําเนินการ
ดังตอ่ไปนี� 

(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี$ยวกับชื$อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที$ทรัพยส์นิขาดคุณสมบัต ิและ
จัดส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที$เกดิกรณีดังกล่าว 
ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท้ี$บรษัิทจัดการ 

(2) จําหน่ายทรัพยส์นิที$ขาดคุณสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ แต่ตอ้งไม่เกนิ
กวา่ระยะเวลาดังนี�  เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 5 ในสว่นนี� 

(ก) 30 วันนับแตวั่นที$ทรัพยส์นินั�นขาดคณุสมบัต ิกรณีเป็นกองทนุรวมตลาดเงนิ  
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(ข) 90 วันนับแตวั่นที$ทรัพยส์นินั�นขาดคณุสมบัต ิกรณีเป็นกองทนุรวมนอกเหนือจากกองทนุตาม (ก) 

(3) เมื$อบรษัิทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพยส์นิที$ขาดคณุสมบัต ิหรอืทรัพยส์นิที$ขาดคณุสมบัตมิคีุณสมบัตเิปลี$ยนแปลง
ไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที$กําหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงานขอ้มูลเกี$ยวกับชื$อ จํานวน อัตราส่วนการ
ลงทุนในทรัพยส์นิดังกล่าว  รวมถงึวันที$ไดจํ้าหน่ายทรัพยส์นินั�นออกไปหรอืวันที$ทรัพยส์นิมีการเปลี$ยนแปลงคุณสมบัต ิ
แลว้แตก่รณี และใหจั้ดสง่รายงานตอ่ผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 3 วันทําการนับแตวั่นที$เกดิกรณีดังกลา่ว 

ในกรณีที$บรษัิทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพยส์นิที$ขาดคุณสมบัตใิหเ้ป็นไปตาม (2) (ข) บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํา
รายงานขอ้มูลตาม (1) พรอ้มสาเหตทุี$ไม่สามารถจําหน่ายทรัพยส์นิดังกล่าว และจัดสง่รายงานต่อสํานักงาน และผูดู้แล
ผลประโยชนภ์ายใน 3 วันทําการนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว 

ในกรณีที$บรษัิทจัดการไดล้งทุนในทรัพยส์นิเพื$อกองทุนรวมตลาดเงนิใหจั้ดสง่รายงานตาม (1) และ (3) ต่อสํานักงาน
ดว้ย 

2. ในกรณีที$ทรัพย์สนิในขณะที$กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที$กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการตดิต่อกัน โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิ$ม บรษัิทจัดการตอ้ง
ดําเนนิการดังตอ่ไปนี� 

(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี$ยวกับประเภท จํานวน อัตราสว่นการลงทุน และวันที$การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลา
ดังกลา่ว  ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท้ี$บรษัิทจัดการ 

(2)  ไมล่งทนุเพิ$มเตมิในทรัพยส์นิที$เกนิอัตราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนที$
กําหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนที$กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ 
แตต่อ้งไมเ่กนิระยะเวลาดังนี�  เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 5 ในสว่นนี� 

(ก)  30 วันนับแต่วันสิ�นรอบระยะเวลาบัญช ีในกรณีที$ไม่เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนที$คํานวณตามประเภททรัพยส์นิ 
(product limit) สําหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตัyวแลกเงนิ หรอืตัyวสญัญาใชเ้งนิ  

(ข)  90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื$นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) หรอื (ค)  เวน้แต่กรณี
เป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ หรือกองทุนสํารองเลี�ยงชพีที$มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดยีวกับกองทุนรวมตลาดเงนิ 
บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการแกไ้ขภายใน 30 วันนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกล่าว 

(4)  เมื$อบรษัิทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที$กําหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงาน
ขอ้มูลเกี$ยวกับชื$อ จํานวน อัตราสว่นการลงทุนในทรัพยส์นิดังกล่าว รวมถงึวันที$สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แลว้แต่กรณี และจัดสง่รายงานดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันที$สามารถแกไ้ข
ใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุได ้

ในกรณีที$บรษัิทจัดการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอัตราส่วนการลงทุนที$กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข)  บรษัิทจัดการ
ตอ้งจัดทํารายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ$ง พรอ้มสาเหตุที$ไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนดังกล่าว และ
จัดสง่รายงานตอ่สํานักงาน และผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 3 วันทําการนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว  

(5)  ในกรณีที$กองทุนมีหุน้ของบรษัิทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามความมีส่วนไดเ้สียใน
กจิการที$ลงทุน (concentration limit) ตามที$กําหนด นอกจากการปฏบัิตติาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้ บรษัิทจัดการ
ตอ้งดําเนนิการดังนี�ดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จํานวนที$เกนิอัตราสว่นการลงทุน  เวน้แต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยไดร้ับการ
ผอ่นผันจากสํานักงาน 

(ข)  ลดสัดสว่นการถอืหุน้หรือลดการมอํีานาจควบคุม หรอืยื$นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื�อ ในกรณีที$ทรัพยส์นิเป็น
หุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน และการไดม้าซึ$งหุน้ของบรษัิทดังกล่าวเป็นผลใหก้องทนุไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทนั�น
จนถงึหรอืขา้มจุดที$ตอ้งทําคําเสนอซื�อ 

ในกรณีที$บรษัิทจัดการไดล้งทุนในทรัพยส์นิเพื$อกองทุนรวมตลาดเงนิใหจั้ดสง่รายงานตาม (1) และ (4) ต่อสํานักงาน
ดว้ย 

ความในขอ้ 2 มใิหนํ้ามาใชกั้บกองทนุรวมดังตอ่ไปนี� 

(1)  กองทนุรวมที$มุง่เนน้ลงทนุเพยีงครั �งเดยีวโดยถอืทรัพยส์นิที$ลงทนุไวจ้นครบกําหนดอายขุองทรัพยส์นิ หรอืครบอายุ
ของรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรอืครบอายขุองกองทนุรวม (กองทนุ buy & hold) 

(2)  กองทนุรวมฟีดเดอร ์ในสว่นที$เป็นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทนุต่างประเทศที$ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกจิการที$ลงทุน (concentration limit) โดยให ้
ดําเนนิการตามที$กําหนดในขอ้ 3 

3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที$ไดร้ับอนุมัตใิหจั้ดตั �งหลังวันที$ 16 มกราคม พ.ศ. 2559  ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวม
ดําเนนิการดังต่อไปนี�  หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
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เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามความมีส่วนไดเ้สยีในกจิการที$ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 
วันทําการตดิตอ่กัน  

(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี$ยวกับประเภท จํานวน อัตราสว่นการลงทุน และวันที$การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลา
ดังกลา่ว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท้ี$บรษัิทจัดการ 

(2)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ 
แตต่อ้งไมเ่กนิระยะเวลา 180 วันนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว 

(3)  หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมสามารถแกไ้ขอัตราส่วนการลงทุนได ้ใหจั้ดทํารายงานขอ้มูลเกี$ยวกับชื$อ จํานวน 
อัตราสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิดังกล่าว รวมถงึวันที$อัตราสว่นเป็นไปตามที$กําหนด และจัดสง่รายงานดังกลา่วตอ่ผูดู้แล
ผลประโยชนภ์ายใน 3 วันทําการนับแตวั่นครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที$บรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถแกไ้ขอัตราส่วนการลงทุนได ้หา้มมใิหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ$มเตมิในทรัพยส์นิที$เกนิอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนที$กําหนด และใหบ้รษัิทจัดการ
กองทนุรวมจัดทํารายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ$งพรอ้มสาเหตุที$ไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุดังกล่าว 
และจัดสง่รายงานตอ่สํานักงานและผูด้แูลผลประโยชน ์ ทั �งนี� ภายใน 3 วันทําการนับแตวั่นครบระยะเวลาตาม (2) 

4. ในกรณีที$กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที$กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี� จนเป็นเหตุใหไ้ม่
เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 หรอืขอ้ 3 แลว้แตก่รณี โดยอนุโลม  

(1)  กรณีที$กองทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลักทรัพยต์ามสัดสว่นที$มอียูเ่ดมินั�น 

(2)  กรณีที$กองทนุไดร้ับทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค 

5. ในกรณีที$มเีหตุสดุวสิัยหรือเหตุจําเป็นอื$นใดทําใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถดําเนนิการแกไ้ขเพื$อใหก้ารลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑท์ี$กําหนดในขอ้ 1(2) หรือขอ้ 2 (3) หรือบรษัิทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษัิทจัดการสามารถใชดุ้ลยพนิจิดําเนนิการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคํานงึถงึประโยชน์
ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ และตอ้งสง่รายงานเกี$ยวกับการดําเนนิการของบรษัิทจัดการในเรื$องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผูถ้อื
หน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม กอ่นครบระยะเวลาที$ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑดั์งกล่าว  
ทั �งนี� ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวใหกั้บผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บน
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืวธิอีื$น ๆ ตามที$ บลจ.กําหนด 

สว่นที< 6 : การดําเนนิการเมื<อการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ 

1. ในกรณีที$กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิท
จัดการตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี� 

(1)  จัดทํารายงานเกี$ยวกับการลงทนุที$ไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ  พรอ้มทั�งเหตผุลที$ทําใหม้กีารลงทุนไมเ่ป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดสง่รายงานต่อสํานักงาน  รวมทั�งจัดสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน์หรอืคณะกรรมการกองทุน
สํารองเลี�ยงชพี แลว้แต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที$ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไวท้ี$บรษัิทจัดการ 

(2)  ดําเนินการแกไ้ขใหส้ัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี$ยนแปลง
ประเภทของกองทนุ  ทั �งนี� ตามหลักเกณฑท์ี$กําหนดในขอ้ 2 ของสว่นนี� 

2. ในกรณีที$การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษัิท
จัดการดําเนินการแกไ้ขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที$
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  เวน้แต่บรษัิทจัดการจะไดร้ับมตจิากผูถ้ือหน่วย
ลงทนุใหเ้ปลี$ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว 

ในการเปลี$ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ$ง บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนเดมิในการที$จะออกจากกองทุนรวมก่อนที$การเปลี$ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใชบั้งคับ โดยวธิีการ
ดังกล่าวตอ้งมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน  รวมทั�งเมื$อไดร้ับมติจากผูถ้ือหน่วยลงทุนให ้
เปลี$ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื�อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้ือ
หน่วยลงทนุทกุรายจนกว่าการเปลี$ยนแปลงดังกลา่วจะมผีลใชบั้งคับ และในกรณีที$ครบกําหนด 90 วันนับแตวั่นที$สัดส่วน
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี$ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใชบั้งคับ บรษัิท
จัดการตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนั�นเพิ$มเตมิ 

4.  การแบง่ชนดิหนว่ยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ม ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ :  

- สทิธทิี$จะไดร้ับเงนิปันผล 
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4.3. รายละเอยีดเพิ$มเตมิ (การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) :  

รายละเอยีดแตล่ะชนดิ
หนว่ยลงทุน 

ชื<อยอ่ คําอธบิายเพิ<มเตมิ 

1. หน่วยลงทนุชนดิสะสม
มลูคา่หน่วยลงทนุ 

LHCHINA-A 

เหมาะสําหรับผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรับ
รายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน  (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) ทั �งนี�  ผูล้งทุนบุคคล
ธรรมดา และผูล้งทุนนิติบุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนไดใ้นหน่วย
ลงทนุทกุชนดิตามเงื$อนไขที$กองทนุกําหนด  

2. หน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิ
ปันผล 

LHCHINA-D 
เหมาะสําหรับผูล้งทนุประเภทนติบิุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุน
รับรายไดส้มํ$าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมีสทิธไิดร้ับสทิธพิเิศษทาง
ภาษี หากปฏบัิตเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื$อนไขที$กรมสรรพากรกําหนด 

3. หน่วยลงทนุชนดิชอ่งทาง
อเิล็กทรอนกิส ์

LHCHINA-E 
(ยังไมเ่ปิด
ใหบ้รกิาร) 

เหมาะสําหรับผูล้งทุนที$ทํารายการผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ของ
บรษัิทจัดการ รวมถงึกลุม่ผูล้งทนุอื$นที$บรษัิทจัดการประกาศเพิ$มเตมิใน
อนาคต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดเกี$ยวกับการ
เพิ$มเตมิกลุ่มผูล้งทุนอื$นดังกล่าวล่วงหนา้ผ่านทางเว็บไซดข์องบรษัิท
จัดการไม่นอ้ยกว่า 7 วัน และปรับปรุงในหนังสือชี�ชวนส่วนสรุปของ
กองทนุ 

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ : 

ทั �งนี� ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนนิตบิุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื$อนไขที$
กองทนุกําหนด  

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร ั
งแรก 

5.1 ชอ่งทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ั
งแรก 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื  

- วธิกีารอื$น ๆ เพื$อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

5.2 รายละเอยีดการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ั
งแรก 

บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคนืจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรกใหแ้ก่ประชาชนทั$วไปในราคาขาย
หน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั �งแรกที$ระบุไวใ้นหนังสือชี�ชวน ทั�งนี� หากมีผูจ้องซื�อหน่วยลงทุนครบตาม
จํานวนเงนิทนุของโครงการกอ่นสิ�นสดุระยะเวลาเสนอขายครั �งแรก บรษัิทจัดการสามารถจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน 
โดยปิดประกาศที$สํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ 

5.2.1 วธิกีารขอรับหนังสอืชี�ชวน ใบคําสั$งซื�อหน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ  

ผูส้นใจลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุสามารถตดิตอ่ขอรับหนังสอืชี�ชวนสว่นสรุปขอ้มูลสําคัญ และ/หรอืหนังสอืชี�ชวน

ส่วนขอ้มูลกองทุนรวม และ/หรือหนังสอืชี�ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน และใบคําสั$งซื�อหน่วย

ลงทุน ไดท้ี$บรษัิทจัดการ ตามวัน เวลา ทําการตามปกติของบริษัทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคืน ผูจั้ด

จําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี 

5.2.2 วันและเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

ผูส้นใจตดิต่อจองซื�อหน่วยลงทุนไดทุ้กวันทําการในระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรก ตามที$ระบุใน

หนังสอืชี�ชวนสว่นสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคนืแต่ละราย โดยกรอกใบจอง

ซื�อใหค้รบถว้นและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื�อ พรอ้มชําระเงนิค่าจองซื�อหน่วยลงทุน  โดยวันเสนอขายวัน

สดุทา้ย บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธริับเงนิคา่จองซื�อเป็นเงนิโอนเทา่นั�นภายในเวลา 15:30 น. 

ทั �งนี� บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุกอ่นวันสิ�นสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครั �งแรก 

ในกรณีที$สามารถจําหน่ายหน่วยลงทนุไดเ้ต็มตามจํานวนเงนิทนุโครงการที$กําหนดในรายละเอยีดโครงการกองทนุรวม 
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5.2.3 วธิกีารส ั<งซื
อหน่วยลงทนุ 

5.2.3.1  การกําหนดราคาขายหรอืราคาสั$งซื�อหน่วยลงทนุ 

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

5.2.3.2  วธิกีารเสนอขายหรอืสั$งซื�อหน่วยลงทนุ 

(1) ผูส้ั$งซื�อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสั$งซื�อหน่วยลงทุนไดท้ี$บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื ผูจั้ด

จําหน่าย (ถา้มี) หรือตัวแทน (ถา้มี) ไดต้ามวันและเวลาที$ระบุไวใ้นหนังสือชี�ชวน โดยจะตอ้งสั$งซื�อหน่วยลงทุนเป็น

มลูคา่ไมตํ่$ากวา่ 5,000 บาท (หา้พันบาท) ซึ$งเป็นมลูคา่ที$รวมคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุแลว้ (ถา้ม)ี  

ในการสั$งซื�อโดยการสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ ผูส้นใจสามารถสั$งซื�อ

หน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรกได ้โดยการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้าร

บรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ ตามเงื$อนไขที$ระบใุนขอ้ 8. การสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุ 

(2) ผูส้ั$งซื�อจะตอ้งชําระเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั�งจํานวนใหแ้ก่บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือ

รับซื�อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี และกรอกรายละเอยีดต่าง ๆ ในใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ และใบคํา

สั$งซื�อหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผูส้ั$งซื�อหน่วยลงทุนที$มีถิ$นฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะตอ้งเป็นผูร้ับภาระในเรื$องของขอ้กําหนด กฎระเบยีบ และ

ภาษีตา่ง ๆ ที$เกี$ยวเนื$องกับการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 

(4) สําหรับผูส้ั$งซื�อหน่วยลงทนุที$ยังไมเ่คยมบัีญชกีองทนุ และ/หรอื บัญชผีูถ้อืหน่วยลงทนุ กับบรษัิทจัดการ จะตอ้งเปิด

บัญชกีองทนุ และ/หรอืบัญชผีูถ้อืหน่วยลงทนุกอ่น 

5.2.4   การรบัชําระ และการเก็บรกัษาเงนิคา่ซื
อหนว่ยลงทุน 

(1) ผูส้ั$งซื�อหน่วยลงทนุจะตอ้งชําระเงนิคา่ซื�อครั �งเดยีวเต็มจํานวนที$สั$งซื�อ โดยชําระเป็น เงนิโอน เช็ค ดราฟต ์หรอืวธิี

อื$นใดที$บรษัิทจัดการยอมรับ โดยผูส้ั$งซื�อจะตอ้งลงวันที$ตามวันที$ที$สั$งซื�อและขีดคร่อมเฉพาะสั$งจ่ายในนาม “บลจ. 

แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด เพื$อจองซื�อหน่วยลงทนุ” โดยระบชุื$อ ที$อยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูส้ั$งซื�อลงบนดา้นหลัง

ของเช็คเพื$อความสะดวกในการตดิตอ่และเพื$อผลประโยชนข์องผูส้ั$งซื�อหน่วยลงทนุ 

กรณีสั$งซื�อดว้ยวธิีอื$นที$มใิช่เงนิโอน ผูส้ั$งซื�อจะตอ้งลงวันที$ใหบ้รษัิทจัดการสามารถเรยีกเก็บเงนิไดก้่อนระยะเวลาการ
เสนอขายครั �งแรกจะสิ�นสุดลง ซึ$ง “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด เพื$อจองซื�อหน่วยลงทุน” เป็นบัญชกีระแสรายวัน  
มดัีงตอ่ไปนี� 

บญัชธีนาคาร สาขาธนาคาร เลขที<บญัช ี

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) สํานักลมุพนิี เลขที$บัญช ี889-1-01361-5 

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

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

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

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขที$บัญช ี200-3-03485-3 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขที$บัญช ี492-6-00046-6 

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

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

ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) สํานักสลีม เลขที$บัญช ี800-0-22888-4 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที$บัญช ี100-0-00251-3 

ธนาคารทสิโก ้จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที$บัญช ี0001-114-005064-7 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี$ยนแปลงเพิ$มเตมิบัญชดัีงกล่าว โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิ$มเตมิโครงการโดยจะ
ปิดประกาศ ณ ที$ทําการของบรษัิทจัดการและสถานที$ตดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายและรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ 
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ทั �งนี� ในวันทําการสุดทา้ยของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในครั �งแรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะรับชําระเงนิค่า
จองซื�อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด และ/หรอืเงนิโอนที$เท่านั�น เวน้แต่บรษัิทจัดการจะกําหนดเป็นอย่างอื$น ทั �งนี� ขึ�นอยู่กับ
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

(2)  หลังจากที$บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคนื (ถา้ม)ี ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี ไดร้ับ
การสั$งซื�อหน่วยลงทุน พรอ้มทั�งเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนจากผูส้ั$งซื�อแลว้ บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื 
ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี จะออกสําเนาใบคําสั$งซื�อหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั$งซื�อไวเ้ป็นหลักฐาน 

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

ในกรณีที$วันทําการที$สามารถเรยีกเก็บเงนิไดนั้�นเป็นวัน และ/หรอื เวลาที$ลว่งเลยจากชว่งระยะเวลาการเสนอขายไปแลว้ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะระงับการซื�อหน่วยลงทนุของผูส้ั$งซื�อนั�น 

ในกรณีที$เช็ค หรอืดราฟตดั์งกล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ั$งซื�อ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะระงับ
การขายหน่วยลงทนุใหกั้บผูส้ั$งซื�อนั�น 

(4) ในการชําระเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุน ผูส้ั$งซื�อหน่วยลงทุนจะตอ้งชําระคา่หน่วยลงทนุดว้ยเงนิจนเต็มจํานวน จะหักลบ
หนี�กับบรษัิทจัดการไม่ได ้เวน้แต่ผูถ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ$งเพื$อซื�อหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมนี�ที$บรษัิทจัดการเป็นผูร้ับผดิชอบดําเนนิการ บรษัิทจัดการอาจจะดําเนนิการใหม้กีารหักลบกลบหนี�กันก็ได ้

(5) ผูส้ั$งซื�อหน่วยลงทุนที$ไดทํ้าการสั$งซื�อหน่วยลงทุน และไดชํ้าระเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว้จะเพกิ
ถอนการสั$งซื�อหน่วยลงทนุ และ/หรอื ขอคนืเงนิคา่ซื�อหน่วยลงทนุไมไ่ด ้ยกเวน้บรษัิทจัดการจะอนุญาตใหเ้พกิถอนได ้

(6) บรษัิทจัดการจะนําเงนิที$ไดร้ับจากการสั$งซื�อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไวใ้นบัญชเีงนิฝากที$บรษัิทจัดการเปิดไวเ้พื$อ
การนี� ซึ$งดอกผล (ถา้ม)ี ในชว่งดังกลา่วทั�งหมดจะนําเขา้เป็นผลประโยชนข์องกองทนุ 

5.2.5  การจดัสรรหนว่ยลงทุน 

(1) บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั$งซื�อหน่วยลงทุนตามที$สั$งซื�อและไดช้ําระเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจํานวนแลว้ ในกรณีที$จํานวนเงนิที$ระบใุนคําสั$งซื�อหน่วยลงทนุไมต่รงกับจํานวนเงนิที$บรษัิทจัดการไดร้ับชําระ บรษัิท
จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจํานวนเงนิที$ไดร้ับชําระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีที$การสั$งซื�อหน่วยลงทุนนั�นมีผลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามที$ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงาน บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั$งซื�อโดยใชห้ลักการ “จองซื�อกอ่น
ไดก้่อน” ตามวันที$ไดร้ับการสั$งซื�อและเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวน ในกรณีที$มีการสั$งซื�อในวันเดยีวกันและ 
มหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรรตามสัดสว่นจํานวนหน่วยลงทุนที$สั$งซื�อใหแ้กผู่ซ้ ื�อหน่วย
ลงทนุ 

ทั�งนี� บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที$มีผูส้ั$งซื�อหน่วยลงทุนเกนิกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที$ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงานในวันทําการถัดจากวันที$มีผูส้ั$งซื�อหน่วยลงทุนเกนิ
จํานวนหน่วยลงทุนของโครงการ แมว้่าจะยังไม่สิ�นสดุระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบรษัิทจัดการจะปิดประกาศแจง้ไว ้
ณ ที$ทําการของบรษัิทจัดการ 

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

(3)  บรษัิทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าหนึ$งในสามของจํานวน
หน่วยลงทนุที$จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด เวน้แตบ่คุคลที$ไดร้ับการจัดสรรเป็น  

3.1 กรณีที$ผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นบคุคล ดังนี� 

(ก) กองทนุดังตอ่ไปนี� 

1. กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  

2. กองทนุประกันสงัคม   

3. กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

4. กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาต ิ 

5. กองทนุสํารองเลี�ยงชพี   

6. กองทนุรวมเพื$อผูล้งทนุทั$วไป 

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



กองทนุเปิด แอล เอช อคิวติี� ไชน่า ออพพอรท์นูติี�       หนา้ 36 

8. กองทนุตา่งประเทศที$มลัีกษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นติบิคุคลที$จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตาม (ก) ซึ$งไมอ่ยูภ่ายใตบั้งคับตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ิติ
บคุคล  

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

(ง) บคุคลอื$นที$ไดร้ับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื$อมเีหตจํุาเป็นและสมควร   

3.2  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนที$มีระยะเวลาตดิต่อกันไม่เกนิหนึ$งปี เวน้แต่ไดร้ับผ่อนผันจากสํานักงานเนื$องจากมี
เหตุจําเป็นและสมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นสําคัญ และตอ้งมี
ลักษณะครบถว้นดังตอ่ไปนี� 

• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าขอ้จํากัดการถือหน่วยลงทุน ตอ้งมไิดเ้ป็นไป

โดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื$นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั$วไปที$พงึไดร้ับจากการลงทุน เชน่ เงนิปันผล หรอืสทิธิ

ออกเสยีง เป็นตน้ 

• มกีระบวนการที$ทําใหม้ั$นใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรับทราบถงึการมอืผูถ้อืหน่วยลงทนุที$ถอืเกนิกวา่

ขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ ซึ$งอาจกระทบตอ่การบรหิารจัดการกองทนุรวมหรอืการเลกิกองทนุรวมได้ 

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึ�น หลังจากที$นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการซื�อหน่วยลงทุนของ 
ผูส้ั$งซื�อในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้เท่านั�น โดยนายทะเบยีนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน / ใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากับภาษีใหแ้ก่ผูส้ั$งซื�อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทํา
การถัดจากวันสิ�นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครั �งแรก 

5.2.6 การคนืเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทุน 

บรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่ซื�อหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั$งซื�อหน่วยลงทนุ ในกรณีตา่ง ๆ ภายใตเ้งื$อนไขที$กําหนดดังตอ่ไปนี� 

(1) กรณีที$การสั$งซื�อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั�นไม่ไดร้ับการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วน
นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ขา้งลา่ง 

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ซ้ ื�อหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสั$งจ่ายเฉพาะ
ในนามของผูจ้องซื�อหน่วยลงทุนและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดังกล่าวเขา้บัญชเีงนิฝากของผูส้ั$งซื�อ
หน่วยลงทุนตามเลขที$บัญชทีี$ระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุน หรอืดําเนนิการโดยวธิีการอื$นใดขึ�นอยู่กับดุลยพนิิจของ
บรษัิทจัดการ ภายใน 1 เดือนนับตั�งแต่วันทําการถัดจากวันสิ�นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรกตาม
สัดสว่นของเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุน อนึ$ง สําหรับดอกเบี�ยหรอืผลประโยชน์ใด ๆ ที$เกดิขึ�นจากเงนิที$ไดร้ับจากการสั$งซื�อ
หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการจะนํารวมเขา้เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

(2) กรณีที$บรษัิทจัดการตอ้งยตุโิครงการหลังจากสิ�นสดุระยะเวลาการเสนอขายครั �งแรกเนื$องจาก 

(ก) ไมส่ามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ล้งทนุไดถ้งึ 35 ราย  

(ข)   ในกรณีที$เป็นกองทุนรวมเพื$อผูล้งทุนทั$วไป  มกีารจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑเ์กี$ยวกับขอ้จํากัด
การถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กี$ยวกับขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุนใน
กองทนุรวม และหนา้ที$ของบรษัิทจัดการ ทําใหไ้มส่ามารถจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมได ้

(ค) หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที$จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด เมื$อคํานวณตาม
มูลค่าที$ตราไวข้องหน่วยลงทุนตํ$ากว่ามูลค่าขั �นตํ$าที$จะลงทุนในหลักทรัพย์ไดต้ามวัตถุประสงค์ของกองทุน หรือไม่
สามารถลงทุนเพื$อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที$เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี$ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ โดยบรษัิท
จัดการจะคนืเงนิคา่จองซื�อหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั$งซื�อหน่วยลงทนุตามที$ระบุไวใ้นหนังสอืชี�ชวน 

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ซ้ ื�อหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสั$งจ่ายเฉพาะ
ในนามของผูจ้องซื�อหน่วยลงทุนและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดังกล่าวเขา้บัญชเีงนิฝากของผูส้ั$งซื�อ
หน่วยลงทุนตามเลขที$บัญชทีี$ระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุน หรอืดําเนนิการโดยวธิกีารอื$นใดขึ�นอยู่กับดุลยพนิิจของ
บรษัิทจัดการ ภายใน 1 เดือนนับตั�งแต่วันทําการถัดจากวันสิ�นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรกตาม
สดัสว่นของเงนิคา่ซื�อหน่วยลงทนุ และหากบรษัิทจัดการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชนภ์ายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ไดอั้นเนื$องจากความผดิพลาดของบรษัิทจัดการเอง บรษัิทจัดการจะชําระดอกเบี�ยในอัตราไม่ตํ$ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปี
นับแต่วันที$ครบกําหนดเวลานั�นจนถงึวันที$บรษัิทจัดการชําระเงนิจํานวนดังกล่าวไดค้รบถว้น  ทั �งนี� เวน้แต่สํานักงาน 
จะพจิารณาผอ่นผัน สั$งการเป็นอยา่งอื$น 

ในกรณีที$บรษัิทจัดการประสงคจ์ะยกเลกิการจัดตั�งกองทุนรวมที$อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรก บรษัิท
จัดการอาจยุตกิารขายหน่วยลงทุนได ้โดยบรษัิทจัดการจะรายงานใหสํ้านักงานทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุน
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ดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที$ยุตกิารขายหน่วยลงทุนนั�น และใหก้ารอนุมัตใิหจั้ดตั �งกองทุนรวมสิ�นสดุลงในวันที$แจง้
ใหสํ้านักงานทราบ และบรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่ซื�อหน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที$เกดิขึ�นจากเงนิที$ไดร้ับจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ตามสัดสว่นของเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที$การอนุมัตใิหจั้ดตั �งกองทนุ
รวมสิ�นสดุลง และหากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวไดอั้น
เนื$องจากความผดิของบรษัิทจัดการกองทุนรวมเอง บรษัิทจัดการจะชําระดอกเบี�ยในอัตราไม่ตํ$ากว่ารอ้ยละ 7.5 ต่อปี  
นับแตวั่นที$ครบกําหนดเวลานั�นจนถงึวันที$ชําระเงนิค่าซื�อหน่วยลงทนุจนครบถว้น 

5.2.7 เงื<อนไขการขายหนว่ยลงทนุ 

5.2.7.1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะปฏเิสธ และ/หรอื ระงับการสั$งซื�อหน่วยลงทุนทั�งหมดหรือบางส่วนในกรณีใด
กรณีหนึ$งดังตอ่ไปนี� 

(1) กรณีที$การสั$งซื�อหน่วยลงทนุนั�นมผีลทําใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทนุเกนิกวา่จํานวนหน่วยลงทนุของโครงการ
ตามที$ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูที$บรษัิทจัดการ ไดร้ับจากผูส้ั$งซื�อหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไมค่รบถว้น 

(3) กรณีที$มผีูส้ั$งซื�อหน่วยลงทุนจนอาจทําใหก้ารจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้กบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่า
หนึ$งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที$จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดเวน้แต่บคุคลที$ไดร้ับการจัดสรรหน่วยลงทนุเป็น  

(ก) กองทนุดังตอ่ไปนี� 

1. กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  

2. กองทนุประกันสงัคม   

3. กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

4. กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาต ิ 

5. กองทนุสํารองเลี�ยงชพี   

6. กองทนุรวมเพื$อผูล้งทนุทั$วไป 

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

8. กองทนุตา่งประเทศที$มลัีกษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นติบิคุคลที$จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตาม (ก) ซึ$งไมอ่ยูภ่ายใตบั้งคับตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ิติ
บคุคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย มลูนธิ ิหรอืวัด เป็นตน้ 

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

(ง) บคุคลอื$นที$ไดร้ับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื$อมเีหตจํุาเป็นและสมควร 

(4) กรณีบรษัิทจัดการเกดิขอ้สงสัยวา่การซื�อหน่วยลงทนุของผูส้ั$งซื�อหน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ 
เป็นตน้ 

(5)  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะปฏเิสธการสั$งซื�อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที$บรษัิทจัดการเห็นสมควร เช่น  
ในกรณีที$บรษัิทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือกรณีที$การสั$งซื�อหน่วยลงทุนอาจ
กอ่ใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแกก่องทุน เป็นตน้ ทั �งนี�เพื$อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และชื$อเสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษัิทจัดการเป็นหลัก 

5.2.7.2 เมื$อสิ�นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของโครงการแลว้ หากปรากฏเหตใุดเหตหุนึ$งดังตอ่ไปนี� ใหก้าร
อนุมัตใิหจั้ดตั �งและจัดการกองทนุรวมของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิ�นสดุลง เวน้แตจ่ะมเีหตอัุนสมควร
และไดร้ับการผอ่นผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที$ขายไดม้ีจํานวนไม่มากพอที$จะทําใหเ้หมาะสมกับค่าใชจ่้ายในการบรหิารจัดการลงทุน
ตอ่ไป 

(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทนุ จํานวนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืลักษณะของผูล้งทนุ ไมไ่ดเ้ป็นไปตามโครงการที$ไดร้ับ
อนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื$อการอนุมัตจัิดตั �งและจัดการกองทุนรวมสิ�นสุดลง ใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการคนืเงนิค่าจองซื�อหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ ้
จองซื�ออยา่งเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที$กําหนดไวใ้นขอ้ 5.2.6 “การคนืเงนิคา่ซื�อหน่วยลงทนุ” 
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5.2.7.3 บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีี$จะปฏบัิตติามนโยบาย รายละเอยีด และ 
วธิกีารเงื$อนไขตา่ง ๆ ที$กําหนดในโครงการนี�แลว้ 

ทั �งนี� บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิ$มเตมิโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืวธิกีารจัดการกองทนุรวมเกี$ยวกับ
การเปลี$ยนแปลงวัน เวลาทําการขายหรอืรับซื�อคนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบัิตทิี$เกี$ยวขอ้ง โดยถอืว่าไดร้ับความเห็นชอบ
จากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทั �งนี� จะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น 

5.2.8 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญช ี

ผูส้ั$งซื�อจะตอ้งเปิดบัญชกีองทุนกับบรษัิทจัดการไว ้เพื$อประโยชน์ในการตดิต่อทํารายการซื�อหรือขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนทุกกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ โดยผูส้ั$งซื�อจะตอ้งกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่าง ๆ ใน
คําขอเปิดบัญชกีองทุนอย่างถูกตอ้งและตามความจรงิ พรอ้มทั�งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญช ี(บรษัิทจัดการขอ
สงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลักฐานอื$น ๆ และ/หรอืเปลี$ยนแปลงเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญช ีตามที$
เห็นสมควร) ดังนี� 

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาบัตรประจําตัวขา้ราชการ หรอืสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวสิาหกจิ 
พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

ในกรณีที$ใชสํ้าเนาบัตรประจําตัวขา้ราชการ หรอืสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวสิาหกจิ ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนบา้น
พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งเป็นเอกสารหลักฐานเพิ$มเตมิดว้ย 

ในกรณีที$เป็นผูเ้ยาวท์ี$ยังไม่ไดบ้รรลนุติภิาวะ ใหใ้ชเ้อกสารหลักฐานเป็นสําเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ยาว ์พรอ้มทั�งเอกสาร
หลักฐานที$กลา่วมาในวรรคหนึ$งและวรรคที$สองขา้งตน้ของบดิาหรอืมารดาของผูเ้ยาว ์

(2) สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื$อและเลขที$บัญช ี(ในกรณีที$มคีวามประสงคจ์ะรับ
เงนิคนืในสว่นที$ไม่ไดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้บัญช)ี 
พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

(3) สําเนาเอกสารแสดงตนอื$นใดที$บรษัิทจัดการเห็นสมควร  

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาตติา่งดา้ว 

(1) สําเนาใบตา่งดา้วหรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

(2) สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื$อและเลขที$บัญช ี(ในกรณีที$มคีวามประสงคจ์ะรับ
เงนิคนืในสว่นที$ไม่ไดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้บัญช)ี 
พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

(3) สําเนาเอกสารแสดงตนอื$นใดที$บรษัิทจัดการเห็นสมควร  

กรณีคณะบคุคล 

(1) สําเนาหนังสอืจัดตั �งคณะบุคคล 

(2) หนังสอืแสดงความยนิยอมของคณะบคุคลทกุทา่นที$แตง่ตั �งผูม้อํีานาจดําเนนิการแทน 

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคณะบคุคลทุกทา่น 

(4) สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้สยีภาษีในนามคณะบุคคล (ในกรณีที$มคีวามประสงคใ์หห้ักภาษี ณ ที$จ่าย) 

(5) สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื$อและเลขที$บัญช ี(ในกรณีที$มคีวามประสงคจ์ะรับ
เงนิคนืในสว่นที$ไมไ่ดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บัญช)ี 

ทั �งนี� เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) และ (5) ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคลนั�น 
พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยคณะบคุคลแตล่ะราย 

กรณีนติบิคุคลที<จดทะเบยีนในประเทศไทย 

(1) สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนจากกระทรวงพาณชิย ์ 

(2) สําเนาหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บังคับของบรษัิท  

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูม้อํีานาจลงนามตามเงื$อนไขของบรษัิท ตามแบบบุคคลธรรมดา 

(4) สําเนารายงานมตทิี$ประชมุคณะกรรมการบรษัิทที$อนุญาตใหเ้ปิดบัญชซีื�อขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมได ้

(5) หนังสอืมอบอํานาจ 

(6) หลักฐานของผูร้ับมอบอํานาจ ตามแบบบุคคลธรรมดา 

(7) สําเนาบัญชรีายชื$อผูถ้อืหุน้ (บอจ.5) 



กองทนุเปิด แอล เอช อคิวติี� ไชน่า ออพพอรท์นูติี�       หนา้ 39 

(8) สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้สยีภาษี 

(9) สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื$อและเลขที$บัญช ี(ในกรณีที$มคีวามประสงคจ์ะรับ
เงนิคนืในสว่นที$ไมไ่ดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บัญช)ี 

ทั �งนี� เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้อํีานาจลงนามแทนนติิ
บุคคลนั�น พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้มี) ส่วนเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอํานาจลง
นามแทนนติบิคุคลแตล่ะราย 

กรณีนติบิคุคลที<จดทะเบยีนในตา่งประเทศ 

(1) สําเนาหนังสอืสําคัญการจัดตั�งบรษัิท 

(2) หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ 

(3) ขอ้บังคับ 

(4) สําเนารายงานมตทิี$ประชมุคณะกรรมการบรษัิทที$อนุญาตใหเ้ปิดบัญชซีื�อขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมได ้

(5) หนังสอืรับรอง 

(6) ตัวอยา่งลายมอืชื$อผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคลและเงื$อนไขในการลงนาม  

(7) สําเนาใบตา่งดา้วหรอืหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล 

(8) หนังสือมอบอํานาจ (ในกรณีที$ผูม้ีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้ีอํานาจลงนามที$ระบุใน
หนังสอืรับรองนติบิคุคล) 

(9) สําเนาบัญชรีายชื$อผูถ้อืหุน้  

(10) สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้สยีภาษี (ถา้ม)ี 

(11) สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื$อและเลขที$บัญช ี(ในกรณีที$มคีวามประสงคจ์ะรับ
เงนิคนืในสว่นที$ไมไ่ดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บัญช)ี 

(12) เอกสารอื$นใดที$กําหนดโดยบรษัิทจัดการ   

ทั �งนี� เอกสารตามขอ้ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) และ (12) ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้ี

อํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลนั�น พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้มี) ส่วนเอกสารตามขอ้ (7) ตอ้งลงนามรับรองสําเนา

ถกูตอ้งโดยผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิุคคลแตล่ะราย 

หมายเหตุ : เอกสารสําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื$อและเลขที$บัญช ี(ในกรณีที$มี

ความประสงคจ์ะรับเงนิคืนในส่วนที$ไม่ไดร้ับการจัดสรร หรือการรับเงนิปันผล หรือการรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน  

โดยการโอนเขา้บัญช)ี  

หากเป็นบัญชธีนาคารที$เปิดในเขตกรุงเทพฯ  และปรมิณฑล (สํานักหักบัญชกีรุงเทพ)   บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนื

เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขีดคร่อมสั$งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้ือหน่วย

ลงทนุและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดังกล่าวเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเลขที$บัญชทีี$

ระบไุวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุ หรอืดําเนนิการโดยวธิกีารอื$นใดขึ�นอยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

หากเป็นบัญชธีนาคารที$เปิดในเขตต่างจังหวัด  ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถใชเ้ป็นบัญชรีับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน/
ผลประโยชนอ์ื$น ๆ ได ้10 ธนาคารเทา่นั�น ไดแ้ก ่ 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) 

นอกเหนือจาก 10 ธนาคารที$กล่าวมาขา้งตน้นี� บรษัิทจัดการจะดําเนินการคนืเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสั$งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้ือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
หรือนําเงนิดังกล่าวเขา้บัญชเีงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามเลขที$บัญชีที$ระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชีกองทุน หรือ
ดําเนนิการโดยวธิกีารอื$นใดขึ�นอยู่กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นผูร้ับภาระคา่ธรรมเนียมในการ
โอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เขา้บัญชขีองผูถ้ือหน่วยลงทุนตามอัตราที$ธนาคารพาณิชยกํ์าหนด โดยตัดจ่าย
จากจํานวนเงนิที$จะโอนเขา้บัญชนัี�น ๆ  
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หากมีการเปลี$ยนแปลงหรือเพิ$มเตมิธนาคารหรือวธิีที$ชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบ  
โดยจะตดิประกาศแจง้ใหท้ราบ ณ ที$ทําการของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซื�อคนืหน่วยลงทุน รวมทั�ง
เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขโครงการ 

6 การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ั
งแรก : 

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ั
งแรก : 

-  บรษัิทจัดการ 

-  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื 

-  วธิกีารอื$น ๆ เพื$อเป็นการอํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ั
งแรก : 

6.2.1  วธิกีารขอรบัหนงัสอืชี
ชวน ใบคําส ั<งซื
อหนว่ยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชกีองทนุ  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี�ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ หนังสือชี�ชวน
สว่นขอ้มลูโครงการ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ ใบคําสั$งซื�อหน่วยลงทนุ ไดท้ี$บรษัิทจัดการ ตามวัน เวลา ทําการตามปกติ
ของบรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี  

สําหรับผูล้งทุนที$ยังไม่เคยมบัีญชกีองทุน จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่าง ๆ ในคําขอ
เปิดบัญชกีองทนุพรอ้มแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชกีองทนุ 

6.2.2  วนัและเวลาทําการเสนอขายหนว่ยลงทุน 

บรษัิทจัดการจะกําหนดวันเริ$มรับคําสั$งซื�อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั�งแต่วันจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็น
กองทุนรวมโดยบรษัิทจัดการจะประกาศวันที$เป็นวันทําการซื�อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหนา้ โดยปิดประกาศ ณ 
สํานักงานของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื และบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซื�อคนืหน่วยลงทุนจะรับคําสั$งซื�อหน่วยลงทุนทุกวันทําการซื�อหน่วยลงทุน
จากผูถ้อืหน่วยลงทุน ตั �งแต่เวลาเริ$มทําการของบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซื�อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
จนถงึเวลา 14.00 น. ณ บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคนื โดยผูส้นใจกรอกใบคําสั$งซื�อใหค้รบถว้น
และแนบเอกสารหลักฐานในการซื�อหน่วยลงทุน พรอ้มชําระเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุน รวมถงึชดุเปิดบัญชกีองทุน (กรณีที$
ยังไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุ)   

การสง่คําสั$งซื�อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ใหถ้อืว่าเป็นการสั$งซื�อหน่วยลงทุนในวันทําการที$กําหนดใหเ้ป็นวัน
ทําการซื�อถัดไป 

ทั�งนี� บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะปรับปรุงเปลี$ยนแปลงวัน เวลา และวธิีการ การรับคําสั$งซื�อหน่วยลงทุนดังกล่าว 
ตามที$บรษัิทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ 
และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื (ถา้ม)ี ทั �งนี� เป็นไปเพื$อความเหมาะสม หรอืเพื$อประโยชนแ์กก่องทนุรวม 

ในกรณีที$วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทําการ และ/หรอืวันที$สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื$นใดที$มี
อํานาจตามกฎหมายที$เกี$ยวขอ้งมีคําสั$งใหเ้ป็นวันหยุดทําการซื�อขาย แมอ้าจเป็นวันที$บรษัิทจัดการกําหนดใหเ้ป็นวัน
รับคําสั$งซื�อหน่วยลงทนุก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลื$อนวันรับคําสั$งซื�อหน่วยลงทนุเป็นวันทําการถัดไป 

6.2.3  วธิกีารซื
อและชําระเงนิคา่ซื
อหนว่ยลงทุน  

6.2.3.1   วธิกีารซื�อหน่วยลงทนุผา่นบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื 

(1) ผูส้ั$งซื�อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสั$งซื�อหน่วยลงทุนไดท้ี$บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคนื ผูจั้ด
จําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี ไดต้ามวันและเวลาระบุไวใ้นหนังสอืชี�ชวน โดยจะตอ้งสั$งซื�อหน่วยลงทุนเป็นมลูคา่
ไมตํ่$ากวา่ที$ระบไุวใ้นหนังสอืชี�ชวน ซึ$งเป็นมลูคา่ที$รวมคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุแลว้ (ถา้ม)ี  

(2) ผูส้ั$งซื�อจะตอ้งชําระเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั�งจํานวนใหแ้ก่บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือ
รับซื�อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี และกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน และใบคํา
สั$งซื�อหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) สําหรับผูส้ั$งซื�อหน่วยลงทนุที$ยังไมเ่คยมบัีญชกีองทนุ และ/หรอื บัญชผีูถ้อืหน่วยลงทนุ กับบรษัิทจัดการ จะตอ้งเปิด
บัญชกีองทนุ และ/หรอืบัญชผีูถ้อืหน่วยลงทนุกอ่น 

(4) ผูส้ั$งซื�อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็น เงนิโอน เช็ค ดราฟต ์หรอืวธิอีื$นใดที$บรษัิท
จัดการยอมรับ โดยผูส้ั$งซื�อจะตอ้งลงวันที$ตามวันที$ที$สั$งซื�อและขดีคร่อมเฉพาะสั$งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
จํากัด เพื$อจองซื�อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื$อ ที$อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูส้ั$งซื�อลงบนดา้นหลังของเช็คเพื$อความ
สะดวกในการตดิตอ่และเพื$อผลประโยชนข์องผูส้ั$งซื�อหน่วยลงทนุ เป็นบัญชกีระแสรายวัน มดัีงตอ่ไปนี� 
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บญัชธีนาคาร สาขาธนาคาร เลขที<บญัช ี

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) สํานักลมุพนิี เลขที$บัญช ี889-1-01361-5 

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

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

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

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขที$บัญช ี200-3-03485-3 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขที$บัญช ี492-6-00045-8 

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

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

ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) สํานักสลีม เลขที$บัญช ี800-0-22888-4 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที$บัญช ี100-0-00251-3 

ธนาคารทสิโก ้จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที$บัญช ี0001-114-005064-7 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี$ยนแปลงเพิ$มเตมิบัญชดัีงกล่าว  โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิ$มเตมิโครงการโดยจะ
ปิดประกาศ ณ ที$ทําการของบรษัิทจัดการและสถานที$ตดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายและรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ 

(5)    หลังจากที$บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคืน ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้มี) หรือตัวแทน (ถา้มี) ไดร้ับการ
สั$งซื�อหน่วยลงทุน พรอ้มทั�งเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนจากผูส้ั$งซื�อแลว้ บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคนื  
(ถา้ม)ี ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี จะออกสําเนาใบคําสั$งซื�อหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั$งซื�อไวเ้ป็นหลักฐาน 

(6) ในกรณีที$ผูส้ั$งซื�อหน่วยลงทุนชําระเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต ์ซึ$งไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดใ้น
วันที$สั$งซื�อ ไมว่า่ดว้ยเหตใุดก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะระงับการขายหน่วยลงทนุใหกั้บผูส้ั$งทําการซื�อนั�น 

(7) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ั$งซื�อหน่วยลงทุนทางไปรษณียภ์ายใน 
7 วันทําการ นับแตวั่นถัดจากวันคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ 

ทั�งนี� สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ั$งซื�อหน่วยลงทุนจะเกดิขึ�นต่อเมื$อนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึรายการสั$งซื�อ
หน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

(8) ในการชําระเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุน ผูส้ั$งซื�อหน่วยลงทุนจะตอ้งชําระคา่หน่วยลงทนุดว้ยเงนิจนเต็มจํานวน จะหักลบ
หนี�กับบรษัิทจัดการไม่ได ้เวน้แต่ผูถ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ$งเพื$อซื�อหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมนี�ที$บรษัิทจัดการเป็นผูร้ับผดิชอบดําเนนิการ บรษัิทจัดการอาจจะดําเนนิการใหม้กีารหักลบกลบหนี�กันก็ได ้

(9) ผูส้ั$งซื�อหน่วยลงทุนที$ไดทํ้าการสั$งซื�อหน่วยลงทุน และไดชํ้าระเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว้จะเพกิ
ถอนการสั$งซื�อหน่วยลงทนุ และ/หรอื ขอคนืเงนิคา่ซื�อหน่วยลงทนุไมไ่ด ้ยกเวน้บรษัิทจัดการจะอนุญาตใหเ้พกิถอนได ้

(10) การเพิ$มจํานวนหน่วยลงทนุที$ขายไดแ้ลว้ จะกระทําในวันทําการถัดจากวันที$คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุจํานวนนั�น 

(11) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะปฏเิสธการสั$งซื�อหน่วยลงทุน ในกรณีที$บรษัิทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการ
สั$งซื�อดังกล่าว มผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืต่อชื$อเสยีง หรอืต่อความรับผดิชอบ
ทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั$งซื�อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 

6.2.3.2 การรับคําสั$งซื�อหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท ์(บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื$อเปิดใหบ้รกิารและเมื$อ
ไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที$ทําการของบริษัทจัดการและ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื 

เมื$อบรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกล่าว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ีรายละเอยีดหลักเกณฑ ์เงื$อนไข ขั �นตอนวธิีการใช ้
บรกิาร และกําหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบัิตติาม โดยปิดประกาศ ณ ที$ทําการของ
บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเริ$มใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.3.3 การรับคําสั$งซื�อหน่วยลงทุนโดยผ่านสื$ออเิล็กทรอนิกส ์(Internet) (บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื$อเปิด
ใหบ้รกิารและเมื$อไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที$ทําการของบรษัิท
จัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื) 
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เมื$อบรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกล่าว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ีรายละเอยีดหลักเกณฑ ์เงื$อนไข ขั �นตอนวธิีการใช ้
บรกิาร และกําหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบัิตติาม โดยปิดประกาศ ณ ที$ทําการของ
บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซื�อคนื ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเริ$มใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.3.4 การรับคําสั$งซื�อหน่วยลงทุนโดยวธิกีารอื$น ๆ เพื$ออํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต บรษัิท
จัดการอาจเพิ$มเตมิวธิีการรับคําสั$งซื�อหน่วยลงทุนโดยวธิีอื$น ๆ เช่น วธิีการรับคําสั$งซื�อหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Internet Banking) เครื$องฝากถอนเงนิอัตโนมัต ิ(Automatic Teller Machine) หรอืวธิกีารอื$นใดอันจะเป็นการอํานวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบรษัิทจัดการจะดําเนนิการตามเกณฑข์องสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทั �งนี� บรษัิทจัดการจะแจง้ถงึวธิกีารรับคําสั$งซื�อหน่วย
ลงทุนนั�น ๆ ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วัน
กอ่นเริ$มใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.4  ราคาขายหนว่ยลงทนุ 

ผูส้นใจลงทนุสามารถสั$งซื�อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนที$คํานวณได ้ณ สิ�นวันทําการถัดจากวันทําการขาย
หน่วยลงทุนนั�น โดยเป็นราคาที$ไดร้ับการรับรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วย
ลงทนุ (ถา้ม)ี 

6.2.5 เงื<อนไขการขายหนว่ยลงทนุ 

6.2.5.1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะปฏเิสธ และ/หรอื ระงับการสั$งซื�อหน่วยลงทุนทั�งหมดหรือบางส่วนในกรณีใด
กรณีหนึ$งดังตอ่ไปนี� 

(1) กรณีที$การสั$งซื�อหน่วยลงทุนนั�นมีผลทําใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามที$ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูที$บรษัิทจัดการ ไดร้ับจากผูส้ั$งซื�อหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไมค่รบถว้น 

(3) กรณีบรษัิทจัดการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื�อหน่วยลงทนุของผูส้ั$งซื�อหน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ 
เป็นตน้ 

(4) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะปฏเิสธการสั$งซื�อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที$บรษัิทจัดการเห็นสมควร เช่น  
ในกรณีที$บรษัิทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือกรณีที$การสั$งซื�อหน่วยลงทุนอาจ
กอ่ใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแกก่องทุน เป็นตน้ ทั �งนี�เพื$อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และชื$อเสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษัิทจัดการเป็นหลัก 

(5) บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี$จะหยุดรับคําสั$งซื�อหน่วยลงทุนเป็นการชั$วคราวและ/หรือถาวรก็ได ้ในกรณีที$บรษัิท
พจิารณาเห็นว่าการหยุดรับคําสั$งซื�อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุน โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที$สํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและ
รับซื�อคนืหน่วยลงทนุ รวมทั�งเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.5.2  บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีี$จะปฏบัิตติามนโยบาย รายละเอยีด และ 
วธิกีารเงื$อนไขตา่งๆ ที$กําหนดในโครงการนี�แลว้ 

ทั �งนี� บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิ$มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจัดการกองทุนรวมเกี$ยวกับ
การเปลี$ยนแปลง และ/หรอื เพิ$มเตมิ วัน เวลา และวธิกีาร การขายหรอืรับซื�อคนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบัิตทิี$เกี$ยวขอ้ง 
โดยถอืวา่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

6.2.6 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

(1) บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั$งซื�อหน่วยลงทุนตามที$สั$งซื�อและไดช้ําระเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจํานวนแลว้ ในกรณีที$จํานวนเงนิที$ระบใุนคําสั$งซื�อหน่วยลงทนุไม่ตรงกับจํานวนเงนิที$บรษัิทจัดการไดร้ับชําระบรษัิท
จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจํานวนเงนิที$ไดร้ับชําระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีที$การสั$งซื�อหน่วยลงทุนนั�นมีผลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามที$ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั$งซื�อโดยใช ้
หลักการ “จองซื�อกอ่นไดก้อ่น” ตามวันที$ไดร้ับการสั$งซื�อและเงนิค่าซื�อหน่วยลงทนุเต็มตามจํานวน ในกรณีที$มกีารสั$งซื�อ
ในวันเดยีวกันและมหีน่วยลงทุนไมเ่พยีงพอต่อการจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรรตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุที$สั$งซื�อ
ใหแ้กผู่ซ้ ื�อหน่วยลงทนุ 
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(2) ในกรณีที$บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุหรอืชื$อเสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี$จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทั�งหมดก็ได ้โดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั$งซื�อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

(3) บรษัิทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าหนึ$งในสามของจํานวน
หน่วยลงทนุที$จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด เวน้แตบ่คุคลที$ไดร้ับการจัดสรรเป็น 

3.1 กรณีที$ผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นบคุคล ดังนี� 

(ก) กองทนุดังตอ่ไปนี� 

1. กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  

2. กองทนุประกันสงัคม   

3. กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

4. กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาต ิ 

5. กองทนุสํารองเลี�ยงชพี   

6. กองทนุรวมเพื$อผูล้งทนุทั$วไป 

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

8. กองทนุตา่งประเทศที$มลัีกษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นติบิคุคลที$จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตาม (ก) ซึ$งไมอ่ยูภ่ายใตบั้งคับตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ิติ
บคุคล  

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

(ง) บคุคลอื$นที$ไดร้ับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื$อมเีหตจํุาเป็นและสมควร   

3.2  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนที$มีระยะเวลาตดิต่อกันไม่เกนิหนึ$งปี เวน้แต่ไดร้ับผ่อนผันจากสํานักงานเนื$องจากมี
เหตุจําเป็นและสมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นสําคัญ และตอ้งมี
ลักษณะครบถว้นดังตอ่ไปนี� 

• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าขอ้จํากัดการถือหน่วยลงทุน ตอ้งมไิดเ้ป็นไป

โดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื$นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั$วไปที$พงึไดร้ับจากการลงทุน เชน่ เงนิปันผล หรอืสทิธิ

ออกเสยีง เป็นตน้ 

• มกีระบวนการที$ทําใหม้ั$นใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรับทราบถงึการมอืผูถ้อืหน่วยลงทนุที$ถอืเกนิกวา่

ขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ ซึ$งอาจกระทบตอ่การบรหิารจัดการกองทนุรวมหรอืการเลกิกองทนุรวมได ้

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึ�น หลังจากที$นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการซื�อหน่วยลงทุนของผู ้
สั$งซื�อในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เท่านั�น โดยนายทะเบยีนจะออกและจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน
ใหแ้กผู่ส้ั$งซื�อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่า
หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ 

6.3. การส ั<งซื
อหนว่ยลงทนุ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

7 การรบัซื
อคนืหนว่ยลงทุน 

7.1 ชอ่งทางการรบัซื
อคนืหนว่ยลงทนุ 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื 

- วธิกีารอื$น ๆ เพื$อเป็นการอํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

7.2 รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซื
อคนืหนว่ยลงทุนเพิ<มเตมิ 

ไมม่ ี
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7.3 วธิกีารรบัซื
อคนืหนว่ยลงทุน : 

- แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

7.4 รายละเอยีดวธิกีารรบัซื
อคนืหนว่ยลงทุนเพิ<มเตมิ 

การรับซื�อคนืหน่วยลงทนุแบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

- หน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูค่าหน่วยลงทนุ   : ม ี

- หน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผล               : ม ี

- หน่วยลงทนุชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์   : ม ี

1. การรับซื�อคนืหน่วยลงทนุโดยผา่นบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั$งขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ี$บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคนืไดทุ้กวัน
ทําการ ตั �งแต่เวลาเริ$มทําการถงึเวลา 14.00 น. หรอืเวลาอื$นใดที$บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนืจะ
กําหนดเวลาโดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ โดยใชร้าคารับซื�อคนืหน่วยลงทุนที$คํานวณได ้ณ สิ�นวันทําการซื�อขายหน่วย
ลงทนุเป็นเกณฑใ์นการคํานวณราคารับซื�อคนืหน่วยลงทนุ ซึ$งเป็นราคาที$ไดร้ับรองจากผูดู้แลผลประโยชน ์

ทั �งนี� บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะเปลี$ยนแปลงวันและเวลาของวันที$เปิดรับคําสั$งขายคนืหน่วยลงทุน ตามที$ไดแ้จง้ไว ้
ในหนังสอืชี�ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการจะทําการปิดประกาศใหท้ราบลว่งหนา้ ณ สํานักงานของบรษัิท
จัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคนื หรือเว็บไซต์ของบรษัิทจัดการ ซึ$งการดําเนินการดังกล่าวบรษัิท
จัดการจะคํานงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ  

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั$งขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคําสั$งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอก
รายละเอยีดในใบคําสั$งขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยระบจํุานวนหน่วยลงทุนที$จะขายคนืหรือ
จํานวนเงนิที$ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้ับจากการขายคนืหน่วยลงทุนซึ$งบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับ
ซื�อคนืที$รับคําสั$งขายคนืหน่วยลงทุนจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสั$งขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็น
หลักฐาน 

ทั�งนี� ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสง่คําสั$งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได ้โดยผูถ้อืหน่วยตอ้งลงนามในแบบฟอรม์
ขายคนืหน่วยลงทุน พรอ้มทั�งแนบเอกสารหลักฐานตามที$บรษัิทจัดการกําหนด และจะตอ้งปฏบัิตติามเงื$อนไขที$บรษัิท
จัดการระบุไวใ้นคําขอใชบ้รกิารดังกล่าว และผูถ้อืหน่วยลงทุนที$ใชบ้รกิารซื�อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะตอ้ง
ยอมรับและผูกพันตามเงื$อนไข และ/หรือ ที$จะแกไ้ขเพิ$มเตมิเปลี$ยนแปลงในอนาคต ซึ$งรวมถงึการยอมรับความเสี$ยง 
ใดๆ ที$อาจเกดิขึ�นอันเนื$องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

(3) ในกรณีที$ผูถ้อืหน่วยลงทุนระบจํุานวนหน่วยลงทุนที$จะขายคนื หรอืจํานวนเงนิที$ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดร้ับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในใบคําสั$งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ย
ค่าธรรมเนียมการรับซื�อคนืหน่วยลงทุน (ถา้มี) ของผูถ้ือหน่วยลงทุนที$ปรากฏอยู่ในรายการที$บันทกึโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคท์ี$จะขายคนืหน่วยลงทนุทั�งหมดเทา่ที$ปรากฏอยูใ่นรายการที$
บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนั�น 

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทําการตรวจสอบรายการสั$งขายคนืหน่วยลงทุนกับทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน หาก
ถูกตอ้งนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะเป็นผูย้กเลกิหน่วยลงทุนดังกล่าวพรอ้มกับออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนสง่
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับตั�งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทนุ  

ทั �งนี� สทิธกิารขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึ�นต่อเมื$อนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดทํ้าการบันทึก
รายการสั$งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

(5) บรษัิทจัดการจะดําเนินการใหม้ีการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั�งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทุน โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุทําการในต่างประเทศของ
ผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกกองทนุตา่งประเทศที$มลัีกษณะในทํานองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทนุรวม  

(6) ในกรณีที$ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดย้ื$นคําสั$งขายคนืหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคืน 
และบรษัิทจัดการยังไม่สามารถรับซื�อคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของ
บรษัิทจัดการตามขอ้ “การไม่ขายหรือรับซื�อคนืหน่วยลงทุนตามคําสั$งซื�อหรือขายคนืหน่วยลงทุน”  ผูถ้ือหน่วยลงทุน
อาจขอยกเลกิคําสั$งขายคนืของผูถ้อืหน่วยลงทนุไดใ้นระหวา่งวันทําการใดที$บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซื�อคนื ที$ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ื$นคําสั$งขายคนืหน่วยลงทุน ทั�งนี� การยกเลกิคําสั$งขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื$อ
ไดร้ับการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่นเทา่นั�น 

(7) การลดจํานวนหน่วยลงทนุที$รับซื�อคนืจะกระทําในวันทําการถัดจากวันทําการขายคนืหน่วยลงทนุจํานวนนั�น 

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

บรกิาร และกําหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบัิตติาม โดยปิดประกาศ ณ ที$ทําการของ
บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซื�อคนื ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเริ$มใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

4. การรับคําสั$งซื�อหน่วยลงทุนโดยผ่านสื$ออเิล็กทรอนิกส ์(Internet) ตามหลักเกณฑ์ เงื$อนไข และวธิีการที$บรษัิท
จัดการกําหนด 

5. การรับซื�อคนืหน่วยลงทุนโดยวธิีการอื$น ๆ เพื$ออํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต บรษัิทจัดการ
อาจเพิ$มเตมิวธิกีารรับซื�อคนืหน่วยลงทุนโดยวธิอีื$น ๆ เพื$อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
เช่น วธิีการรับซื�อคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone 
Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื$องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller 
Machine) หรือวธิีการอื$นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าไดร้ับความ
เห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทั �งนี� บริษัทจัดการจะแจง้ถึงวิธีการรับซื�อคืนหน่วยลงทุนนั�น ๆ ใหสํ้านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเริ$มใหบ้รกิาร โดยจะ
ปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

7.5 ระยะเวลาในการรบัซื
อคนื : 

ทกุวันทําการขายคนืหน่วยลงทุน  

7.6 รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื
อคนื :  

ตามที$ระบใุนขอ้ 7.4  

7.7  การขายคนืหนว่ยลงทุน : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ล่วงหนา้ 

7.8 รายละเอยีดการขายคนืหนว่ยลงทุนเพิ<มเตมิ : 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะเปลี$ยนแปลงจํานวนวันหรือยกเลกิการสง่คําสั$งขายคนืหน่วยลงทุนล่วงหนา้ ณ ขณะใด
ขณะหนึ$ง โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพิ$มเตมิโครงการ ทั�งนี� บรษัิทจัดการจะปิดประกาศแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วันกอ่นวันดําเนนิการดังกล่าว ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อ
คนืทกุแหง่ ลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และจะแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบตอ่ไป 

7.9 รายละเอยีดเพิ<มเตมิ : 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะเปลี$ยนแปลงกําหนดการ ในการรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ หรอืปรับปรุง เพิ$มเตมิ วธิกีาร และ
การรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทั �งนี� เป็นไปเพื$อประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะทําการตดิประกาศที$สํานักงานของบรษัิทจัดการ และสํานักงานผูส้นับสนุนการขายหรือรับ
ซื�อคนื 

8 การสบัเปลี<ยนหนว่ยลงทุน 

8.1 ชอ่งทางการสบัเปลี<ยนหนว่ยลงทุน 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื  

- วธิกีารอื$น ๆ เพื$อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลี<ยนหนว่ยลงทนุเพิ<มเตมิ  

การสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุ หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทนุของกองทุนหนึ$ง (“กองทนุตน้ทาง”) เพื$อซื�อหน่วยลงทุนของ
กองทุนอกีกองทุนหนึ$ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื$อนไขที$ระบุไวใ้นโครงการจัดการ โดยบรษัิทจัดการจะดําเนนิการนํา
เงนิค่าขายคนื ซึ$งไดห้ักค่าธรรมเนียมการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เพื$อนําไปชําระค่าซื�อหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง 

การสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรก ซึ$งมาจากการสั$งขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื$น
ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการจะตอ้งเป็นไปตามเงื$อนไขในหัวขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรก หรอืหัวขอ้การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั �งแรก หรอืหัวขอ้การสับเปลี$ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอื$นนั�น เวน้แตไ่ดร้ับอนุญาต
จากบรษัิทจัดการเป็นอยา่งอื$น 
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การสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั �งแรก บริษัทจัดการอาจเปิดใหบ้ริการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน  
โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหนา้กอ่นวันเปิดใหบ้รกิาร โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื และบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

ในกรณีที$วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทําการ และ/หรอืวันที$สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื$นใดที$มี
อํานาจตามกฎหมายที$เกี$ยวขอ้งมคํีาสั$งใหเ้ป็นวันหยุดทําการซื�อขาย แมอ้าจเป็นวันที$บรษัิทจัดการกําหนดใหเ้ป็นวันทํา
การสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลื$อนวันทําการสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุเป็นวันทําการถัดไป 

ทั �งนี� บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะเปลี$ยนแปลง และ/หรือ เพิ$มเตมิ วัน เวลา และวธิีการ การสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ตามที$บรษัิทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ สํานักงานของ
บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื รวมทั�งเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

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

8.2.1.    วธิกีารสบัเปลี<ยนหนว่ยลงทนุ 

กรณีกองทนุนี
เป็นกองทุนตน้ทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที$ประสงคจ์ะสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี� ไปยังกองทุนอื$นภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ 
สามารถสั$งสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอยีดในคําสั$งสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุใหค้รบถว้น โดยระบชุื$อกองทุนตน้
ทาง จํานวนเงนิหรอืจํานวนหน่วยลงทุนที$ตอ้งการสับเปลี$ยนจากกองทุนตน้ทาง และชื$อกองทุนปลายทาง พรอ้มเอกสาร
ประกอบการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนที$บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี$บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือ
รับซื�อคนื และบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสั$งสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐาน ทั�งนี� บรษัิทจัดการจะดําเนินการนําเงนิที$ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนตน้ทางนี� ไปชําระค่าซื�อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที$ระบุไวใ้นคําสั$งสับเปลี$ยนหน่วย
ลงทนุ หรอืเอกสารอื$นใดที$บรษัิทจัดการกําหนด เมื$อบรษัิทจัดการไดทํ้ารายการสับเปลี$ยนแลว้ ผูส้ั$งสบัเปลี$ยนหน่วยลงทุน
จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตใหด้ําเนนิการเป็นอยา่งอื$นได ้

กรณีกองทนุนี
เป็นกองทุนปลายทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที$ประสงคจ์ะสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื$นภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ มายังกองทุน
นี� สามารถขอรับหนังสอืชี�ชวน คูม่อืผูล้งทุน คําสั$งสับเปลี$ยนหน่วยลงทนุ หรอืเอกสารอื$นใดที$บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้ม)ี 
ไดท้ี$ที$ทําการของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคนื ในวันและเวลาทําการ หรือช่องทางอื$นที$บรษัิท
จัดการอาจแจง้เพิ$มเตมิในอนาคต และสามารถสั$งสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคําสั$งสับเปลี$ยน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื$นใดที$บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี$บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซื�อคนื เมื$อบรษัิทจัดการไดทํ้ารายการสับเปลี$ยนแลว้ ผูส้ั$งสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรือเพกิถอนการสับเปลี$ยน
หน่วยลงทนุไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตใหดํ้าเนนิการเป็นอยา่งอื$นได ้

(สําหรับผูส้ั$งสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุที$ยังไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุรวม จะตอ้งเปิดบัญชกีองทนุรวม โดยกรอกรายละเอยีดใน
ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชกีองทุนรวมโดยปฏบัิติ
เชน่เดยีวกับการเปิดบัญชกีองทุนรวมตามหัวขอ้ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั �งแรก เวน้แต่จะไดร้ับอนุญาตจาก
บรษัิทจัดการเป็นอยา่งอื$น) 

8.2.2.  วนัและเวลาในการสบัเปลี<ยนหน่วยลงทุน 

กรณีกองทนุนี
เป็นกองทุนตน้ทาง 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน โดยส่งคําสั$งสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน และนําส่งหลักฐานการสับเปลี$ยน
หน่วยลงทุนซึ$งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.1 การรับซื�อคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ 

ในกรณีที$วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทําการ และ/หรอืวันที$สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื$นใดที$มี
อํานาจตามกฎหมายที$เกี$ยวขอ้งมคํีาสั$งใหเ้ป็นวันหยุดทําการซื�อขาย แมอ้าจเป็นวันที$บรษัิทจัดการกําหนดใหเ้ป็นทําการ
สบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลื$อนวันทําการสับเปลี$ยนหน่วยลงทนุเป็นวันทําการถัดไป 

ทั�งนี� บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะเปลี$ยนแปลง และ/หรือ เพิ$มเตมิ วัน เวลา และวธิีการ การสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ตามที$บรษัิทจัดการเห็นสมควรโดยคํานงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคนื รวมทั�ง
เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
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กรณีกองทนุนี
เป็นกองทุนปลายทาง 

ผูส้นใจลงทนุสามารถสับเปลี$ยนหน่วยลงทนุไดซ้ึ$งเป็นไปตามรายละเอยีดตามเงื$อนไขวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุ  

ทั �งนี� บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะเปลี$ยนแปลงวันและเวลาทําการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที$บรษัิทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซื�อคนื 

8.2.3   ราคาสบัเปลี<ยนหน่วยลงทนุ 

ในการสับเปลี$ยนหน่วยลงทนุ มูลคา่หน่วยลงทนุที$ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการคํานวณเมื$อสิ�นวันทําการสับเปลี$ยนหน่วยลงทนุ 
โดยจะกําหนดราคาขายและรับซื�อคนืกรณีสับเปลี$ยนหน่วยลงทนุ ดังนี� 

กรณีกองทุนนี
เป็นกองทุนตน้ทาง 

การกําหนดราคารับซื�อคนืเพื$อสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุออก จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุที$คํานวณไดเ้มื$อสิ�นวันทําการสับเปลี$ยน
หน่วยลงทนุมผีล หักดว้ยคา่ธรรมเนียมการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนออก (ถา้ม)ี หรอืคา่ธรรมเนียมอื$นใดที$เกี$ยวขอ้ง (ถา้ม)ี 

กรณีกองทนุนี
เป็นกองทุนปลายทาง 

การกําหนดราคาหน่วยลงทุนเพื$อสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนเขา้ จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที$คํานวณไดเ้มื$อสิ�นวันทําการ
สับเปลี$ยนหน่วยลงทุนมผีลก่อนวันที$กองทุนไดร้ับชําระค่าซื�อหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุเขา้ (ถา้ม)ี หรอืคา่ธรรมเนียมอื$นใดที$เกี$ยวขอ้ง (ถา้ม)ี 

หากมกีารเปลี$ยนแปลงใด ๆ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที$สํานักงานของบรษัิทจัดการ 
และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื 

ทั �งนี� บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี$ยนหน่วยลงทนุระหว่าง
กองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ  แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื�อคนืหน่วยลงทุน  
(ถา้ม)ี ตามอัตราที$บรษัิทจัดการกําหนด 

เงื<อนไขในการสบัเปลี<ยนหน่วยลงทุน 

1. กรณีที$กองทุนนี�เป็นกองทนุตน้ทางและผูถ้อืหน่วยลงทนุสั$งสับเปลี$ยนหน่วยลงทนุโดยมจํีานวนหน่วยลงทนุหรอืมูลค่า
หน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มูลที$ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสั$งสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทํา
ใหห้น่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุมมีูลค่าตํ$ากว่ามูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืขั �นตํ$า (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการจะถือ
วา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ี$จะสับเปลี$ยนหน่วยลงทนุทั�งหมดตามจํานวนที$ปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยัง
กองทนุปลายทาง 

ทั�งนี� หากบรษัิทจัดการจะเปลี$ยนแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีั �นตํ$าดังกล่าว บรษัิทจัดการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดังกล่าวกอ่นวันเปลี$ยนแปลง ที$ที$ทําการทุกแหง่ของบรษัิทจัดการและ ณ สถานที$ตดิต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื ที$ใชใ้นการรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะปฏเิสธการทํารายการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใชจ่้ายหรือ
คา่ธรรมเนียมที$เกี$ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุไดต้ามอัตราและวธิกีารที$บรษัิทจัดการกําหนด 

เงื<อนไขอื<น ๆ  

1. บรษัิทจัดการอาจเปลี$ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ$มเตมิวธิีการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน เพื$อเพิ$มความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื$อนไข และวธิีการที$บรษัิทจัดการกําหนด ซึ$งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที$
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ ทั�งนี�บรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีด
การใหบ้รกิารดังกล่าว กอ่นวันเปลี$ยนแปลง ที$ที$ทําการทุกแหง่ของบรษัิทจัดการและ ณ สถานที$ตดิต่อของผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซื�อคนื รวมทั�งเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะปรับปรุงเปลี$ยนแปลงระยะเวลาทําการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนเพื$อความเหมาะสม หรอื
เพื$อประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุโดยรวม โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดังกล่าว 
กอ่นวันเปลี$ยนแปลง ที$ที$ทําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานที$ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคนืที$
ใชใ้นการรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ 

3. บรษัิทจัดการจะไม่สับเปลี$ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การเลื$อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
คืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื�อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั$งซื�อหรือคําสั$งขายคืนหน่วยลงทุน” และ  
“การหยุดรับซื�อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื$นใดที$บรษัิทจัดการไดส้งวนสทิธใินการขายหรือรับซื�อคนืหน่วยลงทุนไวใ้น 
รายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีที$บรษัิทจัดการพจิารณาเห็นว่าคําสั$งสับเปลี$ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรือ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสี$ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี$ยงต่อชื$อเสยีงของบรษัิทจัดการหรอืกองทุน 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะไม่ดําเนนิการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนนั�น ๆ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ั$งสับเปลี$ยนก่อนการ
ดําเนนิการ 
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บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี$จะหยุดรับคําสั$งสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั$วคราวและ/หรือถาวรก็ได ้ในกรณีที$บรษัิท
พจิารณาเห็นว่าการหยุดรับคําสั$งสับเปลี$ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยปิดประกาศที$สํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซื�อคนื
หน่วยลงทนุ รวมทั�งเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

9. การชําระคา่รบัซื
อคนื สบัเปลี<ยนหนว่ยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื<นแทนเงนิ 

กรณีบรษัิทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือ
ทรัพยส์นิอื$นแทนบรษัิทจัดการจะกําหนดขั �นตอนการดําเนนิการต่อไป โดยตอ้งไดร้ับมตพิเิศษใหช้ําระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอื$นแทนเงนิ โดยขั �นตอนที$กําหนดดังกล่าวตอ้งสามารถปฏบัิตไิดจ้รงิ และเป็นธรรม
ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดนั�นทุกราย 

10.  การเลื<อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

10.1 บรษัิทจัดการอาจเลื$อนกําหนดชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที$มคํีาสั$งขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีที$กําหนดไวใ้นโครงการ ซึ$งตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดังตอ่ไปนี� 

(1)  บรษัิทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื$อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีที$เขา้เหตใุดเหตหุนึ$งดังนี� 
โดยไดร้ับความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

 (ก)  มีเหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตสุมผล 

 (ข)  มเีหตุที$ทําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้ับชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิที$ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึ$งเหตุ
ดังกลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการกองทนุรวม 

 (2)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคํีาสั$งขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาที$บรษัิทจัดการกองทนุรวมพบว่า ราคารับซื�อ
คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา 

10.2 การเลื$อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 10.1 ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี� 

(1)  เลื$อนกําหนดชําระค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วันทําการนับแต่วันที$ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีคําสั$งขายคนืหน่วยลงทุนนั�น   
เวน้แตไ่ดร้ับการผอ่นผันจากสํานักงาน 

(2)  แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที$มีคําสั$งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื$อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอื$นและผูล้งทนุทั$วไปใหท้ราบเรื$องดังกล่าวดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน 

(3)  แจง้การเลื$อนกําหนดชําระค่าขายคนื พรอ้มทั�งจัดสง่รายงานที$แสดงเหตุผลของการเลื$อน และหลักฐานการไดร้ับ
ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรือการรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) 
ตอ่สํานักงานโดยพลัน  ทั �งนี� บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดําเนนิการแทนก็ได ้

(4) ในระหว่างการเลื$อนกําหนดชําระค่าขายคนื  หากมีผูถ้ือหน่วยลงทุนสั$งขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว  
ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรับซื�อคนืหน่วยลงทุนนั�น โดยตอ้งชําระค่าขายคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที$ส่ง
คําสั$งขายคนืกอ่นหลัง 

11. การไมข่ายไมร่บัซื
อคนืไมส่บัเปลี<ยนหน่วยลงทนุตามส ั<ง 

1.  บรษัิทจัดการอาจไมข่ายหรอืไมร่ับซื�อคนืหน่วยลงทนุตามคําสั$งที$รับไวแ้ลว้ หรอืจะหยดุรับคําสั$งซื�อหรอืคําสั$งขายคนื
หน่วยลงทนุได ้เฉพาะในกรณีที$กําหนดไวใ้นโครงการ ซึ$งตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดังตอ่ไปนี� 

(1)  ตลาดหลักทรัพยไ์มส่ามารถเปิดทําการซื�อขายไดต้ามปกต ิ

(2)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเชื$อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ$งดังนี�  
โดยไดร้ับความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซึ$งใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ 1 วันทําการ  เวน้แต่จะไดร้ับการผ่อนผัน
เวลาดังกลา่วจากสํานักงาน 

(ก)  มเีหตจํุาเป็นทําใหไ้มส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

(ข)  ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค)  มเีหตจํุาเป็นอื$นใดเพื$อคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(3)  กองทุนรวมไดล้งทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี�เกดิขึ�น ซึ$งก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมนัียสําคัญ 
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(ก)  ตลาดซื�อขายหลักทรัพย์ที$กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื�อขายไดต้ามปกต ิ ทั �งนี� เฉพาะในกรณีที$
กองทนุรวมลงทนุในหลักทรัพยท์ี$ซื�อขายในตลาดซื�อขายหลักทรัพยแ์หง่นั�นเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสุทธิ
ของกองทนุรวม 

(ข)  มเีหตุการณ์ที$ทําใหไ้ม่สามารถแลกเปลี$ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

(ค)  มเีหตุที$ทําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้ับชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิที$ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึ$งเหตุ
ดังกลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทจัดการกองทนุรวม และผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้ 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั$งซื�อหน่วยลงทุนที$รับไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรับคําสั$งซื�อหน่วยลงทุน  
แกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เนื$องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังนี� 

(ก)  บรษัิทจัดการกองทุนรวมมเีหตุอันควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนั�น ๆ มีส่วนเกี$ยวขอ้งกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ$ง
ดังนี� 

1.  การกระทําที$เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมาย เกี$ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 

2.  การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

3.  การกระทําที$เป็นการปฏบัิตติามคําสั$งเกี$ยวกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบุคคลผูม้อํีานาจตามกฎหมาย 

(ข)  บรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนนิการรูจั้กลูกคา้ และตรวจสอบเพื$อทราบขอ้เท็จจรงิเกี$ยวกับลูกคา้ไดใ้น
สาระสําคัญ 

(5)  อยู่ในระหว่างดําเนนิการเปลี$ยนใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายอื$นเขา้บรหิารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการ
ของตนอันเนื$องมาจากการที$บรษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้าม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการดํารงเงนิกองทนุของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซื �อขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพยแ์ละการ 
จัดจําหน่ายหลักทรัพยท์ี$เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจั้ดการเงนิทุนสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ ซึ$งใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ 3  
วันทําการ 

(6)  อยูใ่นระหวา่งดําเนนิการเพื$อเลกิกองทนุรวม 

2.   เมื$อปรากฏเหตุตามขอ้ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื�อคืนหน่วยลงทุน หรือ 
หยดุรับคําสั$งซื�อหรอืคําสั$งขายคนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมปฏบัิตดัิงต่อไปนี� 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที$มคํีาสั$งซื�อหรอืคําสั$งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรือไม่รับซื�อคนืหน่วย
ลงทนุโดยพลัน และหากเป็นเหตตุามขอ้ 1(1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอื$นและผูล้งทนุทั$วไป
ใหท้ราบถงึการหยดุรับคําสั$งซื�อหรอืคําสั$งขายคนืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลันดว้ย 

(2)  รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื�อคนืหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรับคําสั$งซื�อหรือคําสั$งขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้มทั�ง
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนนิการของกองทนุรวมเปิดนั�นใหสํ้านักงานทราบโดยพลัน 

(3)  ในกรณีที$บรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื�อคนืหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั$งซื�อหรือคําสั$งขายคนืหน่วย
ลงทนุตามขอ้ 1(1) (2) (3) และ (5) เกนิ 1 วันทําการ ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมดําเนนิการดังนี� กอ่นการเปิดรับคําสั$ง
ซื�อหรอืคําสั$งขายคนืหน่วยลงทนุ 

(ก)  รายงานการเปิดรับคําสั$งซื�อหรือคําสั$งขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดทา้ยก่อนวันรายงานนั�นใหสํ้านักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั$งซื�อหรือคําสั$งขายคนืหน่วย
ลงทนุ 

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที$มีคําสั$งซื�อหรือคําสั$งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรือรับซื�อคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื$นและผูล้งทุนทั$วไปใหท้ราบถงึการเปิดรับคําสั$งซื�อหรอืคําสั$ง
ขายคนืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน 

ในกรณีที$บรษัิทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื�อคืน หรือไม่รับสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนตามคําสั$งซื�อ คําสั$งขายคืน หรือคําสั$ง
สบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุที$ไดร้ับมาแลว้ หรอืหยดุรับคําสั$งซื�อ คําสั$งขายคนื หรอืคําสั$งสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการ
อาจหยดุคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื�อคนืหน่วยลงทนุก็ได ้

3. บรษัิทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั$งซื�อหรอืคําสั$งสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนที$ไดร้ับมาแลว้หรอืหยดุรับคํา
สั$งซื�อหรือคําสั$งสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที$บรษัิทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขาย
หน่วยลงทุนที$ไม่ถูกตอ้งนั�นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที$ถูกตอ้งตั �งแต่หนึ$งสตางคข์ึ�นไป และคดิเป็นอัตราตั �งแต ่
รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที$ถูกตอ้ง ทั�งนี� บรษัิทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคํา
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สั$งซื�อหรอืคําสั$งสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน ณ ที$ทําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและสถานที$ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุน
การขายหรือรับซื�อคนืที$ใชใ้นการซื�อขายหรอืสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ี$ไดม้ีคําสั$งซื�อหรอืคําสั$งสับเปลี$ยน
หน่วยลงทนุทราบโดยพลัน 

12 การหยดุขายหรอืรบัซื
อคนืหนว่ยลงทุน 

เพื$อคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที$มคีวามจําเป็นเพื$อรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ
ของประเทศ หรือเพื$อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษัิท
จัดการหยดุรับคําสั$งซื�อ คําสั$งขายคนื หรอืคําสั$งสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชั$วคราวตามระยะเวลา
ที$เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วันทําการตดิต่อกัน เวน้แต่จะไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรับคําสั$งซื�อ คําสั$งขายคนื หรอืคําสั$งสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุออกไปได ้

13 เงื<อนไขและขอ้จํากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ 

13.1    ขอ้จํากดัการโอนหนว่ยลงทนุ  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที$การถือ
หน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์เกี$ยวกับ
ขอ้จํากัดการถอื หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที$ของบรษัิทจัดการ 

13.2. วธิกีารโอนหนว่ยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุที$ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี� 

(1) กรอกแบบคําขอโอนหน่วยลงทุนตามที$บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนกําหนด พรอ้มทั�งลงลายมือชื$อ 
ผูโ้อนและผูร้ับโอน และยื$นคําขอโอนหน่วยลงทนุดังกล่าวพรอ้มเอกสารที$กําหนดแกน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ในกรณีที$
ผูร้ับโอนยังไม่มบัีญชกีองทุนกับบรษัิทจัดการ ผูร้ับโอนจะตอ้งดําเนนิการขอเปิดบัญชกีองทุนตามวธิกีารที$กําหนดไวใ้น
โครงการกอ่น แลว้ผูโ้อนจงึทําการโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้ับโอนได ้

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

(3) หลังจากที$ไดร้ับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะสง่มอบใบเสร็จรับเงนิ 
และใบกํากับภาษี พรอ้มสําเนาคําขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่โ้อนไวเ้ป็นหลักฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบันทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อน และ
ผูร้ับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันที$นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดร้ับคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้งสมบูรณ์ 
ทั �งนี� ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนจะมีสทิธใินฐานะผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ 13 เรื$อง “สทิธหินา้ที$และความ
รับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมื$อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึชื$อผูร้ับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียน 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้ 

14.  การจา่ยเงนิปนัผล :  

14.1 นโยบายการจา่ยเงนิปันผล : จ่าย 

14.2 หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปนัผล :  

หน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูค่าหน่วยลงทนุ :  ไมจ่่าย 

หน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผล :  จ่าย 

หน่วยลงทนุชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์ :  ไมจ่่าย 

หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปนัผล : 

กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครั �ง โดยพจิารณาจากผลการดําเนินงานสิ�นสดุตามชว่งเวลาที$บรษัิท
จัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธใินงวดบัญชทีี$จะจ่ายเงนิปันผล แลว้แต่กรณี และการจ่ายเงนิปันผล
ดังกลา่วจะตอ้งไมทํ่าใหก้องทนุรวมมผีลขาดทนุสะสมเพิ$มขึ�นในงวดที$มกีารจ่ายเงนิปันผลนั�น 

การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึ�นอยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

ทั�งนี� บรษัิทจัดการจะถอืปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที$สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามที$
บรษัิทจัดการเห็นสมควร 
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บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะพจิารณาแกไ้ขเพิ$มเตมิรายละเอยีดโครงการที$เกี$ยวขอ้งกับการจ่ายเงนิปันผลของกองทุน
ในอนาคต 

14.3 กําหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน :  

ในกรณีที$บรษัิทจัดการกองทุนรวมพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวมใด ใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มูลเกี$ยวกับ
การจ่ายเงนิปันผล วันปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื$อการจ่ายเงนิปันผล และอัตราเงนิปันผลของกองทุนรวมดังกล่าว 
ดว้ยวธิกีารที$เหมาะสมดังตอ่ไปนี� 

(1)  เปิดเผยขอ้มลูในลักษณะที$ผูล้งทนุทั$วไปสามารถทราบได ้ เวน้แตเ่ป็นกองทนุรวมเพื$อผูล้งทนุประเภทสถาบัน 

(2)  แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนที$มชีื$ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนที$ถือ
หน่วยลงทนุชนดิไมร่ะบชุื$อผูถ้อืเมื$อไดร้ับการรอ้งขอ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$อาจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน ดว้ยวธิีการที$ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที$ขายใน
ช่วงเวลาที$ต่างกันได ้โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนดําเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครั �ง และ 
จะถอืปฏบัิตเิพิ$มเตมิตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที$สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรับเงนิปันผลจํานวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรียกรอ้งตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์บรษัิทจัดการจะไม่นําเงนิปันผลจํานวนดังกล่าวไปใชเ้พื$อการอื$นใด นอกจากเพื$อประโยชนข์องหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดนั�น 

ทั �งนี� บรษัิทจัดการจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในสว่นที$เกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่เป็นกรณี
ที$ไดร้ับยกเวน้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กี$ยวกับขอ้จํากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหนา้ที$ของบรษัิทจัดการ โดยบรษัิทจัดการจะจัดทําบัญชแีละแยกเงนิที$ไม่อาจจ่ายเป็นเงนิปันผลออก
จากบัญชแีละทรัพยส์นิของกองทุนรวม และไม่นําเงนิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนรวม และ 
จะสง่เงนิดังกลา่วใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดนิ 

ขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปนัผล 

(1) บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะไมจ่่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในสว่นที$เกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ เวน้แต่
เป็นกรณีที$ไดร้ับยกเวน้ ทั �งนี� ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กี$ยวกับขอ้จํากัดการถอืหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที$ของบรษัิทจัดการ 
(2) บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชแีละแยกเงนิที$ไม่อาจจ่ายเป็นเงนิปันผลออกจากบัญชแีละทรัพย์สนิของ
กองทนุรวม และไมนํ่าเงนิดังกลา่วมารวมคํานวณเป็นมูลคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวม และจะสง่เงนิดังกลา่วใหเ้ป็นรายได ้
ของแผน่ดนิ 

15.  คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยที<เรยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ ั<งซื
อหรอืผูถ้อืหนว่ยลงทุน :  

15.1. ค่าธรรมเนยีมรวม (เพดานค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ้่ายที<ประมาณการไดท้ี<เรยีกเก็บจากกองทุนรวม
ท ั
งหมด) :  

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

ชื<อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHCHINA-A คา่ใชจ่้ายที$เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทั�งหมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุรวม 

2. LHCHINA-D 
คา่ใชจ่้ายที$เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทั�งหมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุรวม 

3. LHCHINA-E 
คา่ใชจ่้ายที$เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทั�งหมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุรวม 

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

ประมาณการค่าใชจ่้ายที$เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั�งหมด ไม่เกนิรอ้ยละ 5.000 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของ
กองทนุรวม 

15.2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยที<เรยีกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี :  

 

 



กองทนุเปิด แอล เอช อคิวติี� ไชน่า ออพพอรท์นูติี�       หนา้ 52 

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

ชื<อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHCHINA-A คา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนที$
คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

2. LHCHINA-D คา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนที$
คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

3. LHCHINA-E คา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนที$
คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที$คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

มูลค่าทรัพยส์นิที$ใชใ้นการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีน หมายถงึ มูลค่าทรัพยส์นิทั �งสิ�นหักดว้ยมูลค่าหนี�สนิทั �งสิ�นยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วันที$คํานวณ 

ในกรณีที$กองทุนรวมต่างประเทศมกีารคนืเงนิค่าธรรมเนียมบางสว่น อันไดแ้ก ่การจัดการ และ/หรอืค่าธรรมเนียมอื$นใด
ในลักษณะทํานองเดยีวกันนี� (ถา้ม)ี เพื$อเป็นค่าตอบแทนใหก้องทุน กองทุนจะนําเงนิดังกล่าวไปลงทุนในกองทุนหลัก 
(Royalties and rebate) ตอ่ไป โดยถอืวา่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

ชื<อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHCHINA-A 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุที$คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

2. LHCHINA-D คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุที$คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

3. LHCHINA-E 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุที$คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.100 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที$คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

มูลค่าทรัพยส์นิที$ใชใ้นการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีน หมายถงึ มูลค่าทรัพยส์นิทั �งสิ�นหักดว้ยมูลค่าหนี�สนิทั �งสิ�นยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วันที$คํานวณ 

15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี :  

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

ชื<อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHCHINA-A คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุที$คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

2. LHCHINA-D คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุที$คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

2. LHCHINA-E คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุที$คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.000 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที$คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

มูลค่าทรัพยส์นิที$ใชใ้นการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีน หมายถงึ มูลค่าทรัพยส์นิทั �งสิ�นหักดว้ยมูลค่าหนี�สนิทั �งสิ�นยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วันที$คํานวณ 

15.2.4. คา่ธรรมเนยีมที<ปรกึษาการลงทนุ :  

ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

15.2.5. คา่ธรรมเนยีมการจดัจําหนา่ย :  

ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  
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15.2.6. คา่ธรรมเนยีมอื<น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื$นๆ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุนที$คํานวณไดเ้ป็น
รายวัน  

รายละเอยีดเพิ<มเตมิ :  

อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.400 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุที$คํานวณไดเ้ป็นรายวัน ตามที�จ่ายจริง 

(1) ค่าใชจ่้ายเพื$อวัตถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุน อาทเิช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ ์หรือค่าสื$อโฆษณา
ประชาสัมพันธ ์ค่าใชจ่้ายในดา้นการตลาด การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํากองทุน เป็น
ตน้ ตามที$จ่ายจรงิ แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 0.535 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

(2) ค่าใชจ่้ายหรอืค่าธรรมเนียมที$เกี$ยวขอ้งในการจัดตั�งกองทุน เชน่ค่าธรรมเนียมในการจัดตั�งกองทุนและจดทะเบียน
กองทรัพยส์นิของกองทนุกับสํานักงาน คา่ที$ปรกึษาทนายความ ในชว่งจัดตั�งกองทนุ เป็นตน้  

(3) คา่ใชจ่้ายในการแปลเอกสารที$เกี$ยวขอ้งกับการบรหิารจัดการและการดําเนนิงานของกองทนุเป็นภาษาต่างประเทศ  

(4) ค่าใชจ่้ายที$เกี$ยวเนื$องกับการจัดทําบัญชแีละรายงานของกองทุน เชน่ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการสอบบัญช ี
คา่ใชจ่้ายที$เกดิจากการลงบัญชกีองทนุ หรอืการจัดทารายงานที$เกี$ยวขอ้ง  

(5) ค่าใชจ่้ายที$เกี$ยวเนื$องกับการลงทุนในหลักทรัพยแ์ละทรัพยส์นิของกองทุน เชน่ ค่านายหนา้ซื�อขายหลักทรัพยห์รอื
ตราสารต่าง ๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ่้ายในการโอนหลักทรัพย ์ค่าใชจ่้ายในการจัดทาเอกสารที$เกี$ยวขอ้งกับ
หลักทรัพย ์ค่าใชจ่้ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลักทรัพย ์เช่น ใบหุน้กู ้ค่าใชจ่้ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ 
และค่าใชจ่้ายอื$น ๆ ที$เกดิจากการซื�อขายหลักทรัพย ์ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบัน
การเงนิที$เกี$ยวขอ้งกับการบรหิารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอื$นใดที$ทาใหก้องทุนสามารถลงทุนใน
หลักทรัพยแ์ละหรอืทรัพยส์นินั�นได ้

(6) คา่ที$ปรกึษากฎหมาย  

(7) ค่าจัดทํา จัดพมิพ์ แบบฟอร์มคําขอใชบ้รกิารกองทุน หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับ
ภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื$นๆ ที$เกี$ยวขอ้งกับกองทุน และค่าใชจ่้ายในการจัดเตรียมและจัดส่ง
เอกสารดังกลา่วใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนคา่ใชจ่้ายอื$นๆที$เกี$ยวเนื$องกับกองทนุ  

(8) ค่าใชจ่้ายในการจัดทํา ผลติ และนําสง่เอกสารและรายงานตามที$กฎหมายกําหนด เชน่ หนังสอื ชี�ชวน รายงานทุก
รอบปีบัญช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกี$ยวกับขอ้มูลการจัดการกองทุนรวม เพื$อนาส่งแก่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ผูถ้อืหน่วยลงทุน และหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ ผูส้อบบัญช ีและผูเ้กี$ยวขอ้งอื$น ๆ ของ
กองทนุ  

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

(10) คา่ใชจ่้าย คา่ธรรมเนียม และ/หรอื คา่ไปรษณียากร คา่ภาษีอากร ที$เกดิขึ�นหรอืเกี$ยวเนื$องกับการลงทนุหรอืมีไวใ้น
ทรัพยส์นิหรอืหลักทรัพยทั์�งในประเทศและตา่งประเทศ เชน่ การจัดหาใหไ้ดม้า รับมอบ สง่มอบ ดแูล เก็บรักษา ป้องกัน
ผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายในการแลกเปลี$ยนเงนิตราต่างประเทศ การโอนเงนิ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้าย
ที$เกี$ยวขอ้งกับการป้องกันความเสี$ยงในอัตราแลกเปลี$ยนเงนิตรา หรอืความเสี$ยงที$เกี$ยวขอ้งกับการลงทุนในหลักทรัพย์
ทั �งในประเทศและต่างประเทศ และค่าใชจ่้ายหรอืค่าธรรมเนียมอื$น ๆ ตามที$จ่ายจรงิ รวมถงึค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียม
อื$นใดเพื$อใหก้องทนุสามารถลงทนุในหลักทรัพยต์ามที$กําหนดไวใ้นโครงการได ้เป็นตน้  

(11) คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิคด ี(ถา้ม)ี อาทเิชน่ คา่ใชจ่้ายที$เกดิขึ�นจากการตดิตามทวงถาม หรอืการดําเนนิคด ีเพื$อการ
รับชําระหนี�ใดๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใชจ่้ายในการดําเนินคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ที$ฟ้องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการ
ปฏบัิตหินา้ที$หรือเรียกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการเพื$อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือเมื$อ
ไดร้ับคําสั$งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือค่าใชจ่้ายดา้นกฎหมายในการ
ดําเนนิคดทีางศาลเพื$อรักษาสทิธขิองกองทนุ เป็นตน้  

(12) ค่าจัดเตรยีมรายงานต่างๆ สําหรับผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรอืค่าใชจ่้ายต่างๆที$เกดิขึ�นจากการปฏบัิตติามกฎหมาย
หรอืประกาศของสํานักงาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม หรอืหน่วยงานที$มอํีานาจตามกฎหมาย  

(13) ค่าใชจ่้ายในการจัดทํา จัดพมิพ ์และจัดสง่หนังสอืบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถงึการลงประกาศใน
หนังสอืพมิพร์ายวัน ที$นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิเชน่ ประกาศการแกไ้ขเพิ$มเตมิโครงการ การปิด
สมดุทะเบยีนเพื$อจ่ายเงนิปันผล เป็นตน้ และ/หรอื ขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(14) คา่ใชจ่้ายเกี$ยวเนื$องจากการเปลี$ยนแปลงแกไ้ขโครงการ เชน่ การจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทนุ คา่ใชจ่้ายในการประกาศการแกไ้ขในหนังสอืพมิพ ์เป็นตน้  
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(15) คา่เอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบัญชกีองทนุ  

(16) คา่ใชจ่้ายในการรับชําระเงนิค่าซื�อหน่วยลงทนุ คา่ใชจ่้ายในการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ เชน่ คา่ธรรมเนียม
ธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร เป็นตน้  

(17) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใขจ่้ายที$เกี$ยวขอ้งกับการทํารายการลงทุน และ/หรือค่าใชจ่้ายอื$นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสอืโตต้อบกับผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ 
ค่าจดทะเบียนกับผูม้ีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั�งค่าใชจ่้าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที$เกี$ยวเนื$องกับการจัดหา 
ไดม้า รับมอบ/สง่มอบดแูลรักษา ป้องกันผลประโยชน ์ซึ$งสนิทรัพยห์รอืหลักทรัพยต์า่งๆ ของกองทนุที$นอกเหนือไปจาก
ที$ระบไุวใ้นขอ้ 15.2.2 "คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี" เป็นตน้  

(18) คา่ใชจ่้ายที$เกดิจากการผดินัดชําระราคา (failed trade)  

(19) ค่าใชจ่้ายเกี$ยวกับการเก็บรักษาทรัพยส์นิในต่างประเทศ (ถา้ม)ี นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ที$
เรยีกเก็บรายปี ตามที$จ่ายจรงิ โดยจะไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

(20) คา่ใชจ่้ายตา่งๆ ในการชําระบัญช ีและเลกิกองทนุ 

(21) ค่าใชจ่้ายที$เกี$ยวขอ้งกับการใชห้รอือา้งองิดัชนีหลักทรัพย ์เครื$องหมายการคา้ และ/หรอื เครื$องหมายบรกิารของ
ตลาดหลักทรัพย ์และ/หรอื ของผูคํ้านวณและประกาศดัชนี (Index Provider) 

(22) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที$เกี$ยวขอ้งกับการจ่ายเงินปันผล และ/หรือค่าใชจ่้ายอื$นๆ  
ที$เกี$ยวเนื$องกับกองทนุ 

หมายเหต ุ 

คา่ใชจ่้ายที$เกี$ยวเนื$องกับการลงทนุในหลักทรัพยแ์ละทรัพยส์นิของกองทนุเป็นค่าใชจ่้ายที$เรยีกเก็บตามรายการที$เกดิขึ�น
จรงิไมส่ามารถประมาณการได ้ทั �งนี� คา่ใชจ่้ายดังกลา่วไมร่วมอยูใ่นเพดานขั �นสงูของคา่ธรรมเนียมอื$น ๆ 

 ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายต่างๆที$เรยีกเก็บจากกองทุนรวมตามขอ้ 15.1 - 15.2 รวมภาษีมูลค่าเพิ$ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ 
หรอืภาษีอื$นใด และภาษีดังกลา่วจะถอืเป็นภาระของกองทนุรวม  

ทั �งนี� ในกรณีที$อัตราภาษีมูลค่าเพิ$ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื$นใดมกีารเปลี$ยนแปลง บรษัิทจัดการสงวนสทิธใินการ
ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั�งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกับการเปลี$ยนแปลงดังกล่าว และใหถ้ือว่า
ไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

15.3. คา่ธรรมเนยีมที<เรยีกเก็บจากผูส้ ั<งซื
อหรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ทั�งนี� บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละราย
ไม่เท่ากันขึ�นอยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการทํารายการ ประเภทการทํารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้  

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

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

ชื<อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHCHINA-A คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมูลคา่หน่วยลงทนุ 

2. LHCHINA-D คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมูลคา่หน่วยลงทนุ 

3. LHCHINA-E คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมูลคา่หน่วยลงทนุ 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ทั�งนี� บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื�อคนืหน่วยลงทุนจากผูล้งทนุแต่ละกลุม่หรอืแต่ละ
รายไม่เท่ากันขึ�นอยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการทํารายการ ประเภทการทํารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 
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15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี<ยนหนว่ยลงทนุ (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี<ยนหนว่ยลงทุนเขา้ (Switching In) : ม ี 

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

ชื<อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHCHINA-A คา่ธรรมเนียมการรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

2. LHCHINA-D คา่ธรรมเนียมการรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

3. LHCHINA-E คา่ธรรมเนียมการรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ    

บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ แตจ่ะมกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื�อคนืหน่วยลงทุนตาม
อัตราที$บรษัิทจัดการกําหนด 

ทั�งนี�บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี$ยนหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแต่ละกลุม่หรอืแต่ละ
รายไม่เท่ากันขึ�นอยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการทํารายการ ประเภทการทํารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

15.3.3.2 คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี<ยนหนว่ยลงทุนออก (Switching Out) : ม ี 

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

ชื<อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHCHINA-A คา่ธรรมเนียมการสับเปลี$ยนหน่วยลงทนุเขา้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมูลคา่หน่วยลงทนุ 

2. LHCHINA-D คา่ธรรมเนียมการสับเปลี$ยนหน่วยลงทนุเขา้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมูลคา่หน่วยลงทนุ 

3. LHCHINA-E คา่ธรรมเนียมการสับเปลี$ยนหน่วยลงทนุเขา้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ของมูลคา่หน่วยลงทนุ 

อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ    

บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ แตจ่ะมกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื�อคนืหน่วยลงทุนตาม
อัตราที$บรษัิทจัดการกําหนด 

ทั�งนี�บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี$ยนหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแต่ละกลุม่หรอืแต่ละ
รายไม่เท่ากันขึ�นอยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการทํารายการ ประเภทการทํารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

15.3.4. คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ยลงทุน : ม ี 

ตามที$นายทะเบยีนเรยีกเก็บ  

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

ตามอัตราที$นายทะเบยีนกําหนด  

15.3.5. คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ : ม ี 

ตามที$นายทะเบยีนเรยีกเก็บ  

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

ตามอัตราที$นายทะเบยีนกําหนด  

15.3.6. คา่ปรบักรณีขายคนืหนว่ยลงทุนกอ่นระยะเวลาถอืครองที<กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอื<น ๆ : ม ี 

รายละเอยีดเพิ<มเตมิ :  
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(1)  คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุตามอัตราที$ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบันการเงนิกําหนด โดยบรษัิท
จัดการจะหักจากจํานวนค่าขายคนืหน่วยลงทนุนั�นๆ 

(2)  ค่าธรรมเนียมการหักเงนิจากบัญชขีองผูซ้ื�อหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอัตราที$ธนาคารพาณิชยห์รือสถาบันการเงนิ
กําหนด โดยตัดจ่ายจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(3)  บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายอื$น ๆ ที$ผูถ้อืหน่วยลงทุนขอใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการใหผู้ ้
ถอืหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกตซิึ$งเป็นกรณีที$บรษัิทจัดการดําเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย 
ตามที$จ่ายจรงิ เชน่ ค่าใชจ่้ายในการจดแจง้จํานํากับนายทะเบยีน ค่าแกไ้ขเปลี$ยนแปลงขอ้มูลในทะเบยีน เป็นตน้ โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วทราบ 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในขอ้ 15.3 ขา้งตน้นี� เป็นอัตราที$รวมภาษีมูลค่าเพิ$ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื$นใดทํานอง
เดยีวกัน 

15.4. วธิกีารคํานวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนยีม :  

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทั�งหมดเป็นอัตราที$รวมภาษีมลูค่าเพิ$ม ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื$นใดในทํานองเดยีวกัน  

ค่าใชจ่้ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะ
คํานวณทุกวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดอืน  ทั �งนี�การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี$ยนไดต้าม
ความเหมาะสมโดยถอืประโยชนข์องกองทนุเป็นสําคัญ 

ค่าใชจ่้ายขอ้ 15.2.6 (1 – 22) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที$จ่ายจรงิ และในทางบัญชจีะพจิารณาตัดจ่ายทั�งจํานวน
หรอืทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมเฉลี$ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที$จะไดร้ับประโยชน์จากค่าใชจ่้ายนั�น
หรอืตามระยะเวลาที$เหมาะสม  

ทั �งนี�การตัดจ่ายค่าใชจ่้ายดังกลา่วขา้งตน้จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีี$กําหนดโดยสมาคมนักบัญชแีละผูส้อบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ$ง หากมีการเปลี$ยนแปลงเกี$ยวกับภาษีมูลค่าเพิ$ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื$นใดใน
ทํานองเดยีวกัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะเปลี$ยนแปลงการรับรูภ้าษีต่างๆ ดังกล่าว โดยถือว่าไดร้ับมตจิากผูถ้ือ
หน่วยลงทนุแลว้ 

15.5. การเปลี<ยนแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

1   ในกรณีที$บรษัิทจัดการมคีวามประสงคจ์ะลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายตามที$ไดร้ะบไุวใ้นโครงการและไดดํ้าเนนิการ
ดังกลา่วแลว้ ใหบ้รษัิทจัดการเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบอย่างทั$วถงึภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที$มกีารลด
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายดังกล่าว  ทั �งนี� การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งกระทําโดยวธิีการที$เหมาะสมอันทําใหม้ั$นใจไดว้่า 
ผูล้งทนุไดร้ับทราบขอ้มลูดังกล่าว เชน่ เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอื ณ สถานที$ในการซื�อขายหน่วย
ลงทนุทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เป็นตน้  
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้ือว่าสํานักงานใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ขเพิ$มเตมิ
โครงการในเรื$องดังกลา่วเมื$อบรษัิทจัดการไดดํ้าเนนิการตามขา้งตน้แลว้ 

2   ในกรณีที$บรษัิทจัดการมคีวามประสงคจ์ะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายเพิ$มขึ�นตามที$ระบุไวใ้นโครงการ บรษัิท
จัดการตอ้งคํานึงถงึความสมเหตุสมผลกับสภาพปกตทิางธุรกจิและประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ และตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างทั$วถงึดว้ยวธิกีารที$เหมาะสมอันทําใหม้ั$นใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้ับทราบขอ้มลู
ดังกลา่ว โดยอยา่งนอ้ยตอ้งจัดใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ ณ สถานที$ในการซื�อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ทั �งนี� ตามหลักเกณฑ์
ดังตอ่ไปนี� 

2.1  ในกรณีที$การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายเพิ$มขึ�นไมเ่กนิกวา่อัตราขั �นสงูของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายเดมิ
ตามที$ระบุไวใ้นโครงการ ใหบ้รษัิทจัดการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วันทําการก่อน
การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายเพิ$มขึ�น 

2.2  ในกรณีที$การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายเพิ$มขึ�นเกนิกว่าอัตราขั �นสงูของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเดมิ
ตามที$ระบไุวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการแลว้ว่าบรษัิทจัดการสามารถกระทําการดังกลา่วได ้ ทั �งนี� ในรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 
ปีนับแต่วันที$บริษัทจัดการประสงคจ์ะขึ �นค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดังกล่าว ใหบ้รษิัทจัดการดําเนนิการตาม
หลักเกณฑดั์งนี� 

(ก)  ในกรณีที$การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพิ$มขึ�นไม่เกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขั �นสูงดังกล่าว  
ใหบ้รษัิทจัดการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วันกอ่นการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
คา่ใชจ่้ายที$เพิ$มขึ�นดังกลา่ว 

(ข)  ในกรณีที$การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพิ$มขึ�นเกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขั �นสูงดังกล่าว บรษัิท
จัดการตอ้งไดร้ับมตพิเิศษ โดยไมจํ่าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ 2.1 

ทั�งนี� การเปลี$ยนแปลงตามขอ้ 1 วรรค 2 และขอ้ 2 (2.2) ใหบ้รษัิทจัดการแจง้ใหสํ้านักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
เปลี$ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายดังกล่าว 
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3  ในกรณีที$กองทุนไดร้ับผลตอบแทนสูงกว่าที$ไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการอาจเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมการจัดการเพิ$มเตมิได ้ทั �งนี� ไมเ่กนิเพดานคา่ธรรมเนียมการจัดการที$ระบไุวใ้นโครงการ  

15.6. หมายเหต ุ: 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั�งหมดของกองทุนที$เรียกเก็บจากกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นอัตราที$รวม
ภาษีมูลค่าเพิ$มแลว้ ทั �งนี� ในกรณีที$อัตราภาษีมูลค่าเพิ$มหรือภาษีอื$นใดมีการเปลี$ยนแปลง บรษิทั จัดการสงวนสทิธใิน
การปรับปรุงอัตราคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทั�งหมดของกองทนุใหส้อดคลอ้งกับการเปลี$ยนแปลงดังกล่าว 

16.วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน และ

ราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีที<มลูคา่หนว่ยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 

16.1 วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน

ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารบัซื
อคนืหนว่ยลงทุน : ตา่งประเทศ  

16.2 เงื<อนไขพเิศษ : 
บรษัิทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวธิีการที$สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด  

(1.1) มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

(1.2) มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์

(1.3)มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผล 

(1.4) มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูค่า 

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั�น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองแต่ละชนดิหน่วยลงทนุรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพยส์นิของกองทนุรวม ซึ$งผลประโยชนท์ี$เกดิจากการ
ลงทนุจะถอืเป็นประโยชนข์องกองทนุรวม และจะถกูปันสว่นตามสดัสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทนุแต่ละชนดิ 

ในกรณีที$มีการลงทุนในต่างประเทศบรษัิทจัดการจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมส่วนที$ลงทุนใน
ต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมส่วนที$ลงทุนในประเทศ เพื$อใชใ้นการคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิ
สทุธ ิราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื�อคนืหน่วยลงทนุ  

โดยในสว่นต่างประเทศจะใชมู้ลค่าหลักทรัพย ์และ/หรอืทรัพยส์นิ ณ สิ�นวันทําการซื�อขายที$จะไดร้ับจากกองทุนหลัก
ภายในวันทําการถัดไป และจะใชอั้ตราแลกเปลี$ยนเงนิตราต่างประเทศ ของ Bloomberg  เวลาประมาณ 17.00 น. ของ
วันทําการที$คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุน  
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที$ไม่สามารถใชอั้ตราแลกเปลี$ยนดังกล่าวได ้บรษัิทขอสงวนสทิธใิชอั้ตราแลกเปลี$ยนเงนิตรา
ต่างประเทศจากแหล่งขอ้มูลอื$น ๆ ตามที$บรษัิทเห็นสมควร ภายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ หรือตาม
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารที$สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนที$ไดร้ับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิ$มเตมิโครงการ 

วธิกีารคํานวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําใหก้ารปันส่วนมูลค่าทรัพยส์นิสุทธจิะตอ้งมกีารแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิ
สทุธติามแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

การคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนนั�น จะคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธโิดยรวมของกองทุน และปันสว่นใหกั้บ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี$ยตามสัดสว่นของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองวันก่อนหนา้ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
กรณีวันแรกของการคํานวณมลูค่าทรัพยส์นิสทุธจิะเฉลี$ยโดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุที$ขายไดทั้�งหมดของแต่ละชนดิหน่วย
ลงทนุ 

หลังจากนั�น ปรับปรุงรายการที$เกี$ยวขอ้งเฉพาะกับหน่วยลงทนุแต่ละชนดิ (ไดแ้ก ่รายการขายหน่วยลงทนุ รายการรับซื�อ
คนืหน่วยลงทนุ รายการรับซื�อคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิและรายการเงนิปันผลจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแตล่ะชนดิ เป็น
ตน้) และคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิลังหักคา่ธรรมเนียมและมลูค่าหน่วยลงทนุของแต่ละชนดิหน่วยลงทนุ 

ทั�งนี� มูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที$คํานวณ จะตอ้งมีมูลค่าไม่ตํ$ากว่าศูนย ์การปันส่วนรายไดแ้ละ
คา่ใชจ่้ายใหเ้ป็นไปตามแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

ตวัอยา่งการคํานวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

วนัที< 1 มีมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิที$จําหน่ายไดทั้�งหมดในช่วง IPO 25,000 บาท มูลค่าที$ตราไวต้่อหน่วย = 10 บาท 
(แบ่งเป็น 1. ชนิดจ่ายเงินปันผล 10,000 บาท และ 2. ชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท และ 3.ชนิดช่องทาง
อเิล็กทรอนกิส ์) และสมมตุมิผีลประโยชนใ์นวันแรก 3,000 บาท และมยีอดซื�อหน่วยลงทุนชนดิจ่ายปันผล 5,000 บาท 
ยอดขายหน่วยลงทนุชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์1,000 บาท 
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 กองทนุรวม ชนดิจ่ายปันผล ชนดิสะสมมลูคา่ 

 

ชนดิชอ่งทาง
อเิล็กทรอนกิส ์

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิี$จําหน่ายไดห้ลัง
หักคา่ธรรมเนียมการขาย (ถา้ม)ี 
(บาท) 

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

ผลประโยชน์ที$เกดิขึ�นในวันแรก 3,000 
บาท 
วธิคีดิการปันสว่นมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
-ชนดิจ่ายปันผล = 
3,000x10,000/25,000=1,200 
-ชนดิสะสมมูลคา่= 
3,000x10,000/25,000=1,200  
-ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์= 
3,000x5,000/25,000=600 

3,000.00 1,200.00 1,200.00 600.00 

รายการค่าใชจ่้ายที$เกี$ยวขอ้งกับหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนดิ 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้าย
ของกองทนุ 

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

รายการค่าใชจ่้ายของกองทนุรวมตอ่
วัน (/365) 
- คา่ธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 

0.802% 
- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์

(+vat) = 0.107% 
(คดิอัตราเทา่กันทั�ง 3 ชนดิหน่วย
ลงทนุ) 

 
(0.62) 
(0.08) 

 
(0.25) 
(0.03) 

 
(0.25) 
(0.03) 

 
(0.12) 
(0.02) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 27,999.30 11,199.72 11,199.72 5,599.86 
จํานวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 2,500.0000 1,000.0000 1,000.0000 500.0000 
มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 11.1997 11.1997 11.1997 11.1997 

วนัที< 2 ทําการเพิ$ม-ลดหน่วยจากการซื�อหน่วยลงทุนและขายคนืหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหนา้ (จากรายการซื�อ
หน่วยลงทนุชนดิที$จ่ายเงนิปันผล 5,000 บาท และขายคนืหน่วยลงทนุชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์1,000 บาท) ในวันนี�
มยีอดซื�อหน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูค่า 10,000 บาท และมยีอดขายหน่วยลงทนุชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์1,000 บาท 

 กองทนุรวม ชนดิจ่ายปันผล ชนดิสะสมมลูคา่ 

 

ชนดิชอ่งทาง
อเิล็กทรอนกิส ์

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนของ
วันกอ่นหนา้ (บาท) 

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

ปรับปรุงมลูคา่เพิ$ม-ลดหน่วยลงทนุ
ของวันทําการกอ่นหนา้ 
1) ขายหน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปัน

ผล (+5,000 บาท) 
2) รับซื�อคนืหน่วยลงทนุชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส ์(-1,000 บาท) 
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้าย
ของกองทนุ 

 
 

5,000.00 
(1,000.00) 

 
 
 

31,999.30 

 
 

5,000.00 
 
 
 
 

16,199.72 

 
 
 
 
 
 
 

11,199.72 

 
 
 

(1,000.00) 
 
 
 

4,599.86 

ผลประโยชน์ที$เกดิขึ�นในวันที$ 2  
จํานวนเงนิ 5,000 บาท 
วธิคีดิการปันสว่นมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
- ชนดิจ่ายปันผล = 5,000 x 

16,199.72 /31,999.30 = 
2,531.27 
- ชนดิสะสมมลูคา่ = 5,000 x 

11,199.72 / 31,999.30 = 
1,749.99 

5,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,531.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,749.99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

718.74 
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- ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์= 
5,000 x 4,599.86 /31,999.30 = 
718.74 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้าย
ของกองทนุ 

 
 
 
 
 

36,999.30 

 
 
 
 
 

18,730.99 

 
 
 
 
 

12,949.71 

 
 
 
 
 

5,318.60 
รายการค่าใชจ่้ายของกองทนุรวมตอ่
วัน ( /365) 
-คา่ธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 
0.802% 
-คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 
(+vat)= 0.107% (คดิอัตราเทา่กัน
ทั�ง 3 ชนดิหน่วยลงทนุ) 

 
(0.81) 
(0.11) 

 
(0.41) 
(0.05) 

 
(0.28) 
(0.04) 

 
(0.12) 
(0.02) 

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

จํานวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 
- หน่วยลงทนุเพิ$มขึ�นจากการขาย

หน่วยลงทนุชนดิจ่ายปันผล = 
5,000 / 11.1998 = 446.4365 
หน่วย 
- หน่วยลงทนุลดลงจากการรับซื�อคนื

หน่วยลงทนุชนดิชอ่งทาง
อเิล็กทรอนกิส ์= 1,000 / 11.1997 
= 89.2881 หน่วย 

 
 
 

2,857.1524 

 
 
 

1,446.4365 

 
 
 

1,000.0000 

 
 
 

410.7119 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 12.9493 12.9494 12.9493 12.9493 

วนัที< 3 ทําการเพิ$ม-ลดหน่วยจากการซื�อหน่วยลงทุนและขายคนืหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหนา้ (จากรายการซื�อ
หน่วยลงทุนชนดิสะสมมูลค่า 10,000 บาท และขายคนืหน่วยลงทุนชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์1,000 บาท) ในวันนี�มี
การจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผล 1,000 บาท 

 กองทนุรวม ชนดิจ่ายปันผล ชนดิสะสมมลูคา่ ชนดิชอ่งทาง
อเิล็กทรอนกิส ์

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนของวัน
กอ่นหนา้ (บาท) 

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

ปรับปรุงมลูคา่เพิ$ม-ลดหน่วยลงทนุของ
วันทําการกอ่นหนา้และรายการจ่ายเงนิ
ปันผล 
1) ซื�อหน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูค่า  

(+10,000 บาท) 
2) รับซื�อคนืหน่วยลงทนุชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส ์(-1,000 บาท) 
3) จ่ายเงนิปันผล (-1,000 บาท) 
มลูคา่ทรัพยส์นิหลังปรับปรุงมลูคา่ 
เพิ$ม-ลดหน่วยลงทนุและรายการ
จ่ายเงนิปันผล 

 
 

10,000.00 
(1,000.00) 

 
(1,000.00) 

 
 

44,998.38 

 
 

 
 
 

(1,000.00) 
 
 

17,730.53 

 
 

10,000.00 
 
 
 
 
 

22,949.39 

 
 
 

(1,000.00) 
 
 
 
 

4,318.46 

ผลประโยชน์ที$เกดิขึ�นในวันที$ 3 จํานวน 
6,000 บาท 
วธิคีดิการปันสว่นมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
-ชนดิจ่ายปันผล = 6,000 x 
17,730.53/44,998.38 = 2,364.16 
-ชนดิสะสมมูลคา่ = 6,000 x 
22,949.39/44,998.38 = 3,060.92 
-ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์= 6,000 
x 4,318.46/44,998.38 = 575.82 
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้าย 

6,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,998.38 

2,364.16 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,094.69 

3,060.03 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,009.42 

575.82 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,894.28 
รายการค่าใชจ่้ายของกองทนุรวมตอ่วัน  
(/ 365) 
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 กองทนุรวม ชนดิจ่ายปันผล ชนดิสะสมมลูคา่ ชนดิชอ่งทาง
อเิล็กทรอนกิส ์

-คา่ธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 
0.802% 
-คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์(+
vat) = 0.107% 
(คดิอัตราเทา่กันทั�ง 3 ชนดิหน่วย
ลงทนุ) 

(1.12) 
(0.15) 

(0.44) 
(0.06) 

(0.57) 
(0.08) 

(0.11) 
(0.01) 

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

จํานวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 
-หน่วยลงทนุเพิ$มขึ�นจากการขายหน่วย
ลงทนุชนดิสะสมมลูคา่ = 10,000 / 
12.9494 = 772.2425 หน่วย 
-หน่วยลงทนุลดลงจากการรับซื�อคนื
หน่วยลงทนุชนดิชอ่งทาง
อเิล็กทรอนกิส ์= 1,000 / 12.9493 = 
77.2242 หน่วย 

 
 

3,552.1647 

 
 

1,446.4405 

 
 

1,772.2365 

 
 

333.4877 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 14.3566 13.8921 14.6756 14.6756 

(2) บรษัิทจัดการจะคํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื�อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี� เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลี$ยนแปลงเป็นอยา่งอื$น  

(2.1) คํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิ�นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป  

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื�อคนืหน่วยลงทุนทุกสิ�นวันทําการซื�อขายหน่วยลงทนุภายใน 1 วันทํา
การถัดไป ทั�งนี� ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการใชมู้ลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ�นวันทําการซื�อขายหน่วยลงทุนนั�นเป็นเกณฑใ์นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื�อคนืหน่วย
ลงทนุ  

(2.3) ประกาศมลูค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื�อคนืหน่วยลงทนุ 
ดังตอ่ไปนี�  

(ก) วันทําการกอ่นวันทําการซื�อขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป    

(ข) วันทําการซื�อขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป 

(ค) วันทําการสุดทา้ยของแต่ละเดือน โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป ทั�งนี� เฉพาะในกรณีที$กองทุนรวม
กําหนดวันทําการซื�อขายหน่วยลงทนุแตล่ะครั �งหา่งกันยาวกวา่ 1 เดอืน 

(ง) วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพื$อการจ่ายเงนิปันผล โดยประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป  

ความใน (ก) มใิหนํ้ามาใชบั้งคับกับกองทุนรวมเปิดที$ซื�อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื$อผูล้งทุน
ประเภทสถาบัน 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื�อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดย
ประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป   

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทุนที$จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดเมื$อสิ�นวันทําการ
ที$คํานวณนั�น  

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื�อคนืหน่วยลงทุน ที$ประกาศขา้งตน้ ตอ้ง
ไดร้ับการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์

บรษัิทจัดการอาจไม่สามารถดําเนนิการตาม (2.1) - (2.4) ได ้หากเกดิเหตกุารณ์ที$ทําใหไ้ม่ไดร้ับราคาหลักทรัพย ์และ/
หรือทรัพยส์นิ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที$ลงทุน อันเนื$องจากกองทุนรวมต่างประเทศ ตลาด
หลักทรัพยต์่างประเทศ สถาบันการเงนิต่างประเทศที$ตดิต่อซื�อขายหลักทรัพย ์รวมทั�งประเทศที$เกี$ยวขอ้งกับการลงทนุ 
ปิดทําการ หรอืเกดิเหตกุารณ์อื$นใดที$ไม่สามารถควบคมุได ้บรษัิทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื�อคนืหน่วยลงทุน ภายในวันทําการถัดจากวันที$บรษัิทจัดการไดร้ับขอ้มูลราคาหลักทรัพยห์รอืมูลคา่
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และจะประกาศภายในวันทําการถัดจากวันที$คํานวณมูลค่าทรัพยส์นิ
สทุธ ิ

การคํานวณมลูค่าทรัพยส์นิสทุธกิรณีที$วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยดุทําการในต่างประเทศ บรษัิทจัดการจะใช ้
ราคาราคาหลักทรัพย ์และ/หรอืทรัพยส์นิ มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทุนรวมในต่างประเทศที$ลงทนุลา่สดุที$มเีป็นฐานใน
การคํานวณ ทั�งนี� เวน้แตก่รณีที$บรษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นร่วมกันวา่ควรจะใชร้าคาอื$นที$เหมาะสมกว่าแทน 
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มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทุนที$จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดเมื$อสิ�นวันทําการ
ที$คํานวณนั�น  

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุน ที$ประกาศขา้งตน้  
ตอ้งไดร้ับการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์

(2.5) ประกาศทางเว็บไซตเ์พื$อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดังกล่าวภายในเวลาที$ผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลใน
การตัดสนิใจลงทุนได ้และปิดประกาศไวใ้นที$เปิดเผย ณ ที$ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดใหม้ีประกาศ
ดังกลา่วไว ้ณ สถานที$ตดิตอ่ทุกแหง่ของผูส้นับสนุนการขายและรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$
จะประกาศในชอ่งทางอื$นที$เหมาะสม โดยถอืว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และบรษัิทจัดการจะแจง้
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน 

ในกรณีที$การประกาศขา้งตน้ หากไดก้ระทําผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที$จัดขึ�นโดยสมาคม (NAV 
Center) หรอืชอ่งทางอื$นที$สํานักงานยอมรับ บรษัิทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
3 วันทําการถัดไปก็ได ้

(2.6) ในกรณีที$มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื�อคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที$สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3) การใชตั้วเลขทศนยิมของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื�อคนืหน่วยลงทุน หรอื
จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี� 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตาม
หลักสากล 

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื$อใชใ้นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที$ 4 ขึ�น ส่วนมูลค่า
หน่วยลงทนุเพื$อใชใ้นการคํานวณราคารับซื�อคนืหน่วยลงทนุจะตัดทศนยิมตําแหน่งที$ 5 ทิ�ง 

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

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล  
แตจ่ะใชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนยิมตําแหน่งที$ 5 ทิ�ง 

ในกรณีที$มีผลประโยชน์เกดิขึ�นจากการคํานวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษัิทจัดการจะนําผลประโยชน์นั�น รวมเขา้เป็น
ทรัพยส์นิของกองทนุ 

(4)   ในกรณีดังตอ่ไปนี� ใหบ้รษัิทจัดการไดร้ับยกเวน้ไมต่อ้งปฏบัิตติามขอ้ 16.1 (2) 

(4.1)  เมื$อบรษัิทจัดการกองทนุรวมไม่ขายหรอืรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรับคําสั$งซื�อหรอืคําสั$งขายคนืหน่วยลงทุน 
โดยใหไ้ดร้ับยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดังกลา่ว 

(4.2)  เมื$อมเีหตทุี$บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้ับยกเวน้ตั �งแตวั่นที$ปรากฏเหตดัุงกลา่ว 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื�อคนืหน่วยลงทุนของวันทําการซื�อขายหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทํา
การถัดไป 

16.3 แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื�อคนืหน่วยลงทุน
ทางเว็บไซต์ (website) ของบรษัิทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรือช่องทางอื$นที$บรษัิทจัดการเห็นว่า
เหมาะสม 

16.4 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีที<มูลคา่หนว่ยลงทุนไมถู่กตอ้ง 

1. ในกรณีที$ราคาหน่วยลงทุนที$ไม่ถูกตอ้งแตกต่างจากราคาหน่วยลงทุนที$ถูกตอ้งนอ้ยกว่าหนึ$งสตางค ์หรอืต่างจาก
ราคาหน่วยลงทนุที$ถูกตอ้งตั �งแต่หนึ$งสตางคข์ึ�นไป แตไ่มถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที$ถูกตอ้ง บรษัิทจัดการจะ
จัดทําและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที$พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจัดใหม้ีสําเนารายงานดังกล่าวไว ้ณ ที$ทําการของบรษัิทจัดการ เพื$อใหสํ้านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  สามารถตรวจสอบได ้ โดยรายงานดังกลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ย ดังตอ่ไปนี� 

(ก) ราคาหน่วยลงทนุที$ไมถ่กูตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทนุที$ถกูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุี$ทําใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  
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(ง) มาตรการป้องกันเพื$อมใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง ทั �งนี� เวน้แตใ่นกรณีที$ราคาหน่วยลงทนุที$ไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที$ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครั �งสุดทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ื�อขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง 

2. ในกรณีที$ราคาหน่วยลงทุนที$ไมถู่กตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทนุที$ถูกตอ้งตั �งแตห่นึ$งสตางคข์ึ�นไป และคดิเป็นอัตรา
ตั �งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที$ถูกตอ้ง บรษัิทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังนับตั�งแต่วันที$พบ
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และดําเนนิการดังต่อไปนี�เฉพาะวันที$ราคาหน่วยลงทุนต่างจากราคาหน่วยลงทุนที$ถูกตอ้ง
ตั �งแตห่นึ$งสตางคข์ึ�นไป และคดิเป็นอัตราสว่นตั�งแตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที$ถกูตอ้ง 

(1) จัดทํารายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิ�นภายในวันทําการถัดจาก
วันที$ บรษัิทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง  และสง่รายงานดังกล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในวันทําการถัด
จากวันที$คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ�น  เพื$อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการ
ถัดจากวันที$บรษัิทจัดการสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ทั �งนี� รายงานดังกลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี�   

(ก) ราคาหน่วยลงทนุที$ไมถ่กูตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทนุที$ถกูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุี$ทําใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(ง) การดําเนนิการของบรษัิทจัดการเมื$อพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง  

ทั �งนี� บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที$ทําการของบรษัิทจัดการ เพื$อใหสํ้านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนที$ไมถู่กตอ้ง ใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุที$ถูกตอ้งภายในวันที$ผูดู้แลผลประโยชนร์ับรองขอ้มูล
ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ดําเนนิการโดยวธิกีารใดๆ เพื$อใหผู้ล้งทุนสามารถรับทราบชื$อกองทุนรวมที$มีการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนตาม (2) 
และวัน เดอืน ปีที$มกีารแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุตาม (2) ภายในสามวันทําการนับแต่วันที$ผูด้แูลผลประโยชนร์ับรองขอ้มูล
ในรายงานตาม (1)   

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จ  และดําเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพื$อใหผู้ซ้ ื�อหน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุในช่วง
ระยะเวลาที$ราคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตามขอ้ (2) และการชดเชยราคา ภายในหา้วันทําการนับ
แตวั่นที$ผูด้แูลผลประโยชนร์ับรองขอ้มลูในรายงานดังกลา่ว 

(5) จัดทํามาตรการป้องกันเพื$อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  และสง่รายงานดังกล่าว พรอ้มทั�งสําเนารายงานการ
แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาที$จัดทําตาม (1) ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที$ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดังกล่าว  เวน้แต่ในกรณีที$ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที$ไม่อาจควบคุมได ้  บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่สําเนาเอกสารที$ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองว่าการที$ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง
มสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที$ไมอ่าจควบคมุไดแ้ทน 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามหลักเกณฑดั์งต่อไปนี� 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุที$ไมถ่กูตอ้งตํ$ากวา่ราคาหน่วยลงทนุที$ถูกตอ้ง (understate)ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตดัิงนี� 

(ก) กรณีที$เป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื�อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ$งมมีูลค่า
เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที$ไมถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุที$ถกูตอ้ง 

หากปรากฏว่าผูซ้ ื�อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที$
จะตอ้งลด  ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที$ขาดอยู่ หรือลด
จํานวนหน่วยลงทุนที$เหลอือยู่นั �นและจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที$ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี  
เพื$อชดเชยราคาใหแ้กก่องทุนรวมเปิด  เวน้แต่การที$ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที$ไม่อาจ
ควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครั �งสุดทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ์ื�อขาย
หลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์ับรองวา่มสีาเหตดัุงกล่าว 



กองทนุเปิด แอล เอช อคิวติี� ไชน่า ออพพอรท์นูติี�       หนา้ 63 

(ข) กรณีที$เป็นการรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมเพิ$มจํานวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนซึ$งมมีูลค่าเท่ากับสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนที$ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที$ถูกตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของ
กองทุนรวมเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา  เพื$อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  แต่หากปรากฏว่า
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลอือยู่  ใหบ้รษัิทจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื$อชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุที$ไมถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุที$ถูกตอ้ง (overstate) ใหบ้รษัิทปฏบัิตดัิงนี� 

(ก) กรณีที$เป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมเพิ$มจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื�อหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนซึ$งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที$ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที$ถูกตอ้ง หรือจ่ายเงนิของ
กองทนุรวมเปิดเป็นจํานวนเทา่กับสว่นตา่งของราคา เพื$อชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ื�อหน่วยลงทนุ 

(ข) กรณีที$เป็นการรับซื�อคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนซึ$งมมีลูคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที$ไมถู่กตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุที$ถกูตอ้ง 

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที$
จะตอ้งลด ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที$ขาดอยู่ หรือลด
จํานวนหน่วยลงทุนที$เหลอือยู่นั �นและจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที$ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี  
เพื$อชดเชยราคาใหแ้กก่องทุนรวมเปิด  เวน้แต่การที$ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที$ไม่อาจ
ควบคุมได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครั �งสดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยห์รอืศูนยซ์ื�อขายหลักทรัพยไ์ม่ถกูตอ้ง 
และผูด้แูลผลประโยชนร์ับรองวา่มสีาเหตดัุงกล่าว 

ในกรณีที$บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ ื�อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนรายใด 
มีมูลค่าไม่ถงึหนึ$งรอ้ยบาท บรษัิทอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที$มกีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน  
แต่ถา้บุคคลดังกล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ใหบ้รษัิทชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายในหา้วันทําการนับแต่
วันที$ผูด้แูลผลประโยชนร์ับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเพื$อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1)(ข) หรือผูซ้ื�อหน่วยลงทุนตาม 

(2)(ก)  บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจจ่ายเงนิของบรษัิทเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้

(3)   บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ที$เกดิขึ�นจากมลูค่าหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง เชน่ คา่ใชจ่้ายในการประกาศ 

การแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนังสอืพมิพ ์คา่ออกเช็ค คา่ใชจ่้ายในการจัดสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ื�อหน่วยลงทุน

และผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีที$มูลค่าหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งดังกลา่ว  มสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอก

ที$ไมอ่าจควบคมุได ้

17. ชื<อผูเ้กี<ยวขอ้ง 

17.1 ชื<อบรษิทัจดัการ 

ชื$อ : บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด 

17.2 ชื<อผูด้แูลผลประโยชน ์

ชื$อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

17.3 ชื<อผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) 

ไมม่ ี

17.4 ชื<อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) 

ชื$อ : ไมม่ ี

สทิธ ิหนา้ที$ และความรับผดิชอบ : ไมม่ ี

17.5 ที<ปรกึษา 

17.5.1. ชื$อที$ปรกึษาการลงทนุ 

ชื$อ : ไมม่ ี

17.5.2. ชื$อที$ปรกึษากองทนุ 

ชื$อ : ไมม่ ี
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17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื$อ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกัิงวาฬไกล  

ชื$อ : นาง ขวัญใจ เกยีรตกัิงวาฬไกล  

ชื$อ : นาย สาธติ เกยีรตกัิงวาฬไกล  

ชื$อ : นาย ประสทิธิ�พร เกษามา  

รายละเอยีดเพิ$มเตมิ (ผูส้อบบัญช)ี :  

หรือบุคคลอื$นที$ไดร้ับความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7 การแตง่ต ั
งคณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไมม่ ี

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจําปีของกองทนุรวม 

18.1. วันที$สิ�นสดุรอบบัญช ี: ประมาณ 1 ปี นับตั �งแตวั่นจดทะเบยีนกองทนุ 

18.2. วันที$สิ�นสดุรอบบัญชคีรั �งแรก : ประมาณ 1 ปี นับตั �งแตวั่นจดทะเบยีนกองทนุ 

18.3. รายละเอยีดเพิ$มเตมิ :  

วันสิ�นสดุรอบบัญช ี: ประมาณ 1 ปี นับตั �งแตวั่นจดทะเบยีนกองทนุ 

วันที$สิ�นสดุรอบบัญชคีรั �งแรก :   

19. การขอมตผิูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการการจดัการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

เป็นไปตามที$ระบไุวใ้นสว่นขอ้ผูกพันตามขอ้ 19 เรื$อง "หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ" 

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบังคับของมตดัิงกล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดใน
ขอ้ผกูพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ทั�งนี� การขอมตเิพื$อแกไ้ขเพิ$มเตมิโครงการเป็นไปตามที$
กําหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

20. ขอ้กําหนดอื<นๆ 

20.1  การควบรวมกองทุน 

1 การควบรวมกองทุนรวมตอ้งเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมที$อยู่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ
กองทุนรวมเดยีวกัน โดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งพจิารณาถงึผลกระทบที$เกดิขึ�นต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนของแต่ละ
กองทนุรวมดว้ยความเป็นธรรม 

กองทุนรวมตั�งแต่ 2 กองทุนรวมขึ�นไปจะดําเนินการเพื$อควบรวมกองทุนรวมไดต้่อเมื$อไดร้ับมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ตามหลักเกณฑท์ี$ระบไุวใ้นโครงการและขอ้ผูกพัน ภายใตห้ลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี� 

(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที$มีนโยบายการลงทุน ความเสี$ยงและระดับความเสี$ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) เดยีวกัน บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที$
จะควบรวมกองทนุรวมดังกล่าว 

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที$มีนโยบายการลงทุน ความเสี$ยงและระดับความเสี$ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งไดร้ับมตพิเิศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที$ 
จะควบรวมกองทนุรวมดังกล่าว  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกับกองทุนเปิด หากมี
ผลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที$รับโอนเป็นกองทุนเปิด บรษัิทจัดการจะขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมที$รับโอนเพื$อแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้ับมตโิดยเสยีงขา้ง
มากของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ$ง ถือว่าไดร้ับมติของผูถ้ือหน่วยลงทุนในการแกไ้ข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแลว้ ทั �งนี� โดยไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบัตติามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการกําหนดวธิีปฏบัิตใินการขอความเห็นชอบเพื$อแกไ้ขประเภทของโครงการ
จัดการกองทนุรวม”  

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะสง่หนังสอืนัดประชมุล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสบิสี$วันกอ่นวันประชมุ หรอื
ส่งหนังสอืขอมตลิ่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสามสบิวันก่อนวันที$กําหนดใหเ้ป็นวันสุดทา้ยของการรับหนังสอืแจง้มตจิากผูถ้ือ
หน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูลที$ผูถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเกี$ยวกับการควบรวมกองทุนอย่างนอ้ยดังต่อไปนี�ใหช้ัดเจน
ไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ หรอืหนังสอืขอมตดัิงกลา่ว  



กองทนุเปิด แอล เอช อคิวติี� ไชน่า ออพพอรท์นูติี�       หนา้ 65 

(3) สถานการณ์ลงทนุของกองทนุรวมที$จะควบรวมกองทุนที$เป็นปัจจุบันกอ่นการขอมตคิวบรวมกองทุน ซึ$งจะตอ้งแสดง
รายละเอยีดเป็นรายหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอื$นโดยระบุประเภท ชื$อ จํานวน อัตราผลตอบแทน (ถา้ม)ี มูลค่ายุตธิรรม
ของหลักทรัพยต์ามมาตรฐานการบัญชสํีาหรับกจิการที$ดําเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่า
หน่วยลงทนุ ณ วันทําการสดุทา้ยของสัปดาหล์า่สดุ และผลการดําเนนิงานลา่สดุของกองทนุรวม  

(4) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสําคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที$จะควบรวมกองทุน และลักษณะที$จะ
เปลี$ยนแปลงเมื$อมกีารควบรวมกองทนุแลว้ โดยตอ้งมรีายละเอยีดเกี$ยวกับประเภทและวัตถุประสงคข์องโครงการจัดการ
กองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ่้ายที$เรยีกเก็บจากผูซ้ื�อหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่าง
นอ้ย  

(5) ขั �นตอน สาระสําคัญของการดําเนนิการในแตล่ะขั �นตอน และกําหนดเวลาในการควบรวมกองทนุ 

(6) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที$จะควบรวมกองทนุ  

(7) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมที$จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุนรวมใหม่หรอื
กองทนุรวมที$รับโอน  

(8) การดําเนนิการเกี$ยวกับการจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี กอ่นการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิปันผลภายหลัง
การควบรวมกองทนุ (ถา้ม)ี  

(9) ค่าใชจ่้ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ่้ายที$จะเกดิขึ�นจากการดังกล่าวที$จะเรยีกเก็บจากผูถ้ือหน่วยลงทุนและ
กองทนุรวม (ถา้ม)ี เชน่ คา่ใชจ่้ายในการชําระบัญช ี 

(10) ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลังจากมกีารควบรวมกองทนุ เชน่ คา่ใชจ่้าย ความเสี$ยง หรอืสทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ทั�งนี� ตอ้งไมม่ลัีกษณะที$เกนิความจรงิ  

2 ในกรณีที$ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในกําหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมกอ่นวันที$การควบ
รวมกองทุนแลว้เสร็จ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการให ้
ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รอืกองทนุรวมที$รับโอนได ้ 

3 ในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสอืนัดประชุมหรือหนังสอืขอมตเิพื$อควบรวมกองทุนถงึวันที$มีการควบรวมกองทุน 
บรษัิทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั$งซื�อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที$จะควบรวมกองทุนรวมที$ไดร้ับไวแ้ลว้ 
หรอือาจหยุดรับคําสั$งซื�อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรื$องดังกล่าวไว ้ณ ที$ทําการทุก
แห่งของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้กีารประกาศเรื$องดังกล่าวไว ้ณ สถานที$ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซื�อคนื  

ในชว่งระยะเวลาตามวรรคหนึ$ง ใหบ้รษัิทจัดการจัดทํารายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวันทําการสุดทา้ยของแต่ละ
สัปดาห์ของกองทุนรวมที$จะควบรวมกองทุนรวมและจัดใหม้ีรายงานดังกล่าวไว ้ณ ที$ทําการของบรษัิทจัดการและ
สถานที$ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนืเพื$อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้และจัดสําเนาให ้
เมื$อผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ  

เวน้แตใ่นกรณีที$คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิ$มเตมิรายละเอยีดการ
ควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะดําเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที$แกไ้ขหรอืเพิ$มเตมิดังกลา่ว  

20.2  กรณีบุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หนึ<งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที<
จําหนา่ยไดแ้ลว้ท ั
งหม 

ในกรณีที$บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากัดการถือหน่วยลงทุน  บรษัิทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสยีงที$เกนิกว่าหนึ$งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที$จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของกองทุนรวม เวน้แต่การเกนิ
ขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุตามขอ้ 5.2.7.1 (3)(ค)  

โดยบรษัิทจัดการจะดําเนนิการแกไ้ขสัดสว่นการถอืหน่วยลงทุนของบคุคลหรอืกลุ่มบคุคลเดยีวกันนั�นใหม้จํีานวนไม่เกนิ
หนึ$งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที$จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของกองทนุรวมนั�นภายในสองเดอืนนับแตวั่นที$ปรากฏกรณี
ดังกล่าว หรือดําเนินการเลกิกองทุนรวมนั�นทันที เวน้แต่ เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

20.3 การแกไ้ข เปลี<ยนแปลง เพิ<มเตมิโครงการจดัการกองทนุหรอืวธิกีารจดัการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิในการแกไ้ข เปลี$ยนแปลง เพิ$มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที$
เห็นสมควรในกรณีที$สว่นราชการต่างๆ เชน่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/
หรอื หน่วยงานอื$นใดที$มอํีานาจตามกฎหมาย ไดม้กีารปรับเปลี$ยน แกไ้ข เพิ$ม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั$งการ ผ่อนผันใน
เรื$องต่างๆ ที$เกี$ยวเนื$องกับหลักเกณฑ ์เงื$อนไข วธิกีารจัดตั �งจัดการ และ/หรอืวธิกีารบรหิารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็น
เรื$องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้กําหนด ระเบียบปฏบัิต ิเงื$อนไข หรือ รายละเอียดต่างๆ ทั�งนี�โดยถือว่าไดร้ับความ
เห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกราย  ทั �งนี�การแกไ้ขเปลี$ยนแปลงเพิ$มเตมิดังกล่าว จะตอ้งเป็นไปตามที$สํานักงาน
ประกาศกําหนด เห็นชอบ ผอ่นผัน สั$งการ ใหส้ามารถกระทําได ้ 
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20.4 การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนื<องจากการที<กองทนุใชบ้รกิารบคุคลอื<น (Soft commission) 

บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื$อกองทุนจากบุคคลที$เป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื$องมาจากการใชบ้รกิารของ
บคุคลดังกลา่วในการจัดการกองทนุได ้โดยมหีลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี� 

(1) ผลประโยชนต์อบแทนที$รับไวนั้�นตอ้งเป็นทรัพยส์นิที$มมีลูค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกี$ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ 

(2) ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมที$แสดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบุคคลนั�นบ่อยครั �งเกนิความจําเป็นเพื$อใหก้องทุน
ไดร้ับประโยชนจ์ากบคุคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ$งใหแ้ก่กองทุนรวมที$อยู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทตอ้ง
กระทําดว้ยความเป็นธรรมและคํานงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์ี$อาจมไีวไ้ดข้องกองทนุรวมนั�นดว้ย 

20.5  การกูย้มืเงนิหรอืการทําธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซื
อคนื 

บรษัิทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื�อคนืในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
เงื$อนไข และวธิกีารที$คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

20.6 การบรกิารซื
อขายหนว่ยลงทนุดว้ยวธิอี ื<นๆ เพิ<มเตมิ 

(1) บรษัิทจัดการอาจเปิดใหบ้รกิารซื�อขายหน่วยลงทุนดว้ยวธิีการซื�อขายแบบอื$นๆ เพิ$มเตมิ ตามหลักเกณฑ์และ
เงื$อนไขที$บรษัิทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑข์องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผู้ ้
ลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเริ$มใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศไวท้ี$สํานักงานของบรษัิทจัดการ และสํานักงาน
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ 

(2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี$จะเปลี$ยนแปลงหรอืปรับปรุง เพิ$มเตมิ วธิกีารชําระเงนิค่าซื�อขายหน่วยลงทุนโดยไม่
ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยจะทําการตดิประกาศที$สํานักงานของบรษัิทจัดการ และสํานักงานผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซื�อคนื  

20.7  การทําความรูจ้กัตวัตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสูิจนท์ราบลูกคา้ (Client 
Due Diligence: CDD) 

บรษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนืที$บรษัิทจัดการแตง่ตั �ง อาจพจิารณาขอขอ้มูล เอกสาร หลักฐาน 
เพิ$มเตมิจากผูส้นใจสั$งซื�อหน่วยลงทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืบุคคลที$เกี$ยวขอ้งกับผูล้งทุนตามคําจํากัด
ความของกฎหมายหรือตามที$หน่วยงานที$มีอํานาจกําหนด ทั�งกอ่นและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว้ ทั �งนี�
เพื$อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอื$นที$เกี$ยวขอ้ง หรือ
เพื$อใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏบัิต ิหรอืการตคีวาม หรอืการสั$งการของหน่วยงานผูม้อํีานาจ ทั�งนี� บรษัิทจัดการและ/หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคนืมหีนา้ที$ตอ้งทําความรูจั้กตัวตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสิูจน์
ทราบลกูคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้งทนุ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุมหีนา้ที$แจง้การเปลี$ยนแปลง
ขอ้มูลเกี$ยวกับการรูจั้กตัวตนของลูกคา้ (KYC) และการพสิจูน์ทราบลูกคา้ (CDD) ใหบ้รษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซื�อคนืทราบ โดยตามแนวทางปฏบัิตขิองกฎหมายที$เกี$ยวขอ้งกับการฟอกเงนิดังกล่าว บรษัิทจัดการและ/
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคนืจําเป็นตอ้งดําเนนิการตามกฎหมายครอบคลุมทั�งการเปิดบัญชเีพื$อใชบ้รกิารใหม่ 
การทําธุรกรรมของลูกคา้เดมิ และการทบทวนขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั�งการดําเนินการอื$นๆ ตามที$
หน่วยงานผูม้อํีานาจกําหนดแนวทาง 

20.8 ขอ้กําหนดเกี<ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษตีา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายที$เรยีกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ$งตอ่ไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใชวั้นที$ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดใหส้ถาบันการเงนิที$
ไมใ่ชส่ญัชาตอิเมรกัินนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกี$ยวกับบัญชี
ของบุคคลที$อยู่ในบังคับตอ้งเสยีภาษีใหกั้บประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึ$งรวมถงึบุคคลธรรมดา/นติบิุคคล สัญชาตอิเมรกัิน 
ผูซ้ ึ$งมีถิ$นที$อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และ ผูซ้ ึ$งมีถิ$นที$อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ$งเปิดหรือมีไวกั้บ FFI นั�น 
นอกจากนี�ยังปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที$มีขอ้กําหนดและ
หลักเกณฑ์ในลักษณะที$คลา้ยคลึงกับ FATCA (ซึ$งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ตา่งประเทศที$เกี$ยวขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษัิทจัดการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซึ$งถูกกําหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยมีหนา้ที$ตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสัญชาตอิเมรกัิน
และบุคคลที$มีลักษณะตามหลักเกณฑท์ี$ FATCA กําหนด หนา้ที$ในการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพื$อหาความสัมพันธ์ของ
ลูกคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ที$ในการกําหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจัดทําเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 



กองทนุเปิด แอล เอช อคิวติี� ไชน่า ออพพอรท์นูติี�       หนา้ 67 

ภายใตข้อ้กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพื$อปฏบัิตติามหลักเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนั�นจะไดร้ับผลกระทบที$สําคัญ
ในสองกรณี คอื 

(1) ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30 % ของเงนิที$กองทุนรวมจะไดร้ับจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรัพยส์นิ
ทางการเงนิในประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ$งจะเริ$มตน้ตั �งแต่วันที$ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 
และเงนิลงทุนทางออ้มในทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึ$งอาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิ
ลงทุนกับสถาบันการเงนิอื$นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึ$งจะเริ$มตน้ตั �งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA 
กําหนดใหส้ถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ที$เขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้กําหนดของ FATCA (ซึ$งรวมถงึ
ธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูร้ับฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรับซื�อคนืหน่วยลงทุน) มหีนา้ที$
ดําเนนิการหักเงนิ ณ ที$จ่ายดังกลา่วกอ่นชําระใหกั้บกองทนุรวมที$เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงนิทั �งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั�งผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้ับฝากทรัพยส์นิ และ
ผูส้นับสนุนการขายและรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ ที$เขา้ร่วมผกูพันตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงับการทํา
ธรุกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพันธท์างธรุกจิกับกองทนุรวมหรอืบรษัิทจัดการ ซึ$งอาจทําใหก้องทนุรวมไม่สามารถ
ดําเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือดําเนนิการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่
สามารถทํารายการผา่นทางผูส้นับสนุนการขายและรับซื�อคนืหน่วยลงทนุไดอ้กีต่อไป  

เพื$อมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมไดร้ับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั�งเพื$อเป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพื$อปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละ
ขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศที$เกี$ยวขอ้ง  และเพื$อใหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมสามารถปฏบัิตติามภาระผูกพัน
ภายใตข้อ้กําหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศที$เกี$ยวขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (ซึ$งรวมทั�งผูท้ี$
เกี$ยวขอ้งกับการปฏบัิตงิานของกองทุน เชน่ ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้ับฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรับซื�อ
คนืหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการดังนี� 

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที$เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที$กฎหมาย
ต่างประเทศที$เกี$ยวขอ้งกําหนด) ใหคํ้ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งขอ้มูล (เชน่ ชื$อ ที$อยู่ 
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษีของสหรัฐอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จํานวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอื
เงนิปันผลที$ไดร้ับ เป็นตน้)ที$มอียูใ่นบัญชทัี�งหมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนั�นกับบรษัิทจัดการ ใหกั้บหน่วยงานของรัฐทั�งใน
และตา่งประเทศ ตามขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศที$เกี$ยวขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือคํายนิยอม เพิ$มเตมิ เพื$อยืนยันหรือพสิูจน์ทราบความ
เกี$ยวขอ้งกับประเทศสหรัฐอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสียสทิธใินสัญชาตอิเมรกัินหรือการใหข้อ้มูลตามหัวขอ้ที$
กําหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเมื$อขอ้มูลที$เคยให ้
ไวม้ีการเปลี$ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื$อยืนยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที$
เกี$ยวขอ้ง (ในกรณีที$เป็นลกูคา้สถาบันการเงนิ) ทั �งนี� เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายดังกล่าว 

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

เพื$อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที$จะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั�งเพื$อใหก้องทุนหรือผูถ้ือ
หน่วยลงทนุโดยรวมไดร้ับประโยชนเ์พิ$มขึ�นหากมกีารดําเนนิการที$สอดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศที$เกี$ยวขอ้งขา้งตน้ 
ในกรณีที$ผูถ้ือหน่วยลงทุนปฏเิสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที$บรษัิทจัดการกําหนด 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ$งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี�ตามความจําเป็นและความ
เหมาะสม โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วรับทราบการดําเนนิการตามที$บรษัิทจัดการแจง้นี�แลว้ และ/หรอืไดดํ้าเนนิการ
ตามขอ้ตกลงที$ไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญช ี  

(1)  ไมร่ับคําสั$งซื�อ/ สบัเปลี$ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว 

(2)  ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และดําเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว 

(3) ดําเนินการหักเงนิ ณ ที$จ่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรือเงนิที$ชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อื

หน่วยลงทุนรายนั�นได ้เพื$อใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศที$เกี$ยวขอ้ง ทั�งนี� ตอ้งไม่ขัด

กับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื$นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้ับ

ประโยชนเ์พิ$มขึ�น หากมกีารดําเนนิการที$สอดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศที$เกี$ยวขอ้งขา้งตน้ 
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การดําเนนิการดังกลา่วถอืเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื$อ

หลกีเลี$ยงมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทนุมกีารดําเนนิการที$ไม่สอดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศ

ที$เกี$ยวขอ้งอันจะทําใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหัก ณ ที$จ่าย หรือถูกปิดบัญชธีนาคารตามที$กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ$งในทาง

ปฏบัิตบิรษัิทจัดการจะเลอืกดําเนนิการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุที$เขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรือเป็น

บคุคลตามที$กฎหมายตา่งประเทศที$เกี$ยวขอ้งกําหนด)เทา่นั�น  

ทั �งนี� ในกรณีที$กฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิ$มเตมิขอ้กําหนดเพื$อรองรับการดําเนนิการตามที$บรษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิว ้

ขา้งตน้ บรษัิทจัดการ(รวมถงึผูท้ี$เกี$ยวขอ้ง) จะดําเนินการตามขอ้กําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่ง

ขอ้มูลของผูถ้ือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื$นใดที$ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้ือ

หน่วยลงทนุ 

21.   การดําเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถดํารงเงนิกองทุนไดท้ี< ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที$บรษัิทจัดการไมส่ามารถดํารงเงนิกองทุนไดต้ามที$ประกาศกําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเปลี$ยนใหบ้รษัิท

จัดการรายอื$นเขา้จัดการกองทนุรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของ

ผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ$งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที$จําหน่ายไดแ้ลว้

ทั�งหมดของกองทนุรวมภายใน 15 วันนับแตวั่นที$รูห้รอืควรรูว้่าไมส่ามารถดํารงเงนิกองทนุได ้ทั �งนี� หากมเีหตจํุาเป็นและ

สมควร บรษัิทจัดการอาจขอใหสํ้านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคัดเลอืกบรษัิทจัดการกองทุนรวม

รายใหม่จะคํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที$มีค่าใชจ่้ายเกดิขึ�นจากการเปลี$ยนบรษัิท

จัดการ บรษัิทจัดการรายเดมิจะเป็นผูร้ับผดิชอบค่าใชจ่้ายดังกล่าว หากบรษัิทจัดการไม่สามารถดําเนินการไดภ้ายใน

ระยะเวลาที$กําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเลกิกองทนุรวมต่อไป 

22.    ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที$ปฏบัิตติามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั$งที$ออกโดย
อาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั �งนี� ในกรณีที$ขอ้กําหนดในโครงการขัดหรือแยง้กับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืคําสั$งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไดดํ้าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอื
คําสั$งนั�น ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั �งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที$ระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูดู้แลผลประโยชน์มอํีานาจลงนามในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดการกองทุนรวม ทั�งนี� การลงนาม
ในขอ้ผกูพันของผูด้แูลผลประโยชน์ที$ไดร้ับการแตง่ตั �งโดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทั�งปวง 

การที$ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื�อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี� ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที$จะผูกพันตามขอ้กําหนดในโครงการจัดการ
กองทนุรวมและขอ้ผกูพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม 

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


