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(สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีีที! 6 สิ�นสดุวนัที! 31 สงิหาคม 2562)  

ผูล้งทุนควรศกึษารายละเอยีดของกองทุนอยา่งละเอยีดถี!ถว้นกอ่นตดัสนิใจลงทุนหากมขีอ้สงสยัหรอื
ตอ้งการขอ้มูลเพิ!มเตมิ โปรดตดิตอ่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนื 

• กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี�ภาครัฐ เงนิฝาก และตราสารหนี�ภาคเอกชนที-มคีุณภาพ และใหผ้ลตอบแทนที-ดีทั �งใน
และ/หรอืต่างประเทศ อนึ-ง กองทุนจะเนน้ลงทุนในตราสารหนี�ที-เสนอขายในประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตามกองทุน
อาจพจิารณาลงทนุในตราสารหนี�ที-เสนอขายในตา่งประเทศไดใ้นกรณีที-กองทนุสามารถหาโอกาสในการลงทนุเพิ-มเตมิ
ในตราสารสกลุเงนิต่างประเทศหลังปิดความเสี-ยงคา่เงนิที-ใหอ้ัตราผลตอบแทนเพิ-มขึ�น ทั �งนี�กองทนุจะนําเงนิไปลงทุน
ในตา่งประเทศ ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

• เนื-องจากกองทนุอาจมกีารลงทุนในตา่งประเทศบางสว่นซึ-งจะไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิจงึอาจทําให ้
กองทุนมีความเสี-ยงจากอัตราแลกเปลี-ยน ดังนั�น บรษัิทจัดการจะลงทุนในสัญญาซื�อขายล่วงหนา้เพื-อป้องกันความ
เสี-ยงจากอัตราแลกเปลี-ยน (hedging) ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่ทรัพยส์นิที-ลงทุน ณ ตา่งประเทศ เพื-อป้องกัน
ความเสี-ยงดังกลา่ว 

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื�อขายล่วงหนา้เพื-อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) 
โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั�น กฎขอ้บังคับ และปัจจัยอื-น ๆ ที-เกี-ยวขอ้ง เชน่ ทศิทางของราคาหลักทรัพย ์
อัตราดอกเบี�ย อัตราแลกเปลี-ยนและคา่ใชจ้่ายในการป้องกันความเสี-ยง จงึมคีวามเสี-ยงมากกวา่กองทนุรวมอื-น 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที-มีลักษณะของสัญญาซื�อขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ซึ-งเป็นไปตาม
หลักเกณฑห์รอืไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจงึมคีวามเสี-ยงเนื-องจากการลงทุนใน
ตราสารดังกลา่ว 

• กองทุนมกีารแบ่งชนดิของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนดิ ไดแ้ก ่ชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิชนดิจ่ายเงนิปันผล  และ
ชนดิสะสมมลูคา่ ทั �งนี� ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสับเปลี-ยนชนดิของหน่วยลงทนุภายในกองทนุนี�ได ้ 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มไิดท้ําใหค้วามรับผิดชอบของกองทุนรวมที-มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกัน 
ตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพยส์นิทั �งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใตค้วามรับผดิต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่า
เทยีมกัน 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนดิอาจมมีูลค่าเท่ากันหรอืแตกต่างกันได ้โดยบรษัิทจัดการจะแยกคํานวณ
มลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุแตล่ะชนดิ 

• สําหรับหน่วยลงทุนชนดิขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิบรษัิทจัดการจะนําเงนิค่ารับซื�อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัตไิปซื�อ
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ ทั �งจํานวน 

• ในกรณีที-มีเหตุการณ์ไม่ปกต ิผูล้งทุนอาจไดรั้บชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาที-กําหนดไวใ้น
หนังสอืชี�ชวน 

• ในกรณีที-กองทุนนี�ไม่สามารถดํารงสนิทรัพยส์ภาพคล่องได ้ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ามที-ม ี
คําสั-งไว ้

• ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูในหนังสอืชี�ชวนใหเ้ขา้ใจและควรเก็บหนังสอืชี�ชวนไวเ้ป็นขอ้มลูเพื-อใชอ้า้งองิในอนาคต และ
เมื-อมขีอ้สงสัย ใหส้อบถามผูต้ดิตอ่กับผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจกอ่นซื�อหน่วยลงทนุ 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสี-ยงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด แอล เอช 
ตราสารหนี� เมื-อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี�เหมาะสมกับวัตถุประสงคก์ารลงทุนของตนและผูล้งทนุยอมรับความเสี-ยง
ที-อาจเกดิขึ�นจากการลงทนุได ้

• บรษัิทจัดการอาจลงทนุในหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอื-นเพื-อบรษัิทจัดการเชน่เดยีวกันกับที-บรษัิทจัดการลงทนุ 

• ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื-นเพื-อกองทุนรวม  โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้ีระบบงานที-ป้องกันความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์เพื-อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน  ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ-มเตมิไดท้ี- 
www.lhfund.co.th 

• การพจิารณาร่างหนังสอืชี�ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี�มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงานไดรั้บรอง
ถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชี�ชวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที-
เสนอขายนั�น 
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จดัต ั�งและจดัการโดย 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 

 

 
 

เสนอขายตอ่ประชาชนท ั!วไป 
มลูคา่โครงการ 1,000,000,000 บาท จํานวนหนว่ยลงทนุ 100,000,000 หนว่ย 

ภายในเวลาทําการของบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ 

 

 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ 
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 

บรษัิทหลักทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนืหน่วยลงทนุที-บรษัิทจัดการแตง่ตั �งขึ�น (ถา้ม)ี 

 

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์
ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)  

 

 
นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทหลักทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 
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คําศพัท ์
คําศพัท ์ คําอธบิายศพัท ์

โครงการ  โครงการจัดการโครงการจัดการกองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหนี� 

กองทุนรวม หรือ กองทุน หรือ
กองทนุเปิด 

โครงการจัดการกองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหนี�   

หน่วยลงทนุ  หน่วยลงทนุของโครงการจัดการกองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหนี�   
หน่วยลงทนุชนดิขายคนืหน่วย
ลงทนุอัตโนมัต ิ

หมายถงึ หน่วยลงทนุชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัตขิองกองทนุเปิด  
แอล เอช ตราสารหนี� (ชื-อย่อ : LHDEBT-R) 

หน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผล หมายถงึ หน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผลของกองทนุเปิด แอล เอช ตราสาร
หนี� (ชื-อย่อ : LHDEBT-D) 

“หน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูคา่” หมายถงึ หน่วยลงทนุชนดิทั-วไปของกองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหนี�  
(ชื-อย่อ : LHDEBT-A) 

หน่วยลงทนุชนดิผูถ้อืหน่วย
ลงทนุกองทนุภายใตก้ารบรหิาร
จัดการ 

หมายถงึ หน่วยลงทุนชนดิผูล้งทุนประเภทกองทุนรวม กองทุนสว่นบคุคล และ
กองทุนสํารองเลี�ยงชพี และ/หรือกองทุนอื-นใดที-อยู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการ
ของบรษัิทจัดการหรอืการลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึ-งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื-น
ที-บรษัิทจัดการเดยีวกันเป็นผูร้ับผดิชอบในการดําเนนิการ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุน
อื-นที-บรษัิทจัดการประกาศของกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี� (ชื-อย่อ : 
LHDEBT-L) 

หน่วยลงทนุชนดิชอ่งทาง
อเิล็กทรอนกิส ์

หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนที-ทํารายการผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส์
ของบรษัิทจัดการ รวมถึงกลุ่มผูล้งทุนอื-นที-บรษัิทจัดการประกาศเพิ-มเติม 
ในอนาคตของกองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหนี� (ชื-อยอ่ : LHDEBT-E) 

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

บรษัิทจัดการ  บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด 

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ 

วันทําการซื�อหน่วยลงทนุ 
(Subscription Date) 

วันที-บรษัิทจัดการกําหนดใหผู้ล้งทุนสามารถซื�อหน่วยลงทุนได ้ทั �งนี� ตามที-
กําหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

วันทําการขายคนืหน่วยลงทนุ 
(Redemption Date) 

วันที-บรษัิทจัดการกําหนดใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคืนหน่วย
ลงทนุได ้ทั �งนี� ตามที-กําหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื  บุคคลที-บรษัิทจัดการกองทุนรวมมอบหมายใหทํ้าหนา้ที-ขายหรือรับซื�อคืน
หน่วยลงทนุ หรอืสบัเปลี-ยนหน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณี ของกองทนุรวม 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ผู ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ-งไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ  มูลค่าทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดเมื-อ
สิ�นวันทําการที-คํานวณนั�น 

ราคาขายหน่วยลงทนุ 
(Subscription Price) 

มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิ�นวันทําการขายหน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

ราคารับซื�อคนืหน่วยลงทนุ 
(Redemption Price) 

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ�นวันทําการรับซื�อคนืหน่วยลงทุน หักดว้ยค่าธรรมเนียม
การรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

การแกไ้ขราคายอ้นหลัง การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนที-ไมถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที-ถูกตอ้ง โดย
แกไ้ขราคายอ้นหลังตั �งแตวั่นที-ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งจนถงึปัจจุบัน 

การชดเชยราคา  การเพิ-มหรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื�อหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนที-มรีาคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง หรือการจ่ายเงนิซึ-งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยลงทุน ที-ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที-ถูกตอ้งแทนการเพิ-มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทนุ 

ใบแสดงสทิธ ิ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที-เกดิจากหลักทรัพย์อา้งองิไทย (Depositary 
receipt) 
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หลักทรัพยอ์า้งองิ หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ-งที-ออกโดยบรษัิทจดทะเบียนและใชเ้พื-อ
รองรับใบแสดงสทิธ ิ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

สํานักงานหรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

กฎหมาย ก.ล.ต. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืประกาศและ
คําสั-งตา่งๆ ทั�งที-มอียูใ่นปัจจุบันและที-แกไ้ขเพิ-มเตมิ 

ตลาดหลักทรัพย ์ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยใ์หม ่

สมาคม สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ ซึ-งหมายถงึสมาคมที-เกี-ยวเนื-องกับธรุกจิหลักทรัพย์
ที-ไดร้ับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื-อทําการสง่เสรมิและพัฒนาธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทที-เกี-ยวกับ
การจัดการลงทนุ 

สถาบันการเงนิ สถาบันการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบี�ยเงนิใหกู้ย้มืของสถาบันการเงนิ 

กจิการ บรษัิทที-มีหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์บรษัิทที-มีหลักทรัพยซ์ื�อ
ขายในศนูยซ์ื�อขายหลักทรัพย ์หรอืบรษัิทมหาชนจํากัด 

คําเสนอซื�อ คําเสนอซื�อหลักทรัพยข์องกจิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย
หลักเกณฑ ์เงื-อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลักทรัพยเ์พื-อครอบงํากจิการ 

ศนูยซ์ื�อขายหลักทรัพย ์ ศูนยซ์ื�อขายหลักทรัพยซ์ึ-งจัดตั �งขึ�นตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์ 

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

มตเิสยีงขา้งมาก มติของผูถ้ือหน่วยลงทุนที-มีคะแนนเสียงขา้งมากของจํานวนหน่วยลงทุน
ทั�งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ-งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
หรอืของจํานวนหน่วยลงทุนทั �งหมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ-งสง่หนังสอืแจง้
มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

กลุม่กจิการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที-สภาวิชาชีพ บัญชี
กําหนดใหจั้ดทํางบการเงนิรวม 

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

กองทนุ buy & hold กองทุนรวมที-มุ่งเนน้ลงทุนเพียงครั �งเดยีวโดยถือทรัพย์สนิที-ลงทุนไวจ้นครบ
กําหนดอายุของทรัพยส์นิ หรอืครบอายุของรอบการลงทุนของกองทนุรวม หรอื
ครบอายขุองกองทนุรวม 

กองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุที-จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายตา่งประเทศซึ-งมลัีกษณะเป็นโครงการลงทนุ
แบบกลุม่ (collective investment scheme)  ทั �งนี� ไมว่า่กองทนุดังกลา่วจะ
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�นตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละ

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) 
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กองทนุ private equity กจิการเงนิร่วมลงทนุ (private equity) ที-อาจจัดตั�งขึ�นในรูปของบรษัิท ทรัสต ์
หรอืรูปแบบอื-นใด และมลัีกษณะของกจิการอยา่งใดอยา่งหนึ-งดังตอ่ไปนี� 
1. กจิการเงนิร่วมลงทุนที-กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการกําหนดการจัดการเงนิทุนของกจิการเงนิร่วม
ลงทุนที-ไม่ถอืเป็นการประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทุนส่วน
บคุคล 
2. กจิการเงนิร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศที-มลัีกษณะครบถว้นดังนี� 
(ก) มีวัตถุประสงคเ์พื-อการลงทุนร่วมกันของผูล้งทุนตั �งแต่ 2 รายขึ�นไป ทั�งนี� 
ตอ้งมไิดเ้ป็นไปเพื-อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สนิส่วนตัวของ
บุคคลใดหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มกีารมอบหมายใหบุ้คคลหนึ-งบคุคลใดเป็นผูจั้ดการเงนิทุนและทรัพยส์นิที-
เกดิจากเงนิทนุ 
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกจิการอื-นผ่านการเขา้ทําสัญญาการลงทุนในหุน้
หรอืการสนับสนุนทางการเงนิที-กอ่ใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึ-งหุน้ของกจิการนั�น
ในภายหลัง โดยมีส่วนในการกํากับดูแลแผนธุรกจิการดําเนินงานหรือการ
ปรับปรุงการดําเนินงานหรอืการดําเนินการอื-นใดในลักษณะที-สะทอ้นถงึการมี
บทบาทตอ่การดําเนนิธรุกจิของกจิการดังกลา่ว 

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
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เป็นผูม้ภีาระผกูพัน 

ตราสารภาครัฐ 
ตา่งประเทศ 

ตราสารที-มรีูปแบบทํานองเดยีวกับตราสารภาครัฐไทยที-รัฐบาลตา่งประเทศ 
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ 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 

ศนูยก์ลางหรอืเครอืข่ายใด ๆ ที-จัดใหม้ขี ึ�นเพื-อการซื�อขายหลักทรัพยใ์น
ตา่งประเทศ โดยมลัีกษณะครบถว้นดังนี� 

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
การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสัดส่วนการถือหุน้ที-ปรากฏในบัญชรีายชื-อผูถ้อืหุน้
ลา่สดุ 

บรษัิทใหญ่ บรษัิทใหญต่ามมาตรฐานการบัญชเีกี-ยวกับการจัดทํางบการเงนิรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมที-มกีารจัดทําและเปิดเผยลา่สดุ  ทั �งนี� หากไมม่งีบ
การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสัดสว่นการถอืหุน้ที-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�อขาย derivatives 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
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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) อันไดแ้ก่ หุน้ ใบทรัสต ์ตรา
สารหรือหลักฐานแสดงสทิธใินทรัพย์สนิ ของกจิการเงนิร่วมลงทุนอย่างใด
อย่างหนึ-งดังนี�  ทั �งนี� ไม่ว่ากจิการดังกล่าวจะจัดตั�งขึ�นในรูปของบรษัิท ทรัสต ์
หรอืรูปแบบอื-นใด 

1.  กจิการเงนิร่วมลงทุนที-กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการกําหนดการจัดการเงนิทุนของกจิการเงนิ
ร่วมลงทุนที-ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทนุสว่นบคุคล 

2.  กจิการเงนิร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศที-มลัีกษณะครบถว้นดังนี� 

(ก)  มีวัตถุประสงค์เพื-อการลงทุนร่วมกันของผูล้งทุนตั �งแต่ 2 รายขึ�นไป  
ทั �งนี� ตอ้งมไิดเ้ป็นไปเพื-อแสวงหาประโยชนจ์ากการจัดการทรัพย์สนิ
ส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มีการมอบหมายใหบุ้คคลหนึ-งบุคคลใดเป็นผู จั้ดการเงินทุนและ
ทรัพยส์นิที-เกดิจากเงนิทนุ 

(ค)  มีนโยบายการลงทุนในกจิการอื-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-คูส่ัญญา 

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื-อถือ (Credit Rating Agency) ที-ไดร้ับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เวน้แต่ที-กําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่น
ที- 5 
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credit derivatives derivatives ที-มีลักษณะเป็นการเคลื-อนยา้ยความเสี-ยงดา้นเครดิตของ
ทรัพยส์นิที-ไดร้ับการประกันความเสี-ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ-งไปยังคู่สัญญาอกี
ฝ่ายหนึ-งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ-งซึ-งมีภาระผูกพันที-จะตอ้ง
ชําระเงนิใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ-งเมื-อเกดิเหตุการณ์ที-มีผลต่อการชําระหนี� 
(credit event) ของทรัพ ย์สินที- ได ร้ับการประกันความ เสี-ย ง  จะได ร้ับ
ผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนียมสําหรับการมภีาระผูกพันดังกลา่ว 

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-ยนแปลงของราคาตราสารหรอืสัญญา  
กับราคา underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แตก่รณี 

derivatives สญัญาซื�อขายลว่งหนา้ 

derivatives on organized 
exchange 

derivatives ที-ซื�อขายในศนูยซ์ื�อขาย derivatives 

discount rate อัตราสว่นลดของหลักทรัพยห์รอืตราสารที-มกีารลงทนุที-จะใชใ้นการคํานวณ
มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารนั�น 

DW ใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์(Derivative Warrants) 

foreign REIT กองทรัสตห์รือกองอสังหารมิทรัพยท์ี-จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายต่างประเทศซึ-งมี
วัตถุประสงคห์ลักในการลงทนุในอสังหารมิทรัพยห์รอืในกจิการที-ประกอบธุรกจิ 
พัฒนาอสังหารมิทรัพย ์ ทั �งนี� ไม่ว่ากองทรัสตห์รอืกองดังกล่าวจะจัดตั�งในรูป
บรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอื-นใด 

FX อัตราแลกเปลี-ยนเงนิตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ� าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ-ง
ไดแ้ก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจนี (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 
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ซึ-งเป็นผลใหก้องทนุมคีวามเสี-ยงในทรัพยส์นินั�น 

Non-retail MF กองทุนรวมที-มีผูถ้ือหน่วยลงทุนทั�งหมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบัน ซึ-งอยู่
ภายใตบั้งคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์การ
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 

regulated market 

 

ศูนยก์ลางที-จัดชอ่งทางการสื-อสารระหว่างผูค้า้เพื-อใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซื�อ
ขายตราสารระหว่างกันได ้รวมทั�งใหข้อ้มูลต่าง ๆ ที-เกี-ยวกับตราสารนั�น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใตก้ารกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที-ทํา
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-คํานวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคู่สญัญา 

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 

บคุคลท ีมคีวามสมัพันธห์รอื
เชื-อมโยงกับบรษัิทจัดการ 

บคุคลในลักษณะใดลักษณะหนึ-งดังตอ่ไปนี� 

(1) บคุคลที-มกีารถอืหุน้ในลักษณะใดลักษณะหนึ-งดังต่อไปนี� 

(1)(ก)1. บรษัิทแม่ไดแ้ก่บุคคลที-ถือหุน้ของบรษัิทจัดการเกนิรอ้ยละ 10 ของ
จํานวนหุน้ที-จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของบรษัิทจัดการ 

(1)(ก)2. บรษัิทยาย (แม่ใน) หมายถึง บุคคลที-ถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนของ
บรษัิทแม่ที-จัดตั �งในประเทศ เกนิรอ้ยละ 50 ของจํานวนหุน้ที-จําหน่ายไดแ้ลว้
ทั�งหมดหรอืจํานวนหุน้สว่นของบรษัิทแม ่
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(1)(ก)3. บรษัิทยาย (แม่นอก) หมายถงึ บุคคลที-ถือหุน้หรอืเป็นหุน้ส่วนของ
บรษัิทแม่ที-จัดตั �งในต่างประเทศ ตั �งแต่รอ้ยละ 90 ของจํานวนหุน้ที-จําหน่ายได ้
แลว้ทั�งหมดหรอืจํานวนหุน้สว่นของบรษัิทแม ่

(1)(ข) บรษัิทลูก ไดแ้กน่ติบิคุคลที-บรษัิทจัดการถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นของนติิ
บุคคลดังกล่าวเกนิรอ้ยละ 10 ของจํานวนหุน้ที-จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดหรือ
จํานวนหุน้สว่น 

1)(ค) บรษัิทพี-นอ้ง ไดแ้กน่ิตบิุคคลที-มบีุคคลที-ถือหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นเกนิรอ้ย
ละ 50 ของจํานวนหุน้ที-จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดหรือจํานวนหุน้ส่วนของนิติ
บุคคลดังกล่าว เป็นผูถ้ือหุน้ในบรษัิทจัดการเกนิรอ้ยละ 50 ของจํานวนหุน้ที-
จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของบรษัิทจัดการดว้ย 

(1)(ง) บรษัิท ไดแ้ก่นิติบุคคลที-มีบรษัิทแม่เป็นผูถ้ือหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของ
จํานวนหุน้ที-จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของนติบิุคคลนั�น โดยกรรมการของบรษัิท
แม่เป็นกรรมการของนติบิคุคลดังกล่าวดว้ยเกนิรอ้ยละ 50 ของจํานวนกรรมการ
ทั�งหมดของนติบิคุคลนั�น 

(1)(จ) บรษัิท ไดแ้กน่ติบิุคคลที-มบีรษัิทยาย(แมใ่น) เป็นผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละ 10
ของจํานวนหุน้ที-จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของนิตบิุคคลนั�น โดยกรรมการของ
บรษัิทยาย(แม่ใน) และ/หรอืของบรษัิทแมเ่ป็นกรรมการของนติบิุคคลดังกล่าว
ดว้ยเกนิรอ้ยละ 50 ของจํานวนกรรมการทั�งหมดของนติบิคุคลนั�น 

(2) บุคคลที-มีอํานาจควบคุม ไดแ้ก่ผูท้ี-มีอิทธิพลในการควบคุมหรือสั-งการ
บุคคลอื-นตาม (1) หรือถูกควบคุมหรือสั-งการโดยบุคคลอื-นตาม (1) ไม่ว่า
อทิธพิลดังกล่าวจะสืบเนื-องจากความสัมพันธท์างกฎหมาย ตามสัญญา หรือ
การอื-นใด 

กรรมการ กรรมการ หรอืบคุคลที-มตํีาแหน่งซึ-งมอํีานาจหนา้ที-เชน่เดยีวกับกรรมการ 
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รายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุรวม 

กองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหนี�  

1. ชื!อ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม 

1.1. ชื-อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหนี�  

1.2. ชื-อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : LH DEBT INSTRUMENT  

1.3. ชื-อยอ่ : LHDEBT  

1.4. ประเภทโครงการ : โครงการจัดการกองทนุเปิด 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั �ง 

1.6. การกําหนดอายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 

1.7. อายโุครงการ : - ปี – เดอืน – วัน 

1.8. อายโุครงการถงึวันที- : -     

(กรณีกําหนดอายเุป็นชว่งเวลา) 

1.9 เงื-อนไข (อายโุครงการ) : ไมม่ ี  

1.10 ลักษณะโครงการ : กองทนุรวมเพื-อผูล้งทนุทั-วไป 

1.11  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จํานวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าที!ตราไว ้จํานวน ประเภท ราคาของหน่วย
ลงทนุที!เสนอขาย 

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

2.2    เงื-อนไข:  

1) ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธขิายหน่วยลงทุนเกนิเงนิทุนของ
โครงการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของเงนิทนุของโครงการ 

2)    ทั �งนี� หากบรษัิทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจํานวนเงนิทุนของโครงการ (ใช ้green shoe option) 
แต่ไม่เต็มจํานวนที-เพิ-มอกีรอ้ยละ 15 ของจํานวนเงนิทุนของโครงการ (green shoe) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ
ดําเนนิการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนนิการจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมกอ่นครบกําหนด
สิ�นสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครั �งแรกไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

2.3 มลูคา่ที-ตราไวต้อ่หน่วย    : 10.0000 บาท 

2.4 จํานวนหน่วยลงทนุ                                  : 100,000,000 หน่วย 

2.5 ราคาของหน่วยลงทนุที-เสนอขายครั �งแรก      :  10.0000 บาท  

2.6 มลูคา่ข ั�นตํ!าของการส ั!งซื�อคร ั�งแรก :  

ชื!อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHDEBT-A มลูคา่ขั �นตํ-าของการสั-งซื�อครั �งแรก ไมกํ่าหนด 

2. LHDEBT-D มลูคา่ขั �นตํ-าของการสั-งซื�อครั �งแรก ไมกํ่าหนด 

3. LHDEBT-R มลูคา่ขั �นตํ-าของการสั-งซื�อครั �งแรก ไมกํ่าหนด 

4. LHDEBT-L มลูคา่ขั �นตํ-าของการสั-งซื�อครั �งแรก ไมกํ่าหนด 

5. LHDEBT-E มลูคา่ขั �นตํ-าของการสั-งซื�อครั �งแรก ไมกํ่าหนด 

2.7 มลูคา่ข ั�นตํ!าของการส ั!งซื�อคร ั�งถดัไป              :  



หนังสอืชี�ชวนสว่นขอ้มลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหนี�  

-3- 

ชื!อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHDEBT-A มลูคา่ขั �นตํ-าของการสั-งซื�อครั �งถัดไป ไมกํ่าหนด 

2. LHDEBT-D มลูคา่ขั �นตํ-าของการสั-งซื�อครั �งถัดไป ไมกํ่าหนด 

3. LHDEBT-R มลูคา่ขั �นตํ-าของการสั-งซื�อครั �งถัดไป ไมกํ่าหนด 

4. LHDEBT-L มลูคา่ขั �นตํ-าของการสั-งซื�อครั �งถัดไป ไมกํ่าหนด 

5. LHDEBT-E มลูคา่ขั �นตํ-าของการสั-งซื�อครั �งถัดไป ไมกํ่าหนด 

2.8 มลูคา่ข ั�นตํ!าของการส ั!งขายคนื                     :  

ชื-อย่อ รายละเอยีด 

1. LHDEBT-A มลูคา่ขั �นตํ-าของการสั-งขายคนื ไมกํ่าหนด 

2. LHDEBT-D มลูคา่ขั �นตํ-าของการสั-งขายคนื ไมกํ่าหนด 

3. LHDEBT-R มลูคา่ขั �นตํ-าของการสั-งขายคนื ไมกํ่าหนด 

4. LHDEBT-L มลูคา่ขั �นตํ-าของการสั-งขายคนื ไมกํ่าหนด 

5. LHDEBT-E มลูคา่ขั �นตํ-าของการสั-งขายคนื ไมกํ่าหนด 

2.9 จํานวนหนว่ยลงทุนข ั�นตํ!าของการส ั!งขายคนื :  

ชื-อย่อ รายละเอยีด 

1. LHDEBT-A จํานวนหน่วยลงทนุขั �นตํ-าของการสั-งขายคนื ไมกํ่าหนด 

2. LHDEBT-D จํานวนหน่วยลงทนุขั �นตํ-าของการสั-งขายคนื ไมกํ่าหนด 

3. LHDEBT-R จํานวนหน่วยลงทนุขั �นตํ-าของการสั-งขายคนื ไมกํ่าหนด 

4. LHDEBT-L จํานวนหน่วยลงทนุขั �นตํ-าของการสั-งขายคนื ไมกํ่าหนด 

5. LHDEBT-E จํานวนหน่วยลงทนุขั �นตํ-าของการสั-งขายคนื ไมกํ่าหนด 

2.10 มลูคา่หนว่ยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ั�นตํ!า :  

ชื-อย่อ รายละเอยีด 

1. LHDEBT-A มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั �นตํ-า ไมกํ่าหนด 

2. LHDEBT-D มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั �นตํ-า ไมกํ่าหนด 

3. LHDEBT-R มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั �นตํ-า ไมกํ่าหนด 

4. LHDEBT-L มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั �นตํ-า ไมกํ่าหนด 

5. LHDEBT-E มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั �นตํ-า ไมกํ่าหนด 

2.11 จํานวนหนว่ยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ั�นตํ!า      :  

ชื-อย่อ รายละเอยีด 

1. LHDEBT-A จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั �นตํ-า ไมกํ่าหนด 

2. LHDEBT-D จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั �นตํ-า ไมกํ่าหนด 

3. LHDEBT-R จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั �นตํ-า ไมกํ่าหนด 

4. LHDEBT-L จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั �นตํ-า ไมกํ่าหนด 

5. LHDEBT-E จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั �นตํ-า ไมกํ่าหนด 

2.12 รายละเอยีดเพิ-มเตมิ                                 : ไมม่ ี
 
3 วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะโครงการ ประเภทและ
อตัราสว่นของหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื!น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื!นที!จะลงทนุ 

3.1 วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

เพื-อระดมเงนิทนุจากผูล้งทุนทั-วไป ไปลงทนุในตราสารแห่งหนี� และ/หรอืเงนิฝากทั�งในและ/หรอืตา่งประเทศ ที-มี
คุณภาพและใหผ้ลตอบแทนที-ดเีหมาะสมกับระดับความเสี-ยง โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาลงทุนในตราสารหนี�
ดังกลา่วภายใตห้ลักเกณฑท์ี-สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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3.2 ประเภทกองทนุตามนโยบายกองทนุ : ตราสารหนี� 

3.3 ประเภทกองทนุตามลกัษณะพเิศษ : ไมม่ ี

3.4 ประเภทการลงทุนตามการลงทนุในประเทศและตา่งประเทศ : กองทุนที-ลงทุนแบบมคีวามเสี-ยงทั�งใน
และตา่งประเทศ 

3.5 นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :  

3.6 การลงทนุในสญัญาซื�อขายลว่งหนา้ (Derivatives) : ลงทนุ 

3.7 การลงทนุในตราสารที!มลีกัษณะของสญัญาซื�อขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) : ลงทนุ 

3.8 กลยุทธ์การบรหิารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังใหผ้ลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี�วัด  
(active management) 

3.9 ดชันชีี�วดั/อา้งองิ (Benchmark) : 

ดัชนีชี�วัดของการลงทนุ คอื  

1. ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond อาย ุ1-3 ปี (NTR) รอ้ยละ 30 

2. ดัชนี MTM ThaiBMA  Corporate Bond (A- up) อาย ุ1-3 ปี (NTR) รอ้ยละ 70 

หมายเหต ุ

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี-จะเปลี-ยนแปลงตัวชี�วัดในการเปรยีบเทียบตามที-บรษัิทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึ-งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนที-กําหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ
ล่วงหนา้อย่างชัดเจนถงึวันที-มีการเปลี-ยนตัวชี�วัด คําอธบิายเกี-ยวกับตัวชี�วัด และเหตุผลในการเปลี-ยนตัวชี�วัด
ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาที-ผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลใน
การตัดสนิใจลงทนุได ้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี-ยนแปลงตัวชี�วัดเพื-อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื-อนไขและขอ้กําหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี-ยวกับมาตรฐานการ
วัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลี-ยนแปลงตัวชี�วัดในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีที-ผูอ้อกตัว
ดัชนีของตัวชี�วัดไม่ไดจั้ดทําหรือเปิดเผยขอ้มูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจง้
เปลี-ยนแปลงดังกลา่วผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาที-
ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตัดสนิใจลงทนุได ้

3.10  ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11  รายละเอยีดเกี!ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ 

: ตราสารแหง่หนี� 

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอันเป็นหรอืเกี-ยวขอ้งกับตราสารแห่งหนี� ตราสารทางการเงนิ และ/
หรอืเงนิฝากที-เสนอขายทั�งในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศ ของภาครัฐ และ/หรอืภาคเอกชนที-มคีุณภาพและให ้
ผลตอบแทนที-ดเีหมาะสมกับระดับความเสี-ยง อาท ิตราสารแห่งหนี�ที-ออกโดยภาครัฐ และ/หรอืรัฐวสิาหกจิ ตรา
สารแห่งหนี�ภาคเอกชน เชน่ ตราสารหนี� ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝากที-ออกโดยธนาคารพาณิชย ์และ/
หรือตราสารแห่งหนี� ตราสารทางการเงินที-ออกโดยบรษัิทเอกชนชั �นดี ตราสารที-ไดร้ับการจัดอันดับความ
น่าเชื-อถอืของตราสารหรอืผูอ้อกตราสารอยู่ในอันดับที-สามารถลงทุนได ้(Investment Grade)  ในกรณีตราสาร
ดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะตอ้งไดร้ับอันดับความน่าเชื-อถอืของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที-
สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั�น ส่วนที-เหลอืบรษัิทจัดการอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมีไวซ้ ึ-งเงนิ
ฝากและ/หรอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอื-นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื-นอย่างใดอย่างหนึ-งหรอืหลายอย่างตามที-
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ   

อนึ-ง กองทุนกองทุนจะเนน้ลงทุนในตราสารหนี�ที-เสนอขายในประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตามกองทุนอาจ
พิจารณาลงทุนในตราสารหนี�ที-เสนอขายในต่างประเทศไดใ้นกรณีที-กองทุนสามารถหาโอกาสในการลงทุน
เพิ-มเตมิในตราสารสกลุเงนิตา่งประเทศหลังปิดความเสี-ยงคา่เงนิที-ใหอั้ตราผลตอบแทนเพิ-มขึ�น โดยอายเุฉลี-ยของ
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ตราสารหนี�ตา่งประเทศในกองทุนจะไม่เกนิ 6 เดอืน ทั�งนี�กองทุนจะนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกนิรอ้ยละ 
20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

กรณี ลงทุนในธนาคารที-มีกฎหมายเฉพาะจัดตั�งขึ�น จะตอ้งมีอันดับความน่าเชื-อถือสนับสนุน (Support Credit) 
ซึ-งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื-อถือประเมนิจากแนวโนม้ที-ธนาคารดังกล่าวจะไดร้ับการสนับสนุนทางการเงนิจาก
รัฐบาลเมื-อมกีรณีจําเป็น 

กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึ-งสัญญาซื�อขายลว่งหนา้ (Derivative) เพื-อเพิ-มประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) ซึ-งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั�น กฎ ระเบียบ หรือ
ขอ้บังคับ และปัจจัยอื-นที-เกี-ยวขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลักทรัพย ์ทศิทางอัตราดอกเบี�ย ค่าใชจ่้ายในการป้องกัน
ความเสี-ยง เป็นตน้ ตามที-คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ ึ-งตราสารที-มีลักษณะของสัญญาซื�อขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) โดย
เป็นไปตามหลักเกณฑห์รอืไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที-มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื-อป้องกัน
ความเสี-ยงจากอัตราแลกเปลี-ยน (Hedging) ของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในสกลุเงนิต่างประเทศที-กองทนุถอือยู่
เทียบกับสกุลเงนิบาท ณ ขณะใดขณะหนึ-ง ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิที-ลงทุนในต่างประเทศ 
ทั�งนี� จะไม่ลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึ-งตราสารหนี�ที-ไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชื-อถอื (Unrated Securities) และตรา
สารหนี�ที-มีอันดับความน่าเชื-อถือของตราสารหรือผูอ้อก (Issue/Issuer) ตํ-ากว่าที-สามารถลงทุนได ้(Non-
investment grade) อยา่งไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึ-งตราสารแหง่หนี�ที-มอัีนดับความน่าเชื-อถอืที-ตัว
ตราสารหรอืที-ผูอ้อกตราสารตํ-ากว่าที-สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที-ตราสารหนี�นั �น
ไดร้ับการจัดอันดับความน่าเชื-อถือที-ตัวตราสารหรอืที-ผูอ้อกตราสารในอันดับที-สามารถลงทุนได ้(Investment 
Grade) ขณะที-กองทนุเริ-มลงทนุเทา่นั�น    

ในกรณีที-คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแกไ้ขเพิ-มเตมิประกาศที-เกี-ยวขอ้งกับ
กฎเกณฑ์การลงทุนซึ-งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี�ในภายหลัง รวมถงึกฎเกณฑ์การลงทุนใน
สัญญาซื�อขายล่วงหนา้ (Derivatives) และ/หรือ ตราสารที-มีลักษณะของสัญญาซื�อขายล่วงหนา้แฝง 
(Structured notes) และ/หรือ การลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงนโยบายการลงทุนอื-นใด บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื-อใหเ้ป็นไปตามประกาศที-คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และใหถ้อืวา่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

ในการคํานวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมตามการจัดแบง่ประเภทกองทนุรวมจะไมนั่บชว่งระยะเวลา ดังนี� 

1 ชว่งระยะเวลา 30 วันนับแตวั่นที-จดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม 
2 ชว่งระยะเวลา 30 วันกอ่นครบอายโุครงการหรอืกอ่นเลกิกองทนุรวม  
3 ชว่งระยะเวลาที-ตอ้งใชใ้นการจําหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุเนื-องจากไดร้ับคําสั-งขายคนืหรอืสบัเปลี-ยนหน่วย

ลงทนุ หรอืมกีารสิ�นสดุสมาชกิภาพ หรอืมกีารโอนยา้ยกองทนุจํานวนมาก หรอืเพื-อรอการลงทนุ  ทั �งนี� ตอ้ง
ไมเ่กนิกวา่ 10 วันทําการ 

ทั�งนี� การคํานวณสดัสว่นขา้งตน้จะคํานงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสําคัญ 

3.12 รายละเอยีดการลงทนุในตา่งประเทศ :  

วงเงนิการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น ไมเ่กนิรอ้ยละ 20.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

3.13 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื!น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื!นที!จะลงทุน : 

3.13.1   ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื!น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื!นที!จะลงทุนในประเทศ 

บรษัิทจัดการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอื-น หรอืหาดอกผลโดยวธิีอื-นอย่าง
ใดอย่างหนึ-งหรอืหลายอย่างตามที-ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดดังต่อไปนี� เวน้แต่ในกรณีที-คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ
หรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิ-มเตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื-น  

สว่นที! 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตราสาร TS  หมายความวา่ ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรัพยส์นิในสว่นอื-นของภาคผนวกนี� ซึ-งมี
คณุสมบัตติามหลักเกณฑท์ี-ครบถว้น ดังนี� 

1.1  ไมม่ขีอ้กําหนดหรอืเงื-อนไขที-ทําใหผู้ล้งทนุมภีาระผกูพันมากกวา่มูลคา่เงนิลงทนุในตราสาร 

1.2  สามารถเปลี-ยนมือได ้ (รวมถึงกรณีที-เป็น B/E P/N หรือ SN ที-มีเงื-อนไขหา้มเปลี-ยนมือแต่กองทุนได ้
ดําเนินการใหม้ีการรับโอนสทิธเิรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิีการที-กฎหมายกําหนด หรือมีเงื-อนไขใหก้องทุน
สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3  มีขอ้มูลเกี-ยวกับตราสารที-ถูกตอ้งครบถว้นและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสมํ-าเสมอ ซึ-ง บลจ. สามารถ
เขา้ถงึไดเ้พื-อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสมํ-าเสมอ และมีขอ้มูลราคาที-สะทอ้นมูลค่า
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ยตุธิรรม โดยขอ้มูลดังกล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มูลที-เชื-อถอืไดซ้ึ-งจัดทําตามหลักวชิาการอันเป็นที-ยอมรับใน
ระดับสากล 

2.  คณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิ-มเตมิจากที-กําหนดในขอ้ 1. 

2.1  ในกรณีที-เป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ที-ออกตราสารดังกลา่วเพื-อชําระหนี�การคา้  B/E หรอื P/N ดังกลา่ว
ตอ้งมกีารรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี�  

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-งจ่ายหรือผูอ้อกตัyว ทั �งจํานวนรวมถงึ
ดอกเบี�ย (ถา้ม)ี ตามที-ระบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2  การลงทนุใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื-อนไขเพิ-มเตมิดังนี� 

2.2.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives 
ตามที-ระบใุนสว่นที- 6 ขอ้ 1 

2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําใหก้องทุนตอ้งรับมอบทรัพยส์นิใด ๆ ทรัพย์สนินั�นตอ้งเป็นทรัพย์สนิที-
กองทุนสามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ-งกําหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพยส์นิที-สามารถเปลี-ยนมอืได ้โดยกอ่นการลงทุน บลจ. ตอ้งจัดให ้
มกีารเปิดเผยขอ้มลูเกี-ยวกับการลงทนุที-อาจทําใหก้องทนุตอ้งรับมอบทรัพยส์นิดังกล่าวไวใ้นหนังสอืชี�ชวนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีที-เป็น SN ซึ-งมีขอ้กําหนดหา้มเปลี-ยนมือ ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN 
ดังกลา่วกอ่นครบอาย ุเมื-อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4  ในกรณีที-เป็น SN ซึ-งเสนอขายในประเทศ  บลจ. ตอ้งดําเนนิการจัดใหม้ขีอ้ตกลงกับผูอ้อก SN ดังต่อไปนี�
กอ่นการลงทนุ   

2.2.4.1  ใหผู้อ้อก SN คํานวณและแจง้มูลคา่ยตุธิรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที- 15 และวันสดุทา้ยของแตล่ะ
เดอืน  ทั �งนี� ในกรณีที-วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ใหคํ้านวณและแจง้มูลคา่ยตุธิรรมภายในวันทําการ
ถัดไป   

2.2.4.2  ในกรณีที-เกดิเหตุการณ์ที-สง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อยา่งมนัียสําคัญ ใหผู้อ้อก SN คํานวณและแจง้
มลูคา่ยตุธิรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันท ี

ความในวรรคหนึ-งไม่นํามาใชบั้งคับกับกรณีที-เป็น SN ซึ-งขึ�นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑท์ี-กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตรา
สารหนี�ที-ออกใหม ่

สว่นที! 2 :  ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property 

ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี� 

1.  กรณีเป็นหนว่ยที!การออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

1  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

1.1  มีคุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกับขอ้กําหนดสําหรับตราสาร TS ในสว่นที- 1 ขอ้ 
1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2  ในกรณีที-กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดังนี� (ไม่ใชกั้บการ
ลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวมทองคําที-ลงทนุในทองคําแทง่)  

1.2.1  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิซึ-งเป็นประเภทและชนดิเดยีวกับที-กองทนุสามารถลงทนุได ้

1.2.2  มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเมื-อใชว้ธิคํีานวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single 
entity limit ของกองทนุนั�น 
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1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื-อใชว้ธิีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
product limit สําหรับทรัพยส์นิที-เป็น SIP ของกองทนุนั�น 

1.2.4  มกีารลงทนุใน derivatives ที-เป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit  ของกองทนุนั�น 

1.3  ในกรณีที-กองทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุรวมฟีดเดอร ์ 

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 :  ธุรกรรมประเภทสญัญาซื�อขายลว่งหนา้ (derivatives) ตามหลักเกณฑก์ารลงทนุดังนี� 

1.  ประเภท underlying derivatives ที-กองทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ-งหรือ
หลายอยา่งดังนี� 

1.1  ทรัพยส์นิที-กองทนุสามารถลงทนุไดต้ามภาคผนวกนี� 

1.2  อัตราดอกเบี�ย 

1.3  อัตราแลกเปลี-ยนเงนิ 

1.4  เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีที-มอีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6  ดัชนีที-มอีงคป์ระกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 

1.7  underlying อื-นตามที-สํานักงานกําหนดเพิ-มเตมิ 

ในกรณีที- derivatives อา้งอิงกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที-อา้งอิงดังกล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบัน 
(spot price) หรอืราคาสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านั�น  ทั �งนี� ราคาของ underlying อื-นที-ไม่ใช่
ดัชนี หรือ underlying ที-เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ตอ้งเป็นที-ยอมรับอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไว ้
อยา่งแพร่หลายดว้ย 

2.  เงื-อนไขการลงทุน บรษัิทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื-อไดร้ะบุเกี-ยวกับการลงทุนใน 
derivatives และunderlying ของ derivatives ที-จะลงทนุไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.1  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ-งดังนี�  

2.1.1  derivatives on organized exchange 

2.1.2  OTC derivatives ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ-งเป็นธนาคารพาณิชย ์ธนาคารที-มีกฎหมายเฉพาะจัดตั�งขึ�น 
ตัวแทนซื�อขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 

2.2  ในกรณีที-จะตอ้งมกีารชําระหนี�ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื-อ derivatives สิ�นสดุลง สนิคา้นั�นตอ้งเป็นทรัพยส์นิที-
กองทนุสามารถลงทนุได ้ ทั �งนี� ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธริับมอบหรอืมหีนา้ที-สง่มอบสนิคา้นั�นก็ตาม 
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3.  หลักเกณฑเ์พิ-มเตมิกรณี underlying เป็นดัชนี ในกรณีที- derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 
ดัชนีดังกลา่วตอ้งมลัีกษณะดังนี� 

3.1  เป็นดัชนีที-มกีารกําหนดวธิกีารคํานวณไวอ้ย่างชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจัย
ต่าง ๆ ที-นํามาใชใ้นการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของ
ดัชนี  ทั �งนี� underlying หรอืปัจจัยดังกลา่วตอ้งมกีารเคลื-อนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย 

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-องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ-งมีนํ�าหนัก < 35% ของนํ�าหนักทั�งหมด ในกรณีที-เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองคป์ระกอบตัวอื-นตอ้งมนํี�าหนักไมเ่กนิอัตราที-กําหนดใน 3.2.1.1 

การพจิารณาการกระจายนํ�าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองค์ประกอบที-เกี-ยวขอ้งกับทองคําหรือ
นํ�ามันดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดัชนีอื-นใดนอกจาก 3.2.1 ที-เป็นไปตามเงื-อนไขครบถว้นดังนี� 

3.2.2.1  เป็นดัชนีที-มอีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสัญญาที-กองทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง 

3.2.2.2  เมื-อคํานวณเงนิลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ-งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั�น
โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนั�น 

 3.3  เป็นดัชนีที-ไดร้ับการพัฒนาโดยสถาบันที-มีความน่าเชื-อถือและทําหนา้ที-ไดอ้ย่างอสิระจากบรษัิทจัดการ  
ทั �งนี� หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบรษัิทในเครอืของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการนั�นตอ้งจัดใหม้ีมาตรการ
ป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดัชนีนั�น ๆ อยา่งตอ่เนื-องเป็นประจําทกุวันทําการผา่นสื-อที-มกีารเสนอขอ้มลูอย่างทันเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีที-เป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งคํานวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที-บรษัิทจัดการแสดงใหเ้ห็นไดว้่า
วธิกีารคํานวณของผูพ้ัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.  หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิที-เพยีงพอต่อการชําระหนี�ตามภาระผกูพัน (cover rule) 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ีทรัพย์สนิของกองทุนที-มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที-เพียงพอต่อภาระที-
กองทุนอาจตอ้งชําระหนี�ตามขอ้ตกลงเมื-อ derivatives สิ�นสุดลงไวต้ลอดเวลาที-ไดล้งทุนใน derivatives นั�น 
และเป็นไปตามที-สํานักงานกําหนด   

5.  หลักเกณฑเ์พิ-มเตมิสําหรับการลงทนุที-มวัีตถปุระสงคเ์พื-อการลดความเสี-ยง 

ในกรณีที-บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที- underlying ไม่ใช่สิ-งเดียวกับทรัพย์สินที-จะลดความเสี-ยง  
การลงทนุใน derivatives ดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามที-สํานักงานกําหนด 

6.  หลักเกณฑเ์พิ-มเตมิสําหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี� 

6.1  ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหนึ-งคํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทุกวันที- 15 
และวันสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทั �งนี� ในกรณีที-วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบรษัิทจัดการ ใหคํ้านวณและ
แจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันทําการถัดไป   

6.2  ในกรณีที-เกดิเหตุการณ์ที-ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึ-ง
คํานวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทันท ี

6.3  คูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึ-งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื-อบรษัิทจัดการรอ้งขอได ้

7.  หลักเกณฑเ์พิ-มเตมิสําหรับการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งปฏบัิตติามเงื-อนไขดังนี� 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื-อการลดความเสี-ยงเทา่นั�น 

7.2  เขา้เป็นคู่สัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที-มลัีกษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกับธุรกรรมอย่างหนึ-ง
อยา่งใด ดังนี� 

7.2.1  Credit Default Swap :  ซึ-งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ื�อประกันความเสี-ยงดา้นเครดติที-เกี-ยวขอ้งกับ
ความสามารถในการชําระหนี�ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นั�น โดยคู่สัญญาที-อยู่ในฐานะผูข้าย
ประกันความเสี-ยงมภีาระผกูพันที-จะตอ้งชําระเงนิตามขอ้ตกลงซื�อประกันความเสี-ยงเมื-อเกดิ credit event ขึ�นโดย
จะมผีลใหข้อ้ตกลงซื�อประกันความเสี-ยงครบกําหนดทันท ี(ในกรณีที-ไมเ่กดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิ�นสดุในวัน
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ครบกําหนดตามปกต)ิ ทั �งนี� ไมว่่า obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื 
obligation มีหลายรายการซึ-งกําหนดใหผู้ข้ายประกันความเสี-ยงมีหนา้ที-ชําระหนี�เมื-อเกดิ credit event ขึ�นกับ 
obligation รายการใดรายการหนึ-งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื-อเกิด credit event ขึ�นกับ 
obligation รายการใดรายการหนึ-งในกลุ่ม obligation ซึ-งจะมกีารชําระราคากันเฉพาะในสว่นของสนิทรัพยร์ายนั�น 
แต่ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมื-อเกดิ credit event ขึ�นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit 
Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ-งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ื�อประกันความเสี-ยงของสนิทรัพยอ์า้งองิที-
เกดิจากการลดลงของผลตอบแทนที-จะไดร้ับจากสนิทรัพยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกันความเสี-ยงมภีาระผูกพันที-จะ
จ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที-หรืออัตราลอยตัวที-อา้งองิกับอัตราดอกเบี�ยตามที-จะตกลงกัน และส่วนที-ลดลง  
(ถา้มี) ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิ เพื-อแลกกับการที-ผูซ้ ื�อประกันความเสี-ยงจะโอนผลตอบแทนและ
สว่นที-เพิ-มขึ�น (ถา้มี) ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหกั้บผูข้ายประกันความเสี-ยง จนกว่าจะเกดิ credit 
event หรอืครบกําหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event) 

7.3  ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามที-กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรอืสญัญามาตรฐานอื-นตามที-สํานักงานยอมรับ ซึ-งมขีอ้ตกลงที-มลัีกษณะดังนี� 

7.3.1  มผีลใชบั้งคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรอืแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รอื
กฎหมายอื-น 

7.3.2  ไมม่ขีอ้กําหนดที-ทําใหส้ทิธทิี-กําหนดไวใ้นตราสารแหง่หนี�หรอืสญัญาซื�อขายลว่งหนา้ที- credit derivatives 
นั�นอา้งองิเสื-อมเสยีไป 

7.3.3 ไมม่ขีอ้กําหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่่สญัญา 

3.13.2 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื!น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื!นที!จะลงทนุในตา่งประเทศ : 

บรษัิทจัดการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอื-น หรอืหาดอกผลโดยวธิีอื-นอย่าง
ใดอย่างหนึ-งหรอืหลายอย่างตามที-ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดดังต่อไปนี� เวน้แต่ในกรณีที-คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ
หรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิ-มเตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื-น  

ทั �งนี� ตราสารหรอืสัญญาดังต่อไปนี�ตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการทําสัญญาในประเทศที-มีหน่วยงานกํากับดูแลดา้น
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ี-เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรอืที-มกีารซื�อขายในตลาดซื�อขายหลักทรัพย์
ตา่งประเทศที-เป็นสมาชกิของ WFE  

สว่นที! 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตราสาร TS  หมายความวา่ ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรัพยส์นิในสว่นอื-นของภาคผนวกนี� ซึ-งมี
คณุสมบัตติามหลักเกณฑท์ี-ครบถว้น ดังนี� 

1.1  ไมม่ขีอ้กําหนดหรอืเงื-อนไขที-ทําใหผู้ล้งทนุมภีาระผกูพันมากกวา่มูลคา่เงนิลงทนุในตราสาร 

1.2  สามารถเปลี-ยนมือได ้ (รวมถึงกรณีที-เป็น B/E P/N หรือ SN ที-มีเงื-อนไขหา้มเปลี-ยนมือแต่กองทุนได ้
ดําเนินการใหม้ีการรับโอนสทิธเิรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิีการที-กฎหมายกําหนด หรือมีเงื-อนไขใหก้องทุน
สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3  มีขอ้มูลเกี-ยวกับตราสารที-ถูกตอ้งครบถว้นและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสมํ-าเสมอ ซึ-ง บลจ. สามารถ
เขา้ถงึไดเ้พื-อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสมํ-าเสมอ และมีขอ้มูลราคาที-สะทอ้นมูลค่า
ยตุธิรรม โดยขอ้มูลดังกล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มูลที-เชื-อถอืไดซ้ึ-งจัดทําตามหลักวชิาการอันเป็นที-ยอมรับใน
ระดับสากล 

2.  คณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิ-มเตมิจากที-กําหนดในขอ้ 1. 

2.1  ในกรณีที-เป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ที-ออกตราสารดังกลา่วเพื-อชําระหนี�การคา้  B/E หรอื P/N ดังกลา่ว
ตอ้งมกีารรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี�  

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  
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2.1.8  สถาบันการเงนิตา่งประเทศที-มลัีกษณะทํานองเดยีวกับผูร้ับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทั�งนี� การอาวัลหรอืการรับรองดังกล่าวตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั-งจ่ายหรือผูอ้อกตัyว ทั �งจํานวนรวมถงึ
ดอกเบี�ย (ถา้ม)ี ตามที-ระบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2  การลงทนุใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื-อนไขเพิ-มเตมิดังนี� 

2.2.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives 
ตามที-ระบใุนสว่นที- 6 ขอ้ 1    

2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําใหก้องทุนตอ้งรับมอบทรัพยส์นิใด ๆ ทรัพย์สนินั�น ตอ้งเป็นทรัพย์สนิที-
กองทุนสามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ-งกําหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพยส์นิที-สามารถเปลี-ยนมอืได ้โดยกอ่นการลงทุน บลจ. ตอ้งจัดให ้
มกีารเปิดเผยขอ้มลูเกี-ยวกับการลงทนุที-อาจทําใหก้องทนุตอ้งรับมอบทรัพยส์นิดังกล่าวไวใ้นหนังสอืชี�ชวนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีที-เป็น SN ซึ-งมีขอ้กําหนดหา้มเปลี-ยนมือ ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN 
ดังกลา่วกอ่นครบอาย ุเมื-อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4 ในกรณีที-เป็น SN ซึ-งเสนอขายในต่างประเทศ ตอ้งปรากฎว่า SN นั�นมีราคาปรากฏในระบบขอ้มูลที-
น่าเชื-อถอืไดซ้ึ-งเป็นที-ยอมรับโดยทั-วไปของธรรมเนียมปฏบัิตสิากล และ บลจ. ตอ้งดําเนนิการจัดใหม้ขีอ้ตกลงกับ
ผูอ้อก SN ดังตอ่ไปนี�กอ่นการลงทนุ 

2.2.4.1 ใหผู้อ้อก SN สง่ราคาที-เป็นมูลค่ายุตธิรรมของ SN ซึ-งเกดิจากวธิกีารคํานวณ เดยีวกับที-ใชใ้นการคํานวณ
ราคาที-แสดงในระบบขอ้มูลที-น่าเชื-อถือดังกล่าว ให ้บลจ. ทุกวันที- 15 และวันสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทั�งนี� ใน
กรณีที-วันดังกลา่วเป็นวันหยดุทําการของ บลจ. ใหคํ้านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรม ภายในวันทําการถัดไป 

2.2.4.2  ในกรณีที-เกดิเหตุการณ์ที-ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาที-เป็น
มลูคา่ยตุธิรรมของ SN มายัง บลจ. ทันท ี

สว่นที! 2 :  ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property 

ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี� 

กรณีเป็นหน่วยที-การออกอยูภ่ายใตบั้งคับกฎหมายตา่งประเทศ 

1  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property  

1.1  มีคุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกับขอ้กําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที- 1 
ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.2  เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศที-มลัีกษณะดังนี� 

1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ที-กํากับดแูลดา้นหลักทรัพย์
และตลาดซื�อขายหลักทรัพยซ์ึ-งเป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที-มี
การซื�อขายในตลาดซื�อขายหลักทรัพยต์า่งประเทศที-เป็นสมาชกิของ WFE  

1.2.2  CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยูภ่ายใตก้ารกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล ที-เป็นสมาชกิสามัญ
ของ IOSCO 

1.2.3  ในกรณีที- MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ  กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวตอ้งอยู่
ภายใตห้ลักเกณฑก์ารกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื-อผูล้งทุนรายย่อยของ
ประเทศนั�น  

1.3  ประเทศที-กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน อย่างเพียงพอ ทั�งนี� 
ตามรายชื-อประเทศที-สํานักงานกําหนด 

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวตอ้งมีการจํากัดการ
กูย้ืมไวเ้ฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชั-วคราวเท่านั�น และมีนโยบายการลงทุนดังนี�  
(ไมใ่ชกั้บการลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศซึ-งเป็นกองทนุรวมทองคําที-ลงทนุในทองคําแทง่) 

1.4.1  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมื-อใชว้ธิคํีานวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single 
entity limit ของ MF นั�น ทั �งนี� หลักเกณฑดั์งกลา่วไมใ่ชกั้บกรณีทรัพยส์นิที-เป็น SIP 

1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื-อใชว้ธิีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
product limit สําหรับทรัพยส์นิที-เป็น SIP ของ MF นั�น 

1.4.3  มกีารลงทนุใน derivatives ที-เป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit  ของ MF นั�น 

ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที- MF ลงทุน ตอ้งเป็นกองทุนที-มุ่งเนน้ลงทุน ในทรัพยส์นิซึ-งเป็นประเภทและ
ชนิดเดียวกับที- MF สามารถลงทุนได ้และเมื-อนําทรัพย์สนิที-ไม่สามารถลงทุนไดม้าคํานวณตามสัดส่วน (pro 
rata) แลว้จะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกลา่ว 
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1.5 ในกรณีที-กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดังกล่าวตอ้งไม่ใชก่องทนุที-มลัีกษณะทํานองเดยีวกับกองทนุรวมฟีดเดอร ์เวน้แตเ่ป็นกรณีที-มคีวามจําเป็นและเป็น
ประโยชนต์่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทั�งนี� โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยกอ่นการลงทุน บลจ. ตอ้งจัดใหม้ี
การเปิดเผยขอ้มูล เหตผุลความจําเป็นและค่าธรรมเนียมที-เกี-ยวขอ้งกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไวใ้นหนังสอื
ชี�ชวนดว้ย 

สว่นที! 3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากในสถาบนัการเงนิตา่งประเทศหรอืตราสารตา่งประเทศที!เทยีบเท่า
เงนิฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบันการเงนิตา่งประเทศหรอืตราสารตา่งประเทศที-เทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้ับฝากดังนี� 

1.  ธนาคารพาณิชย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  

2.  สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศที-ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

3.  สถาบันการเงนิตา่งประเทศที-มลัีกษณะทํานองเดยีวกับผูร้ับฝากตาม 1. - 2.  

สว่นที! 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื�อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) 

ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี-สํานักงานกําหนด 

สว่นที! 5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี-สํานักงานกําหนด 

ส่วนที! 6 :  ธุรกรรมประเภทสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ (derivatives) ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การ
ลงทนุดังนี� 

1.  ประเภท underlying derivatives ที-กองทนุจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ-งหรอื
หลายอยา่งดังนี� 

1.1  ทรัพยส์นิที-กองทนุสามารถลงทนุได ้

1.2  อัตราดอกเบี�ย 

1.3  อัตราแลกเปลี-ยนเงนิ 

1.4  เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีที-มอีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6  ดัชนีที-มอีงคป์ระกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 

1.7  underlying อื-นตามที-สํานักงานกําหนดเพิ-มเตมิ 

ในกรณีที- derivatives อา้งอิงกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที-อา้งอิงดังกล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบัน 
(spot price) หรือราคาสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านั�น  ทั �งนี� ราคาของ underlying อื-นที-ไม่ใช่
ดัชนี หรือ underlying ที-เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ตอ้งเป็นที-ยอมรับอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไว ้
อยา่งแพร่หลายดว้ย 

2.  เงื-อนไขการลงทุน บรษัิทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื-อไดร้ะบุเกี-ยวกับการลงทุนใน 
derivatives และunderlying ของ derivatives ที-จะลงทนุไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.3  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อยา่งใดอย่างหนึ-งดังนี�  

2.3.1  derivatives on organized exchange 

2.3.2  OTC derivatives ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ-งเป็นนติบิุคคลที-ไดร้ับอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ derivatives ที-
อยูภ่ายใตก้ารกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ี-เป็นสมาชกิสามัญของ 
IOSCO  หรอืที-เป็นสมาชกิของ WFE  

2.4  ในกรณีที-จะตอ้งมกีารชําระหนี�ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื-อ derivatives สิ�นสดุลง สนิคา้นั�นตอ้งเป็นทรัพยส์นิที-
กองทนุสามารถลงทนุได ้ ทั �งนี� ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธริับมอบหรอืมหีนา้ที-สง่มอบสนิคา้นั�นก็ตาม 

3.  หลักเกณฑเ์พิ-มเตมิกรณี underlying เป็นดัชนี ในกรณีที- derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 
ดัชนีดังกลา่วตอ้งมลัีกษณะดังนี� 

3.1  เป็นดัชนีที-มกีารกําหนดวธิกีารคํานวณไวอ้ย่างชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจัย
ต่าง ๆ ที-นํามาใชใ้นการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของ
ดัชนี  ทั �งนี� underlying หรอืปัจจัยดังกลา่วตอ้งมกีารเคลื-อนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดัชนีที-มลัีกษณะอยา่งใดอยา่งหนึ-งดังนี� 

3.2.1  ดัชนีที-มกีารกระจายตัวอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีที-มลัีกษณะใดลักษณะหนึ-งดังนี� 
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3.2.1.1  ดัชนีที-องคป์ระกอบแตล่ะตัวมนํี�าหนัก < 20% ของนํ�าหนักทั�งหมด 

3.2.1.2  ดัชนีที-องคป์ระกอบตัวใดตัวหนึ-งมนํี�าหนัก < 35% ของนํ�าหนักทั�งหมด ในกรณีที-เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองคป์ระกอบตัวอื-นตอ้งมนํี�าหนักไมเ่กนิอัตราที-กําหนดใน 3.2.1.1 

การพจิารณาการกระจายนํ�าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนําองคป์ระกอบที-เกี-ยวขอ้งกับทองคําหรอื
นํ�ามันดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดัชนีอื-นใดนอกจาก 3.2.1 ที-เป็นไปตามเงื-อนไขครบถว้นดังนี� 

3.2.2.1  เป็นดัชนีที-มอีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสัญญาที-กองทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง 

3.2.2.2  เมื-อคํานวณเงนิลงทนุตามสัดสว่น (pro rata) เสมอืนหนึ-งวา่กองทนุลงทนุในตราสารหรอืสญัญานั�น
โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนั�น 

3.3  เป็นดัชนีที-ไดร้ับการพัฒนาโดยสถาบันที-มคีวามน่าเชื-อถอืและทําหนา้ที-ไดอ้ย่างอสิระจากบรษัิทจัดการ ทั�งนี� 
หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบรษัิทในเครอืของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการนั�นตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกัน
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดัชนีนั�น ๆ อยา่งตอ่เนื-องเป็นประจําทกุวันทําการผา่นสื-อที-มกีารเสนอขอ้มลูอย่างทันเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีที-เป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งคํานวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที-บรษัิทจัดการแสดงใหเ้ห็นไดว้่า
วธิกีารคํานวณของผูพ้ัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.  หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิที-เพยีงพอต่อการชําระหนี�ตามภาระผกูพัน (cover rule) 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ีทรัพย์สนิของกองทุนที-มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที-เพียงพอต่อภาระที-
กองทุนอาจตอ้งชําระหนี�ตามขอ้ตกลงเมื-อ derivatives สิ�นสุดลงไวต้ลอดเวลาที-ไดล้งทุนใน derivatives นั�น 
และเป็นไปตามที-สํานักงานกําหนด       

5.  หลักเกณฑเ์พิ-มเตมิสําหรับการลงทนุที-มวัีตถปุระสงคเ์พื-อการลดความเสี-ยง 

ในกรณีที-บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที- underlying ไม่ใช่สิ-งเดียวกับทรัพย์สินที-จะลดความเสี-ยง  
การลงทนุใน derivatives ดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามที-สํานักงานกําหนด 

6.  หลักเกณฑเ์พิ-มเตมิสําหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี� 

6.1  ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหนึ-งคํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทุกวันที- 15 
และวันสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทั �งนี� ในกรณีที-วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบรษัิทจัดการ ใหคํ้านวณและ
แจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันทําการถัดไป   

6.2  ในกรณีที-เกดิเหตุการณ์ที-ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึ-ง
คํานวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทันท ี

6.3  คูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึ-งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื-อบรษัิทจัดการรอ้งขอได ้

7.  หลักเกณฑเ์พิ-มเตมิสําหรับการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งปฏบัิตติามเงื-อนไขดังนี� 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื-อการลดความเสี-ยงเทา่นั�น 

7.2  เขา้เป็นคู่สัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที-มลัีกษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกับธุรกรรมอย่างหนึ-ง
อยา่งใด ดังนี� 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึ-งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ื�อประกันความเสี-ยงดา้นเครดติที-เกี-ยวขอ้งกับ
ความสามารถในการชําระหนี�ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นั�น โดยคู่สัญญาที-อยู่ในฐานะผูข้าย
ประกันความเสี-ยงมภีาระผกูพันที-จะตอ้งชําระเงนิตามขอ้ตกลงซื�อประกันความเสี-ยงเมื-อเกดิ credit event ขึ�นโดย
จะมผีลใหข้อ้ตกลงซื�อประกันความเสี-ยงครบกําหนดทันท ี(ในกรณีที-ไมเ่กดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิ�นสดุในวัน
ครบกําหนดตามปกติ)  ทั �งนี� ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) 
หรือ obligation มีหลายรายการซึ-งกําหนดใหผู้ข้ายประกันความเสี-ยงมีหนา้ที-ชําระหนี�เมื-อเกดิ credit event 
ขึ�นกับ obligation รายการใดรายการหนึ-งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื-อเกิด credit event 
ขึ�นกับ obligation รายการใดรายการหนึ-งในกลุ่ม obligation ซึ-งจะมกีารชําระราคากันเฉพาะในสว่นของสนิทรัพย์
รายนั�น แต่ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมื-อเกดิ credit event ขึ�นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ-งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ื�อประกันความเสี-ยงของสนิทรัพยอ์า้งองิที-
เกดิจากการลดลงของผลตอบแทนที-จะไดร้ับจากสนิทรัพยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกันความเสี-ยงมภีาระผูกพันที-จะ
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จ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที-หรืออัตราลอยตัวที-อา้งองิกับอัตราดอกเบี�ยตามที-จะตกลงกัน และส่วนที-ลดลง  
(ถา้มี) ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิ เพื-อแลกกับการที-ผูซ้ ื�อประกันความเสี-ยงจะโอนผลตอบแทนและ
สว่นที-เพิ-มขึ�น (ถา้มี) ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหกั้บผูข้ายประกันความเสี-ยง จนกว่าจะเกดิ credit 
event หรอืครบกําหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event) 

7.3  ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามที-กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรอืสญัญามาตรฐานอื-นตามที-สํานักงานยอมรับ ซึ-งมขีอ้ตกลงที-มลัีกษณะดังนี� 

7.3.1  มผีลใชบั้งคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรอืแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รอื
กฎหมายอื-น 

7.3.2  ไม่มีขอ้กําหนดที-ทําใหส้ิทธิที- กําหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี�หรือสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ที-  credit 
derivatives นั�นอา้งองิเสื-อมเสยีไป 

 7.3.3  ไมม่ขีอ้กําหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่่สญัญา 

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื!น เพื!อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศ
และตา่งประเทศ : 

บรษัิทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซ้ ึ-งหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอื-น หรือหาดอกผลโดยวธิีอื-นเพื-อเป็นทรัพยส์นิของ
กองทุนรวม ตามที-สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ดังต่อไปนี� ในกรณีที-สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลี-ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บรษัิท
จัดการจะลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศที-แกไ้ขดว้ย  

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

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี� ไม่มีขอ้กําหนดเกี-ยวกับ single entity limit ของผูร้ับฝาก ผูอ้อกตราสาร
หรอืคูส่ญัญา แลว้แตก่รณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื-อการดําเนนิงานของ MF 

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-ากวา่ 2 อันดับแรก 

ไมเ่กนิ 35% 
 

3 หน่วย CIS ในประเทศ ไมเ่กนิ 10% 
 หน่วย CIS ตา่งประเทศ 

ตามที-ระบใุนภาคผนวก 3 สว่นที- 2 ขอ้ 1.1 หรอืขอ้ 2.1 
ไมเ่กนิ 15% 

4 
 

 

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที-ผูร้ับฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอยา่งหนึ-งดังนี� 
4.1  ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทั �งนี� เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที-รัฐบาล
เป็นประกัน 

ไมเ่กนิ 20% 
 
      

5 ตราสารที-มลัีกษณะครบถว้นดังนี� 
5.1  เป็นตราสารหนี� ตราสารกึ-งหนี�ก ึ-งทนุ หรอื SN  
       ที-ผูอ้อกจัดตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ.    
       ตา่งประเทศที-ไดร้ับอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ ธพ.  
       ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารที-มลัีกษณะอยา่งใดอยา่งหนึ-งดังนี� 
       5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 
       5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั-วไปโดยม ี
                  รายละเอยีดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีที-เป็นตราสารที-มกํีาหนดวันชําระหนี� < 397 วัน  
                  นับแตวั่นที-ลงทนุ และไมไ่ดม้ลัีกษณะตาม 5.2.1 หรอื  
                  5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวตอ้งเป็น 
                  บคุคลดังนี� 
                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ย 

ไมเ่กนิอัตราดังนี� แลว้แตอั่ตราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) นํ�าหนักของตราสารที-ลงทุนใน benchmark 

+ 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

                              ธรุกจิสถาบันการเงนิ  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
                 5.2.3.4  ธนาคารเพื-อการเกษตรและสหกรณ์ 
                              การเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชื-อที-อยู่อาศัย  
                 5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและ 
                              ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

           5.2.3.7  ธนาคารเพื-อการสง่ออกและนําเขา้ 
                              แหง่ประเทศไทย  
                 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 วัน  
       นับแตวั่นที-ลงทนุ ตอ้งขึ�นทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ  
       regulated market 

6 ทรัพยส์นิดังนี�  
6.1  ตราสารที-มลัีกษณะครบถว้นดังนี�  
       6.1.1  เป็นตราสารหนี� ตราสารกึ-งหนี�ก ึ-งทนุ SN หรอืศุกกู 
                 ที-ผูอ้อกจัดตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย 
                 ตราสารนั�นในตา่งประเทศ หรอืผูอ้อกจัดตั�งขึ�น 
                 ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ.  
                 ตา่งประเทศที-ไดร้ับอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ ธพ.                  
                 ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 
       6.1.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 
       6.1.3  เป็นตราสารที-มลัีกษณะอย่างใดอยา่งหนึ-งดังนี� 
                 6.1.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีนใน SET หรอื 
                              ในตลาดซื�อขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
                 6.1.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทั-วไปโดยม ี
                              รายละเอยีดตามแบบ filing 
                 6.1.3.3  ในกรณีที-เป็นตราสารที-มกํีาหนดวันชําระหนี�  
                              < 397 วัน นับแตวั่นที-ลงทนุ และไม่ได ้
                              มลัีกษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2   
                              ผูม้ภีาระผูกพันตามตราสารดังกลา่วตอ้งเป็น                              
                              บคุคลดังนี� 
                               6.1.3.3.1  บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 –   
                                                    5.2.3.9 
                               6.1.3.3.2  สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศ 
                                               ที-ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
                               6.1.3.3.3  สถาบันการเงนิตา่งประเทศ 
                                               ที-มลัีกษณะทํานองเดยีวกับ 
                                               บคุคลตามขอ้ 6.1.3.3.1 –  
                                               6.1.3.3.2 
       6.1.4  ในกรณีที-เป็นตราสารที-มกํีาหนดวันชําระหนี� > 397 วัน  
                นับแตวั่นที-ลงทนุ ตอ้งขึ�นทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ                  
                regulated market 
6.2  ธรุกรรมดังนี� ที-คู่สญัญาม ีcredit rating อยูใ่นระดับ  
       investment grade 
       6.2.1  reverse repo 
       6.2.2  OTC derivatives 

ไมเ่กนิอัตราดังนี� แลว้แตอั่ตราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) นํ�าหนักของทรัพยส์นิที-ลงทนุใน 

benchmark + 5% 
 

7 ทรัพยส์นิอื-นนอกเหนือจากที-ระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไมเ่กนิ 5% 
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สว่นที! 2 : อตัราสว่นการลงทนุที!คํานวณตามกลุม่กจิการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพยส์นิของบรษัิททุกบรษัิทที-อยูใ่นกลุม่กจิการ
เดยีวกันหรอืการเขา้เป็นคูส่ัญญาในธรุกรรมทางการเงนิกับบรษัิท
ดังกล่าว  
      

ไมเ่กนิอัตราใดอัตราหนึ-งดังนี� แลว้แตอั่ตราใด 
จะสงูกว่า 
(1)  25% หรอื 
(2)  นํ�าหนักของทรัพยส์นิที-ลงทนุ 
       ใน benchmark + 10%  

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 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ที-นติบิคุคล
ตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของนติบิคุคล
ดังกล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั-งจ่าย หรอืคูส่ญัญา ดังนี� 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบันการเงนิที-มกีฎหมายเฉพาะจัดตั�งขึ�น 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชื-อที-อยูd่dอาศัย 
(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิที- MF ไดร้ับโอนกรรมสทิธิ�มาจากคู่สญัญา
ตาม 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 ตราสารกึ-งหนี�ก ึ-งทนุ 
2.2 derivatives หรอื SN ที-ม ีunderlyling เป็นตราสารตามขอ้ 
2.1 

ทกุประเภทรวมกันไมเ่กนิ 20% 

3 
  

ทรัพยส์นิดังนี� 
3.1  B/E หรอื P/N ที-มเีงื-อนไขหา้มเปลี-ยนมอืแต ่MF ได ้
ดําเนนิการใหม้กีารรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารได ้ตามวธิกีาร
ที-กฎหมายกําหนด หรอืมเีงื-อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อก
ตราสารได ้3.2  SN (แต่ไมร่วมถงึ SN ซึ-งจดทะเบยีนกับ TBMA 
และมกีารเสนอขายตามหลักเกณฑท์ี-กําหนดไวใ้นประกาศ 
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุว่าดว้ยการขออนุญาต และการ
อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี�ที-ออกใหม)่ 
3.2  SN (แต่ไมร่วมถงึ SN ซึ-งจดทะเบยีนกับ TBMA  
และมกีารเสนอขายตามหลักเกณฑท์ี-กําหนดไวใ้นประกาศ   
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุว่าดว้ยการขออนุญาต       
และการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี�ที-ออกใหม)่ 
3.3  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากที-มรีะยะเวลาการฝาก
เกนิ 12 เดอืน  
3.4  total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี� 

รวมกันไมเ่กนิ 25% 
 

4 หน่วย CIS ในประเทศ ไมเ่กนิ 20% 

5 reverse repo ไมเ่กนิ 25% 

6 securities lending   ไมเ่กนิ 25% 
7 ตราสารดังนี� (total SIP) 

7.1 ทรัพยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นที- 1 : อัตราสว่นการลงทนุที-
คํานวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit)  
7.2 ตราสารหนี� ตราสารกึ-งหนี�ก ึ-งทุน หรอืศกุกู (ถา้นโยบายเดมิม ี
SN หรอื Basel lII ก็ใส่เพิ-มตรงนี�ดว้ย) ที-มีอันดับความน่าเชื-อที-
ตัวตราสารและ/หรือผูอ้อกตราสารที-ตํ-ากว่าที-สามารถลงทุนได ้
(non-investment grade / unrated)  (หมายความรวมถึง ใน
ระบบ regulated market และไม่อยู่ในระบบ regulated market 
และ ที-มขีอ้มลู public และ non-public) 

ทกุประเภทรวมกันไมเ่กนิ 15% 

6 derivatives ดังนี�  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

6.1  การเขา้ทําธุรกรรม derivatives ที-มีวัตถุประสงคเ์พื-อการ
ลดความเสี-ยง (hedging) 

6.2  การเขา้ทําธุรกรรม derivatives ที-มิใช่เพื-อการลดความ
เสี-ยง (non-hedging) 

 
 

 

ไมเ่กนิมลูค่าความเสี-ยงที-มอียู่ 
 

6.2.1  กรณี MF ไมม่กีารลงทุนแบบซบัซอ้น 
          จํากัด net exposure ที-เกดิจาก 

          การลงทนุใน derivatives โดยตอ้ง 
          ไมเ่กนิ 100% ของ NAV 

6.2.2  กรณี MF มกีารลงทนุแบบซับซอ้น 

          จํากัด net exposure ที-เกดิจาก 
          การลงทนุใน derivatives โดยมลูค่า 

          ความเสยีหายสงูสดุ (value-at-risk :  
          VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดังนี� 

          (1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  

          (2)  relative VaR < 2 เทา่ ของ VaR  
                ของ benchmark 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื-อการดําเนนิงานของ MF ไมม่ขีอ้กําหนดเกี-ยวกับ 
product limit 

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-ออกใหม่กอ่นครบรอบระยะเวลาบัญชถีัดไปและยังไม่ปรากฏ
ในงบการเงนิล่าสดุ บลจ. อาจนํามูลค่าหนี�สนิทางการเงนิดังกล่าวมา
รวมกับมูลค่าหนี�สนิทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดย
ขอ้มูลหนี�สนิทางการเงนินั�นจะตอ้งเป็นขอ้มูลที-มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั-วไป และในกรณีที-ผูอ้อกตราสารไม่มีหนี�สินทางการเงินตามที-
เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ใหใ้ช ้
อัตราสว่นไม่เกนิ 1 ใน 3ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ขอ้นี�ของผูอ้อกรายนั�นเป็นรายครั �ง เวน้แต่ในกรณีที-ผูอ้อกตราสารไดม้ี
ก ารยื- น แบบ  filing ใน ลักษ ณ ะเป็ น โค รงการ (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที-กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี�โดยเป็นตราสารที-ออก
ใหม่และมี  credit rating อยู่ ในระดับ ตํ- ากว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื-อกองทุนภายใต ้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั �ง เวน้แต่กรณีที-ผูอ้อก
ตราสารไดม้ีการยื-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  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

9. บล. 

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 ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั�งหมดของกองทุน infra ที-
ออกหน่วยนั�น  เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที-มลัีกษณะครบถว้น
ดังนี� โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

(1)  มขีนาดเล็ก  

(2)  จัดตั �งขึ�นใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทนุใด 
กองทนุหนึ-ง 

ไม่ เกิน  1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั �งหมดของกองทุน 
property ที-ออกหน่วยนั�น  เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที-มี
ลักษณะครบถว้นดังนี� โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

(1)  มขีนาดเล็ก  

(2)  จัดตั �งขึ�นใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

ทั �งนี� การคํานวณสัดสว่นตามนโยบายการลงทนุและอัตราสว่นการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุว่าดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรอื ที-แกไ้ขเพิ-มเตมิ 

สว่นที! 5 การดําเนนิการเมื!อทรพัยส์นิที!ลงทนุขาดคณุสมบตัหิรอืการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ 

1. ในกรณีที-กองทนุมกีารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี-กําหนดแต่ตอ่มาทรัพยส์นิที-ลงทนุมคีณุสมบัตทิี-เปลี-ยนแปลงไป
จนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สนิที-กองทุนสามารถลงทุนไดอ้ีกต่อไป  บรษัิทจัดการตอ้งดําเนินการ
ดังตอ่ไปนี� 

(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี-ยวกับชื-อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที-ทรัพยส์นิขาดคุณสมบัต ิและ
จัดสง่รายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที-เกดิกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว ้
ที-บรษัิทจัดการ 

(2) จําหน่ายทรัพยส์นิที-ขาดคุณสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยคํานงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ แต่ตอ้งไม่เกนิ
กวา่ระยะเวลาดังนี�  เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี� 

(ก) 90 วันนับแตวั่นที-ทรัพยส์นินั�นขาดคณุสมบัต ิ

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

ในกรณีที-บรษัิทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพยส์นิที-ขาดคุณสมบัตใิหเ้ป็นไปตาม (2) (ก)  บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํา
รายงานขอ้มูลตาม (1) พรอ้มสาเหตุที-ไม่สามารถจําหน่ายทรัพยส์นิดังกล่าว และจัดสง่รายงานต่อสํานักงาน และผูดู้แล
ผลประโยชนภ์ายใน 3 วันทําการนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว 
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2. ในกรณีที-ทรัพย์สนิในขณะที-กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที-กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิ-ม บรษัิทจัดการตอ้ง
ดําเนนิการดังตอ่ไปนี� 

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

(2)  ไมล่งทนุเพิ-มเตมิในทรัพยส์นิที-เกนิอัตราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุที-
กําหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนที-กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ 
แตต่อ้งไมเ่กนิระยะเวลาดังนี�  เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี� 

(ก)  30 วันนับแต่วันสิ�นรอบระยะเวลาบัญช ีในกรณีที-ไม่เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนที-คํานวณตามประเภททรัพยส์นิ 
(product limit) สําหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัyวแลกเงนิ หรอืตัyวสญัญาใชเ้งนิ  

(ข)  90 วันนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกล่าว  

(4)  เมื-อบรษัิทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที-กําหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงาน
ขอ้มูลเกี-ยวกับชื-อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพยส์นิดังกล่าว รวมถงึวันที-สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่น
การลงทุน แลว้แต่กรณี และจัดสง่รายงานดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันที-สามารถแกไ้ข
ใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุได ้

ในกรณีที-บรษัิทจัดการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอัตราสว่นการลงทุนที-กําหนดตาม (3) (ก) หรอื (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-เกนิอัตราส่วนการลงทุน  เวน้แต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยไดร้ับการ
ผอ่นผันจากสํานักงาน 

(ข)  ลดสัดสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอํีานาจควบคุม หรอืยื-นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื�อ ในกรณีที-ทรัพยส์นิเป็น
หุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน และการไดม้าซึ-งหุน้ของบรษัิทดังกลา่วเป็นผลใหก้องทนุไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทนั�น
จนถงึหรอืขา้มจุดที-ตอ้งทําคําเสนอซื�อ 

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

(1)  กรณีที-กองทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลักทรัพยต์ามสัดสว่นที-มอียูเ่ดมินั�น 

(2)  กรณีที-กองทนุไดร้ับทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค 

4.ในกรณีที-มเีหตุสดุวสิัยหรือเหตุจําเป็นอื-นใดทําใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถดําเนินการแกไ้ขเพื-อใหก้ารลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที-กําหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2 (3) หรือบรษัิทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษัิทจัดการสามารถใชดุ้ลยพนิจิดําเนนิการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคํานงึถงึประโยชน์
ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ และตอ้งส่งรายงานเกี-ยวกับการดําเนนิการของบรษัิทจัดการในเรื-องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม กอ่นครบระยะเวลาที-ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑดั์งกล่าว  
ทั �งนี� ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวใหกั้บผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการสามารถดําเนินการโดยวธิีการเผยแพร่บน
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืวธิอีื-น ๆ ตามที- บลจ.กําหนด 

สว่นที! 6 : การดําเนนิการเมื!อการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีที-กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิท
จัดการตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี� 

(1)  จัดทํารายงานเกี-ยวกับการลงทนุที-ไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน  พรอ้มทั�งเหตผุลที-ทําใหม้กีารลงทนุไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน  รวมทั�งจัดส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที-ไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท้ี-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-จะออกจากกองทุนรวมกอ่นที-การเปลี-ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใชบั้งคับ โดยวธิีการ
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ดังกล่าวตอ้งมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน  รวมทั�งเมื-อไดร้ับมติจากผูถ้ือหน่วยลงทุนให ้
เปลี-ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื�อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ือ
หน่วยลงทุนทกุรายจนกวา่การเปลี-ยนแปลงดังกลา่วจะมผีลใชบั้งคับ และในกรณีที-ครบกําหนด 90 วันนับแตวั่นที-สัดสว่น
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี-ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใชบั้งคับ บรษัิท
จัดการตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนั�นเพิ-มเตมิ 

4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit) :  

4.1. การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ม ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ :  

- คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายที-เรยีกเก็บผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

- สทิธทิี-จะไดร้ับเงนิปันผล 

4.3. รายละเอยีดเพิ-มเตมิ (การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) :  

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ย
ลงทนุ 

ชื!อยอ่ คําอธบิายเพิ!มเตมิ 

1. ชนดิขายคนืหน่วยลงทนุ
อัตโนมัต ิ  

LHDEBT-R 
เหมาะกับผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ ้
ลงทุนรับรายไดส้มํ-าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัต ิ 

2. ชนดิจ่ายเงนิปันผล   LHDEBT-D 

เหมาะสําหรับผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบัน เปิดโอกาส
ใหผู้ล้งทุนรับรายไดส้มํ-าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมีสทิธิ
ไดร้ับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื-อนไขที-กรมสรรพากรกําหนด 

3. ชนดิสะสมมลูค่า  
  

LHDEBT-A 

เหมาะสําหรับผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให ้   
ผูล้งทุนรับรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) 
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) ทั �งนี�     
ผู ล้งทุนบุคคลธรรมดา และผู ล้งทุนนิติบุคคล/สถาบัน 
สามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื-อนไขที-
กองทนุกําหนด 

4. ชนิดผูถ้ือหน่วยลงทุนกองทุน
ภายใตก้ารบรหิารจัดการ 

LHDEBT-L 
 

เหมาะสําหรับผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื-นที-อยู่ภายใตก้าร
บรหิารของบรษัิทจัดการ หรอืการลงทุนในหรอืมีไวซ้ ึ-งหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื-นที-บริษัท จัดการเดียวกันเป็น
ผูร้ับผดิชอบในการดําเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใตก้าร
บริหารของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผูล้งทุนอื-นที-บริษัท
จัดการประกาศเพิ-มเตมิในอนาคต โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุน
รับรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชนจ์ากการลงทนุ (Total return) 

5. ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์
LHDEBT-E 

 

เห ม า ะ สํ าห รั บ ผู ้ล งทุ น ที- ทํ า ร า ย ก ารผ่ าน ช่ อ ง ท าง
อิเล็กทรอนิกส์ของบรษัิทจัดการ รวมถึงกลุ่มผูล้งทุนอื-นที-
บรษัิทจัดการประกาศเพิ-มเตมิในอนาคต 

รายละเอยีดเพิ!มเตมิ :  

ทั �งนี� ผูล้งทุนบคุคลธรรมดา และผูล้งทนุนติบิุคคล/สถาบัน สามารถลงทนุไดใ้นหน่วยลงทุนทกุชนดิตามเงื-อนไขที-
กองทนุกําหนด 

5. การเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ั�งแรก : 

5.1   ชอ่งทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ั�งแรก : 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื 
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5.2  รายละเอยีดการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ั�งแรก 

บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซื�อคนืจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรกใหแ้กป่ระชาชนทั-วไปในราคา
ขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั �งแรกที-ระบุไวใ้นหนังสอืชี�ชวน ทั�งนี� หากมผีูจ้องซื�อหน่วยลงทุน
ครบตามจํานวนเงนิทุนของโครงการกอ่นสิ�นสดุระยะเวลาเสนอขายครั �งแรก บรษัิทจัดการสามารถจะปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุ โดยปิดประกาศที-สํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ    

5.2.1. วธิกีารขอรบัหนงัสอืชี�ชวน ใบคําส ั!งซื�อหนว่ยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชกีองทนุ  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถตดิต่อขอรับหนังสอืชี�ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ หนังสอืชี�ชวน
สว่นขอ้มูลโครงการ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน ใบคําสั-งซื�อหน่วยลงทุน ไดท้ี-บรษัิทจัดการ ตามวัน เวลา ทําการ
ตามปกตขิองบรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื (ถา้ม)ี ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี  

5.2.2 วนัและเวลาทําการเสนอขายหนว่ยลงทุนคร ั�งแรก 

ผูส้นใจตดิต่อจองซื�อหน่วยลงทุนไดทุ้กวันทําการในระหว่างวันที- 21 – 25 กันยายน 2555 เวลา 8:30 – 15:30 
น. ณ บรษัิทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคืนแต่ละราย โดยกรอกใบจองซื�อใหค้รบถว้นและแนบ
เอกสารหลักฐานในการจองซื�อ พรอ้มชําระเงนิค่าจองซื�อหน่วยลงทุน โดยวันเสนอขายวันสุดทา้ย บรษัิทจัดการ
ขอสงวนสทิธริับเงนิคา่จองซื�อเป็นเงนิโอนเท่านั�นภายในเวลา 15:30 น.   

5.2.3 วธิกีารจองซื�อหนว่ยลงทนุ 

5.2.3.1 กําหนดราคาขายหรอืราคาสั-งซื�อหน่วยลงทนุ 

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

5.2.3.2 วธิกีารเสนอขายหรอืสั-งซื�อหน่วยลงทนุ 

(1) ผูส้ั-งซื�อหน่วยลงทุนแตล่ะรายสามารถสั-งซื�อหน่วยลงทุนไดท้ี-บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื 
(ถา้มี) ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้มี) หรือตัวแทน (ถา้มี) ไดต้ามวันและเวลาระบุไวใ้นหนังสือชี�ชวน โดยจะตอ้งสั-งซื�อ
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ-ากว่าที-ระบุไวใ้นหนังสอืชี�ชวน ซึ-งเป็นมูลค่าที-รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
แลว้ (ถา้ม)ี  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสั-งซื�อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคําสั-ง
ซื�อหน่วยลงทุนและเอกสารการสั-งซื�อหน่วยลงทุนที-บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้มี) โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน 
ไดแ้ก ่หน่วยลงทุนชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิหน่วยลงทุนชนดิจ่ายเงนิปันผล และหน่วยลงทุนชนดิสะสม
มลูคา่  

ในการสั-งซื�อโดยการสับเปลี-ยนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ ผูส้นใจสามารถ
สั-งซื�อหน่วยลงทุนในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรกได ้โดยการสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวม
ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ ตามเงื-อนไขที-ระบใุนขอ้ 8 การสบัเปลี-ยนหน่วยลงทนุ 

(2) ผูส้ั-งซื�อจะตอ้งชําระเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั�งจํานวนใหแ้ก่บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการ
ขายหรือรับซื�อคนื (ถา้มี) ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้มี) หรอืตัวแทน (ถา้มี) และกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบคําขอเปิด
บัญชกีองทนุ และใบคําสั-งซื�อหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผูส้ั-งซื�อหน่วยลงทุนที-มถี ิ-นฐานอยู่ในประเทศต่างๆ จะตอ้งเป็นผูร้ับภาระในเรื-องของขอ้กําหนด กฎระเบยีบ 
และภาษีตา่งๆ ที-เกี-ยวเนื-องกับการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 

(4) สําหรับผูส้ั-งซื�อหน่วยลงทุนที-ยังไม่เคยมีบัญชกีองทุน และ/หรือ บัญชผีูถ้ือหน่วยลงทุน กับบรษัิทจัดการ 
จะตอ้งเปิดบัญชกีองทนุ และ/หรอืบัญชผีูถ้อืหน่วยลงทนุกอ่น 

5.2.4.  การรบัชําระ และการเก็บรกัษาเงนิคา่ซื�อหนว่ยลงทนุ 

(1) ผูส้ั-งซื�อหน่วยลงทุนจะตอ้งชําระเงนิค่าซื�อครั �งเดยีวเต็มจํานวนที-สั-งซื�อ โดยชําระเป็น เงนิโอน เช็ค ดราฟต ์
หรอืวธิอีื-นใดที-บรษัิทจัดการยอมรับ โดยผูส้ั-งซื�อจะตอ้งลงวันที-ตามวันที-ที-สั-งซื�อและขดีคร่อมเฉพาะสั-งจ่ายในนาม 
“บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด เพื-อจองซื�อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื-อ ที-อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูส้ั-งซื�อ
ลงบนดา้นหลังของเช็คเพื-อความสะดวกในการตดิต่อและเพื-อผลประโยชนข์องผูส้ั-งซื�อหน่วยลงทนุ 

กรณีสั-งซื�อดว้ยวธิอีื-นที-มใิชเ่งนิโอน ผูส้ั-งซื�อจะตอ้งลงวันที-ใหบ้รษัิทจัดการสามารถเรยีกเก็บเงนิไดก้อ่นระยะเวลา
การเสนอขายครั �งแรกจะสิ�นสดุลง ซึ-ง “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด เพื-อจองซื�อหน่วยลงทุน” เป็นบัญชกีระแส
รายวัน มดัีงตอ่ไปนี� 
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) สาขาสวนพล ู เลขที-บัญช ี064-1-06608-7 

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

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขที-บัญช ี200-3-03485-3 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขที-บัญช ี492-6-00046-6 
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บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี-ยนแปลงเพิ-มเตมิบัญชดัีงกล่าว  โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพิ-มเตมิโครงการ
โดยจะปิดประกาศ ณ ที-ทําการของบรษัิทจัดการและสถานที-ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรับซื�อคนืหน่วย
ลงทนุ 

(2)    หลังจากที-บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนื (ถา้ม)ี ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้มี) 
ไดร้ับการสั-งซื�อหน่วยลงทุน พรอ้มทั�งเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนจากผูส้ั-งซื�อแลว้ บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซื�อคนื (ถา้ม)ี ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี จะออกสําเนาใบคําสั-งซื�อหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ส้ั-งซื�อ
ไวเ้ป็นหลักฐาน 

(3) ในกรณีที-ผูส้ั-งซื�อหน่วยลงทุนชําระเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรอืดราฟต ์ซึ-งไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได ้
ในวันที-สั-งซื�อ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ั-งซื�อหน่วยลงทุนทําการสั-งซื�อหน่วยลงทุนในวันทํา
การที-สามารถเรยีกเก็บเงนิได ้

ในกรณีที-วันทําการที-สามารถเรยีกเก็บเงนิไดนั้�นเป็นวัน และ/หรอื เวลาที-ล่วงเลยจากชว่งระยะเวลาการเสนอขาย
ไปแลว้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี-จะระงับการซื�อหน่วยลงทนุของผูส้ั-งซื�อนั�น 

ในกรณีที-เช็ค หรอืดราฟตดั์งกล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ั-งซื�อ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี-จะ
ระงับการขายหน่วยลงทนุใหกั้บผูส้ั-งซื�อนั�น 

(4) ในการชําระเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุน ผูส้ั-งซื�อหน่วยลงทุนจะตอ้งชําระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงนิจนเต็มจํานวน จะ
หักลบหนี�กับบรษัิทจัดการไม่ได ้เวน้แต่ผูถ้ือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ-งเพื-อซื�อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมนี�ที-บรษัิทจัดการเป็นผูร้ับผดิชอบดําเนนิการ บรษัิทจัดการอาจจะดําเนนิการใหม้กีารหักลบ
กลบหนี�กันก็ได ้

(5) ผูส้ั-งซื�อหน่วยลงทุนที-ไดทํ้าการสั-งซื�อหน่วยลงทุน และไดชํ้าระเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว้จะ
เพกิถอนการสั-งซื�อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคนืเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนไม่ได ้ยกเวน้บรษัิทจัดการจะอนุญาตให ้
เพกิถอนได ้

(6) บรษัิทจัดการจะนําเงนิที-ไดร้ับจากการสั-งซื�อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไวใ้นบัญชเีงนิฝากที-บรษัิทจัดการเปิดไว ้
เพื-อการนี� ซึ-งดอกผล (ถา้ม)ี ในชว่งดังกลา่วทั�งหมดจะนําเขา้เป็นผลประโยชนข์องกองทนุ 

5.2.5. การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

(1) บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ส้ั-งซื�อหน่วยลงทุนตามที-สั-งซื�อและไดช้ําระเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุน
เต็มตามจํานวนแลว้ ในกรณีที-จํานวนเงนิที-ระบุในคําสั-งซื�อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงนิที-บรษัิทจัดการไดร้ับ
ชําระบรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจํานวนเงนิที-ไดร้ับชําระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีที-การสั-งซื�อหน่วยลงทุนนั�นมผีลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามที-ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงาน บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ส้ั-งซื�อโดยใชห้ลักการ “จอง
ซื�อก่อนไดก้่อน” ตามวันที-ไดร้ับการสั-งซื�อและเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวน ในกรณีที-มีการสั-งซื�อในวัน
เดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที-
สั-งซื�อใหแ้กผู่ซ้ ื�อหน่วยลงทนุ 

ทั�งนี� บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที-มผีูส้ั-งซื�อหน่วยลงทุนเกนิ
กว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที-ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงานในวันทําการถัดจากวันที-มีผูส้ั-งซื�อหน่วย
ลงทุนเกนิจํานวนหน่วยลงทนุของโครงการ แมว้า่จะยังไม่สิ�นสดุระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบรษัิทจัดการจะปิด
ประกาศแจง้ไว ้ณ ที-ทําการของบรษัิทจัดการ 

(2) ในกรณีที-บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชนข์องผูถ้อื
หน่วยลงทุนหรอืชื-อเสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี-จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั�งหมดก็ได ้โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั-งซื�อหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหนา้ 

(3) บรษัิทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกนิกว่าหนึ-งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทนุที-จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด เวน้แตบ่คุคลที-ไดร้ับการจัดสรรเป็น  

3.1 กรณีที-ผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นบคุคลดังนี� 

(ก) กองทนุดังตอ่ไปนี� 

1. กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  

2. กองทนุประกันสงัคม   

3. กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

4. กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาต ิ 
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5. กองทนุสํารองเลี�ยงชพี   

6. กองทนุรวมเพื-อผูล้งทนุทั-วไป 

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

8. กองทนุตา่งประเทศที-มลัีกษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นติบิุคคลที-จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ-งไม่อยู่ภายใตบั้งคับตอ้งเสยีภาษีเงนิ
ไดน้ติบิคุคล  

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

(ง) บคุคลอื-นที-ไดร้ับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื-อมเีหตจํุาเป็นและสมควร   

3.2  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนที-มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ-งปี เวน้แต่ไดร้ับผ่อนผันจากสํานักงาน
เนื-องจากมีเหตุจําเป็นและสมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น
สําคัญ และตอ้งมลัีกษณะครบถว้นดังตอ่ไปนี� 

� การถอืหน่วยลงทนุของบุคคลใดหรอืกลุ่มบคุคลเดยีวกันใดเกนิกว่าขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ ตอ้งมไิดเ้ป็นไป
โดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื-นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั-วไปที-พงึไดร้ับจากการลงทุน เชน่ เงนิปันผล หรอืสทิธิ
ออกเสยีง เป็นตน้ 

� มีกระบวนการที-ทําใหม้ั-นใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถงึการมอืผูถ้ือหน่วยลงทุนที-ถือเกนิ
กวา่ขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ ซึ-งอาจกระทบตอ่การบรหิารจัดการกองทนุรวมหรอืการเลกิกองทนุรวมได ้

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึ�น หลังจากที-นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการซื�อหน่วยลงทุน
ของผูส้ั-งซื�อในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านั�น โดยนายทะเบยีนจะออกและจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน / ใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากับภาษีใหแ้ก่ผูส้ั-งซื�อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วันทําการ
นับแตวั่นทําการถัดจากวันสิ�นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครั �งแรก 

5.2.6. การคนืเงนิคา่ซื�อหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะคืนเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั-งซื�อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใตเ้งื-อนไขที-กําหนด
ดังตอ่ไปนี� 

(1) กรณีที-การสั-งซื�อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั�นไมไ่ดร้ับการจัดสรรหน่วยลงทนุ ไม่วา่ทั �งหมดหรอืบางสว่น
นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ขา้งลา่ง 

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ซ้ ื�อหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสั-งจ่าย
เฉพาะในนามของผูจ้องซื�อหน่วยลงทุนและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดังกล่าวเขา้บัญชเีงนิฝาก
ของผูส้ั-งซื�อหน่วยลงทุนตามเลขที-บัญชทีี-ระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุน หรอืดําเนนิการโดยวธิกีารอื-นใดขึ�นอยู่
กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ ภายใน 1 เดอืนนับตั�งแต่วันทําการถัดจากวันสิ�นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทนุครั �งแรกตามสัดสว่นของเงนิค่าซื�อหน่วยลงทนุ อนึ-ง สําหรับดอกเบี�ยหรอืผลประโยชนใ์ดๆ ที-เกดิขึ�นจากเงนิ
ที-ไดร้ับจากการสั-งซื�อหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการจะนํารวมเขา้เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

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

(ก) ไมส่ามารถจําหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ล้งทนุไดถ้งึ 35 ราย  

(ข) ในกรณีที-เป็นกองทุนรวมเพื-อผูล้งทุนประเภทสถาบัน มกีารจําหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึสบิราย 
เวน้แต่เป็นกรณีที-เป็นการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั�งหมดใหแ้ก่กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ หรือกองทุน
ประกันสงัคม  

(ค)  ในกรณีที-เป็นกองทุนรวมเพื-อผูล้งทุนทั-วไป  มีการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี-ยวกับ
ขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กี-ยวกับขอ้จํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหนา้ที-ของบรษัิทจัดการ ทําใหไ้ม่สามารถจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุน
รวมได ้ 

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ซ้ ื�อหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสั-งจ่าย
เฉพาะในนามของผูจ้องซื�อหน่วยลงทุนและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดังกล่าวเขา้บัญชเีงนิฝาก
ของผูส้ั-งซื�อหน่วยลงทุนตามเลขที-บัญชทีี-ระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุน หรอืดําเนนิการโดยวธิกีารอื-นใดขึ�นอยู่
กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ ภายใน 1 เดอืนนับตั�งแต่วันทําการถัดจากวันสิ�นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั �งแรกตามสัดสว่นของเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุน และหากบรษัิทจัดการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวไดอั้นเนื-องจากความผดิพลาดของบรษัิทจัดการเอง บรษัิทจัดการจะชําระดอกเบี�ยใน
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อัตราไม่ตํ-ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับแต่วันที-ครบกําหนดเวลานั�นจนถงึวันที-บรษัิทจัดการชําระเงนิจํานวนดังกล่าว
ไดค้รบถว้น  ทั �งนี� เวน้แตสํ่านักงาน จะพจิารณาผอ่นผัน สั-งการเป็นอยา่งอื-น   

ในกรณีที-บรษัิทจัดการประสงค์จะยกเลกิการจัดตั�งกองทุนรวมที-อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรก 
บรษัิทจัดการอาจยุตกิารขายหน่วยลงทุนได ้โดยบรษัิทจัดการจะรายงานใหสํ้านักงานทราบถงึการยุตกิารขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที-ยุตกิารขายหน่วยลงทุนนั�น และใหก้ารอนุมัตใิหจั้ดตั �งกองทุนรวม
สิ�นสุดลงในวันที-แจง้ใหสํ้านักงานทราบ และบรษัิทจัดการจะคนืเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที-
เกดิขึ�นจากเงนิที-ไดร้ับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ตามสัดส่วนของเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน
นับแต่วันที-การอนุมัตใิหจั้ดตั �งกองทุนรวมสิ�นสุดลง และหากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงนิและ
ผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวไดอั้นเนื-องจากความผดิของบรษัิทจัดการกองทุนรวมเอง บรษัิทจัดการ
จะชําระดอกเบี�ยในอัตราไม่ตํ-ากวา่รอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับแตวั่นที-ครบกําหนดเวลานั�นจนถงึวันที-ชําระเงนิคา่ซื�อหน่วย
ลงทนุจนครบถว้น 

5.2.7 เงื!อนไขการขายหน่วยลงทุน 

5.2.7.1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี-จะปฏเิสธ และ/หรอื ระงับการสั-งซื�อหน่วยลงทุนทั�งหมดหรอืบางสว่นในกรณี

ใดกรณีหนึ-งดังตอ่ไปนี� 

(1) กรณีที-การสั-งซื�อหน่วยลงทนุนั�นมผีลทําใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทนุเกนิกวา่จํานวนหน่วยลงทนุของ
โครงการตามที-ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือขอ้มูลที-บรษัิทจัดการ ไดร้ับจากผูส้ั-งซื�อหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิหรือไม่
ครบถว้น 

(3) กรณีที-มผีูส้ั-งซื�อหน่วยลงทนุจนอาจทําใหก้ารจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิ
กวา่หนึ-งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที-จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดเวน้แตบ่คุคลที-ไดร้ับการจัดสรรหน่วยลงทนุเป็น  

3.1 กรณีที-ผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นบคุคลดังนี� 

(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) นติบิุคคลที-จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ-งไม่อยู่ภายใตบั้งคับตอ้งเสยีภาษีเงนิ
ไดน้ติบิคุคล  

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

(ง) บคุคลอื-นที-ไดร้ับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื-อมเีหตจํุาเป็นและสมควร   

3.2  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนที-มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ-งปี เวน้แต่ไดร้ับผ่อนผันจากสํานักงาน
เนื-องจากมีเหตุจําเป็นและสมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น
สําคัญ และตอ้งมลัีกษณะครบถว้นดังตอ่ไปนี� 

� การถอืหน่วยลงทุนของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิกว่าขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุน ตอ้งมไิดเ้ป็นไป
โดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื-นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั-วไปที-พงึไดร้ับจากการลงทุน เชน่ เงนิปันผล หรอืสทิธิ
ออกเสยีง เป็นตน้ 
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� มกีระบวนการที-ทําใหม้ั-นใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถงึการมอืผูถ้อืหน่วยลงทุนที-ถอืเกนิ
กวา่ขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ ซึ-งอาจกระทบตอ่การบรหิารจัดการกองทนุรวมหรอืการเลกิกองทนุรวมได ้

(4) กรณีบรษัิทจัดการเกดิขอ้สงสัยว่าการซื�อหน่วยลงทุนของผูส้ั-งซื�อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ

ฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(5) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี-จะปฏเิสธการสั-งซื�อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที-บรษัิทจัดการเห็นสมควร เช่น 
ในกรณีที-บรษัิทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือกรณีที-การสั-งซื�อหน่วยลงทุน
อาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรือก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นตน้ ทั �งนี�เพื-อเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน และชื-อเสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษัิท
จัดการเป็นหลัก 

5.2.7.2   เมื-อสิ�นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแลว้ หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ-งดังต่อไปนี� 
ใหก้ารอนุมัตใิหจั้ดตั �งและจัดการกองทุนรวมของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิ�นสดุลง เวน้แตจ่ะมเีหตุ
อันสมควรและไดร้ับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที-ขายไดม้ีจํานวนไม่มากพอที-จะทําใหเ้หมาะสมกับค่าใชจ่้ายในการบรหิารจัดการ
ลงทนุตอ่ไป 

(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จํานวนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืลักษณะของผูล้งทุน ไมไ่ดเ้ป็นไปตามโครงการที-
ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื-อการอนุมัตจัิดตั �งและจัดการกองทุนรวมสิ�นสุดลง ใหบ้รษัิทจัดการดําเนินการคืนเงนิค่าจองซื�อหน่วยลงทุน
ใหแ้กผู่จ้องซื�ออยา่งเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที-กําหนดไวใ้นขอ้ 5.2.6 “การคนืเงนิคา่ซื�อหน่วยลงทนุ” 

5.2.7.3.   บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีี-จะปฏบัิตติามนโยบาย รายละเอยีด 
และ วธิกีารเงื-อนไขตา่งๆ ที-กําหนดในโครงการนี�แลว้ 

ทั �งนี� บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิ-มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวธิีการจัดการกองทุนรวม
เกี-ยวกับการเปลี-ยนแปลงวัน เวลาทําการขายหรอืรับซื�อคนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบัิตทิี-เกี-ยวขอ้ง โดยถอืว่าไดร้ับ
ความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทั �งนี� จะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กอ่น 

5.2.7.4.  เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญช ี

ผูส้ั-งซื�อจะตอ้งเปิดบัญชกีองทุนกับบรษัิทจัดการไว ้เพื-อประโยชน์ในการตดิต่อทํารายการซื�อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ โดยผูส้ั-งซื�อจะตอ้งกรอกรายละเอียดและ
ขอ้ความต่างๆ ในคําขอเปิดบัญชกีองทุนอย่างถูกตอ้งและตามความจรงิ พรอ้มทั�งแนบเอกสารประกอบการเปิด
บัญช ี(บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลักฐานอื-นๆ ตามที-เห็นสมควร) ดังนี� 

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขา้ราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงาน
รัฐวสิาหกจิ พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

ในกรณีที-ใชสํ้าเนาบัตรประจําตัวขา้ราชการ หรอืสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวสิาหกจิ ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีน
บา้นพรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งเป็นเอกสารหลักฐานเพิ-มเตมิดว้ย 

ในกรณีที-เป็นผูเ้ยาวท์ี-ยังไม่ไดบ้รรลุนติภิาวะ ใหใ้ชเ้อกสารหลักฐานเป็นสําเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ยาว ์พรอ้มทั�ง
เอกสารหลักฐานที-กลา่วมาในวรรคหนึ-งและวรรคที-สองขา้งตน้ของบดิาหรอืมารดาของผูเ้ยาว ์

(2) สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื-อและเลขที-บัญช ี(ในกรณีที-มคีวามประสงค์
จะรับเงนิคนืในสว่นที-ไมไ่ดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอน
เขา้บัญช)ี พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

(3) สําเนาเอกสารแสดงตนอื-นใดที-บรษัิทจัดการเห็นสมควร  

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาตติา่งดา้ว 

(1) สําเนาใบตา่งดา้วหรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

(2) สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื-อและเลขที-บัญช ี(ในกรณีที-มคีวามประสงค์
จะรับเงนิคนืในสว่นที-ไมไ่ดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอน
เขา้บัญช)ี พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

(3) สําเนาเอกสารแสดงตนอื-นใดที-บรษัิทจัดการเห็นสมควร  

กรณีคณะบคุคล 

(1) สําเนาหนังสอืจัดตั �งคณะบคุคล 

(2) หนังสอืแสดงความยนิยอมของคณะบคุคลทกุทา่นที-แตง่ตั �งผูม้อํีานาจดําเนนิการแทน 
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(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคณะบคุคลทุกทา่น 

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

(5) สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื-อและเลขที-บัญช ี(ในกรณีที-มคีวามประสงค์
จะรับเงนิคนืในสว่นที-ไมไ่ดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอน
เขา้บัญช)ี 

ทั �งนี� เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) และ (5) ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง โดยมผีูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิุคคล
นั�น พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้มี) ส่วนเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยคณะบุคคล 
แตล่ะราย 

กรณีนติบิคุคลที!จดทะเบยีนในประเทศไทย 

(1) สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนจากกระทรวงพาณชิย ์อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นวันสั-งซื�อหน่วยลงทนุ 

(2) สําเนาหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บังคับของบรษัิท  

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูม้ีอํานาจลงนามตามเงื-อนไขของบรษัิท ตามแบบบุคคล
ธรรมดา 

(4) สําเนารายงานมตทิี-ประชมุคณะกรรมการบรษัิทที-อนุญาตใหเ้ปิดบัญชซีื�อขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมได ้

(5) หนังสอืมอบอํานาจ 

(6) หลักฐานของผูร้ับมอบอํานาจ ตามแบบบคุคลธรรมดา 

(7) สําเนาบัญชรีายชื-อผูถ้อืหุน้ (บอจ.5) 

(8) สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้สยีภาษี 

(9) สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื-อและเลขที-บัญช ี(ในกรณีที-มคีวามประสงค์
จะรับเงนิคนืในสว่นที-ไมไ่ดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอน
เขา้บัญช)ี 

ทั �งนี� เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง โดยมีผูม้ีอํานาจลงนาม
แทนนติบิคุคลนั�น พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยผูม้ี
อํานาจลงนามแทนนติบิคุคลแตล่ะราย 

กรณีนติบิคุคลที!จดทะเบยีนในตา่งประเทศ 

(1) สําเนาหนังสอืสําคัญการจัดตั�งบรษัิท 

(2) หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ 

(3) ขอ้บังคับ 

(4) สําเนารายงานมตทิี-ประชมุคณะกรรมการบรษัิทที-อนุญาตใหเ้ปิดบัญชซีื�อขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมได ้

(5) หนังสอืรับรองที-ออกไมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นวันสั-งซื�อหน่วยลงทนุ 

(6) ตัวอยา่งลายมอืชื-อผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคลและเงื-อนไขในการลงนาม  

(7) สําเนาใบตา่งดา้วหรอืหนังสอืเดนิทาง (แลว้แตก่รณี) ของผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล 

(8) หนังสอืมอบอํานาจ (ในกรณีที-ผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อํีานาจลงนามที-ระบุใน
หนังสอืรับรองนติบิคุคล) 

(9) สําเนาบัญชรีายชื-อผูถ้อืหุน้  

(10) สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้สยีภาษี (ถา้ม)ี 

(11) สําเนาสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื-อและเลขที-บัญชี (ในกรณีที-มีความ
ประสงคจ์ะรับเงนิคนืในสว่นที-ไมไ่ดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน โดย
การโอนเขา้บัญช)ี 

(12) เอกสารอื-นใดที-กําหนดโดยบรษัิทจัดการ   

ทั �งนี� เอกสารตามขอ้ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) และ (12) ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง โดย
มผีูม้ีอํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลนั�น พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (7) ตอ้งลงนามรับรอง
สําเนาถกูตอ้งโดยผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคลแตล่ะราย 

หมายเหตุ : เอกสารสําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื-อและเลขที-บัญช ี(ในกรณีที-
มีความประสงค์จะรับเงนิคนืในส่วนที-ไม่ไดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทนุ โดยการโอนเขา้บัญช)ี  



หนังสอืชี�ชวนสว่นขอ้มลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหนี�  

-26- 

หากเป็นบัญชธีนาคารที-เปิดในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล (สํานักหักบัญชกีรุงเทพ) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการ
คนืเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสั-งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดังกล่าวเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนตาม
เลขที-บัญชีที-ระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดําเนินการโดยวธิีการอื-นใดขึ�นอยู่กับดุลยพินิจของบรษัิท
จัดการ 

หากเป็นบัญชธีนาคารที-เปิดในเขตตา่งจังหวัด ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถใชเ้ป็นบัญชรีับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ/
ผลประโยชนอ์ื-นๆ ได ้11 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) 

ธนาคารทสิโก ้จํากัด (มหาชน)   

นอกเหนือจาก 11 ธนาคารที-กล่าวมาขา้งตน้นี� บรษัิทจัดการจะดําเนินการคนืเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขีดคร่อมสั-งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้ือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีน หรอืนําเงนิดังกล่าวเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเลขที-บัญชทีี-ระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชี
กองทุน หรอืดําเนินการโดยวธิกีารอื-นใดขึ�นอยู่กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นผูร้ับภาระ
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เขา้บัญชขีองผูถ้ือหน่วยลงทุนตามอัตราที-ธนาคาร
พาณชิยกํ์าหนด โดยตัดจ่ายจากจํานวนเงนิที-จะโอนเขา้บัญชนัี�นๆ  

หากมกีารเปลี-ยนแปลงหรอืเพิ-มเตมิธนาคารหรอืวธิทีี-ชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบ 
โดยจะตดิประกาศแจง้ใหท้ราบ ณ ที-ทําการของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซื�อคนืหน่วยลงทุน 
รวมทั�งเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขโครงการ 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ั�งแรก : 

6.1 ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ั�งแรก 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื 

6.2 รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ั�งแรก 

6.2.1 วธิกีารขอรับหนังสอืชี�ชวน ใบคําสั-งซื�อหน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถตดิต่อขอรับหนังสอืชี�ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ หนังสอืชี�ชวน
สว่นขอ้มูลโครงการ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน ใบคําสั-งซื�อหน่วยลงทุน ไดท้ี-บรษัิทจัดการ ตามวัน เวลา ทําการ
ตามปกตขิองบรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื (ถา้ม)ี ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี  

สําหรับผูล้งทุนที-ยังไมเ่คยมบัีญชกีองทุน จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ในคํา
ขอเปิดบัญชกีองทนุพรอ้มแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชกีองทนุ 

6.2.2 วนัและเวลาทําการเสนอขายหนว่ยลงทุน 

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซื�อคนืหน่วยลงทุนจะรับคําสั-งซื�อหน่วยลงทุนจากผูถ้ือหน่วยลงทุน
ตั �งแต่เวลาเริ-มทําการของบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุนจนถงึเวลา 15.30 น. 
ของทุกวันทําการซื�อขาย ณ บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนืแต่ละราย โดยกรอกใบคําสั-งซื�อ
ใหค้รบถว้นและแนบเอกสารหลักฐานในการซื�อหน่วยลงทุน พรอ้มชําระเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการ
จะกําหนดวันเริ-มทําการขายหน่วยลงทนุภายใน 15 วัน นับตั�งแตวั่นถัดจากวันจดทะเบยีนกองทนุรวม 

บรษัิทจัดการจะประกาศวันที-เป็นวันทําการซื�อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหนา้ โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื (ถา้ม)ี 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิ-มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจัดการกองทุนรวมเกี-ยวกับ
การเปลี-ยนแปลง และ/หรือ เพิ-มเตมิ วัน เวลา และวธิีการ การขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน และวธิีปฏบัิติที-
เกี-ยวขอ้ง โดยถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทั �งนี� เป็นไปเพื-อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ โดยจะทําการตดิประกาศที-สํานักงานของบรษัิทจัดการ และสํานักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื 
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6.2.3 ราคาส ั!งซื�อหนว่ยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสั-งซื�อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนที-คํานวณได ้ณ สิ�นวันทําการขายหน่วย
ลงทนุนั�น   

6.2.4 เงื!อนไขการขายหนว่ยลงทนุ 

6.2.4.1 กรณีที-มผีูส้ั-งซื�อหน่วยลงทุนจนอาจทําใหก้ารจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้กบุ่คคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกัน
ใดเกนิกว่าหนึ-งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดเวน้แต่บุคคลที-ไดร้ับการจัดสรรหน่วย
ลงทนุเป็น  

1.1 กรณีที-ผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นบคุคลดังนี� 

(ก) กองทนุดังตอ่ไปนี� 

1) กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  

2) กองทนุประกันสงัคม   

3) กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

4) กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาต ิ 

5) กองทนุสํารองเลี�ยงชพี   

6) กองทนุรวมเพื-อผูล้งทนุทั-วไป 

7) กองทนุอื-นใดที-สํานักงานพจิารณาวา่มลัีกษณะทํานองเดยีวกับกองทนุตาม 1. ถงึ 6. 

8) กองทนุตา่งประเทศที-มลัีกษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นติบิุคคลที-จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตาม (ก) ซึ-งไม่อยู่ภายใตบั้งคับตอ้งเสยีภาษีเงนิ
ไดน้ติบิคุคล  

(ค) บุคคลซึ-งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื-อผูล้งทุนทั-วไปที-เสนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ 
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนที-
มิไดม้ีสัญชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื-อ (omnibus account) ใน
ตา่งประเทศ 

(ง) บคุคลอื-นที-ไดร้ับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื-อมเีหตจํุาเป็นและสมควร  

1.2 กรณีเป็นการถอืหน่วยลงทุนที-มรีะยะเวลาตดิตอ่กันไมเ่กนิหนึ-งปี เวน้แตไ่ดร้ับผอ่นผันจากสํานักงานเนื-องจากมี
เหตุจําเป็นและสมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นสําคัญ และ
ตอ้งมลัีกษณะครบถว้นดังตอ่ไปนี� 

• การถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิกว่าขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุน ตอ้งมไิดเ้ป็นไป
โดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื-นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั-วไปที-พงึไดร้ับจากการลงทุน เชน่ เงนิปันผล หรอืสทิธิ
ออกเสยีง เป็นตน้ 

• มีกระบวนการที-ทําใหม้ั-นใจไดว้่าผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถงึการมอืผูถ้ือหน่วยลงทุนที-ถือเกนิ
กวา่ขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ ซึ-งอาจกระทบตอ่การบรหิารจัดการกองทนุรวมหรอืการเลกิกองทนุรวมได ้

6.2.4.2  บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีี-จะปฏบัิตติามนโยบาย รายละเอยีด 
และ วธิกีารเงื-อนไขตา่งๆ ที-กําหนดในโครงการนี�แลว้ 

6.2.5. การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

(1) บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ส้ั-งซื�อหน่วยลงทุนตามที-สั-งซื�อและไดช้ําระเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุน
เต็มตามจํานวนแลว้ ในกรณีที-จํานวนเงนิที-ระบุในคําสั-งซื�อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงนิที-บรษัิทจัดการไดร้ับ
ชําระบรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจํานวนเงนิที-ไดร้ับชําระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีที-การสั-งซื�อหน่วยลงทุนนั�นมผีลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามที-ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงาน บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ส้ั-งซื�อโดยใชห้ลักการ “จอง
ซื�อก่อนไดก้่อน” ตามวันที-ไดร้ับการสั-งซื�อและเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวน ในกรณีที-มีการสั-งซื�อในวัน
เดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที-
สั-งซื�อใหแ้กผู่ซ้ ื�อหน่วยลงทนุ 

ทั�งนี� บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที-มผีูส้ั-งซื�อหน่วยลงทุนเกนิ
กว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที-ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงานในวันทําการถัดจากวันที-มีผูส้ั-งซื�อหน่วย
ลงทุนเกนิจํานวนหน่วยลงทนุของโครงการ แมว้า่จะยังไม่สิ�นสดุระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบรษัิทจัดการจะปิด
ประกาศแจง้ไว ้ณ ที-ทําการของบรษัิทจัดการ 
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(2) ในกรณีที-บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชนข์องผูถ้อื
หน่วยลงทุนหรอืชื-อเสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี-จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั�งหมดก็ได ้โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั-งซื�อหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหนา้ 

(3) บรษัิทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกนิกว่าหนึ-งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทนุที-จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด เวน้แตบ่คุคลที-ไดร้ับการจัดสรรเป็น  

3.1 กรณีที-ผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นบคุคลดังนี� 

(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) นติบิุคคลที-จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ-งไม่อยู่ภายใตบั้งคับตอ้งเสยีภาษีเงนิ
ไดน้ติบิคุคล  

(ค) บุคคลซึ-งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื-อผูล้งทุนทั-วไปที-เสนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ 
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนที-
มิไดม้ีสัญชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื-อ (omnibus account) ใน
ตา่งประเทศ 

(ง) บคุคลอื-นที-ไดร้ับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื-อมเีหตจํุาเป็นและสมควร   

3.2  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนที-มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ-งปี เวน้แต่ไดร้ับผ่อนผันจากสํานักงาน
เนื-องจากมีเหตุจําเป็นและสมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น
สําคัญ และตอ้งมลัีกษณะครบถว้นดังตอ่ไปนี� 

� การถอืหน่วยลงทนุของบุคคลใดหรอืกลุ่มบคุคลเดยีวกันใดเกนิกว่าขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ ตอ้งมไิดเ้ป็นไป
โดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื-นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั-วไปที-พงึไดร้ับจากการลงทุน เชน่ เงนิปันผล หรอืสทิธิ
ออกเสยีง เป็นตน้ 

� มีกระบวนการที-ทําใหม้ั-นใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถงึการมอืผูถ้ือหน่วยลงทุนที-ถือเกนิ
กวา่ขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ ซึ-งอาจกระทบตอ่การบรหิารจัดการกองทนุรวมหรอืการเลกิกองทนุรวมได ้

ทั �งนี� บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิ-มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวธิีการจัดการกองทุนรวม
เกี-ยวกับการเปลี-ยนแปลง และ/หรือ เพิ-มเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน และ 
วธิปีฏบัิตทิี-เกี-ยวขอ้ง โดยถอืวา่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

6.3. การส ั!งซื�อหนว่ยลงทนุ : 

ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

7. การรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ : 

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการรับซื�อคนืหน่วยลงทนุตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารดังตอ่ไปนี� 

7.1. ชอ่งทางการรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื  

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซื�อคนืหนว่ยลงทุนเพิ!มเตมิ 

บรษัิทจัดการจะเริ-มรับซื�อคนืหน่วยลงทนุภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรกภายใน 15 วันทําการนับตั�งแต่
วันถัดจากวันจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม 
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7.3. วธิกีารรบัซื�อคนืหนว่ยลงทุน 

- รับซื�อคนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิ

- รับซื�อคนืหน่วยลงทนุแบบอัตโนมัต ิ  

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื�อคนืหนว่ยลงทุนเพิ!มเตมิ   

วธิกีารรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ 

กรณีรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุอตัโนมตั ิ

ชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ : ม ี

ชนดิจ่ายเงนิปันผล :ไมม่ ี

ชนดิสะสมมลูคา่ :ไมม่ ี

ชนดิผูถ้อืหน่วยลงทนุกองทนุภายใตก้ารบรหิารจัดการ :ไมม่ ี

ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์ :ไมม่ ี

หลกัเกณฑก์ารรบัซื�อคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ: 

1. กองทุนจะพจิารณารับซื�อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตไิม่เกนิปีละ 12 ครั �งโดยพจิารณาจากผลการดําเนินงาน
สิ�นสดุตามชว่งเวลาที-บรษัิทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรอืกําไรสทุธใินงวดบัญชทีี-จะจ่ายเงนิคา่รับซื�อคนื
หน่วยลงทนุอัตโนมัตแิลว้แตก่รณี 

2. การพจิารณาจ่ายเงนิคา่รับซื�อคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัตขิ ึ�นอยูกั่บดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

7.4.1.  วธิกีารรับซื�อคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ

(1) บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนไดต้กลงสั-งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายใหบ้รษัิทจัดการ
ดําเนนิการรับซื�อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 12 ครั �ง โดยการรับซื�อคนืหน่วยลงทุน
อัตโนมัตใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว จะมผีลใหจํ้านวนหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลง 

(2) บรษัิทจัดการจะดําเนินการรับซื�อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที-มีรายชื-ออยู่ตามหลักฐานที-
ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวันที-รับซื�อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัตนัิ�น โดยจะรับซื�อคนืหน่วยลงทุนใหผู้ ้
ถอืหน่วยลงทุนจากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธใินงวดบัญชทีี-จะจ่ายเงนิค่ารับซื�อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัตแิลว้แต่
กรณี 

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการรับซื�อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที-มรีายชื-ออยู่ตามหลักฐานที-ปรากฏ
ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามสัดสว่นจํานวนหน่วยลงทุนที-ผูถ้ือหน่วยลงทุนถอืต่อจํานวน
หน่วยลงทุนที-จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด โดยบรษัิทจัดการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที-คํานวณไดเ้มื-อสิ�นวันทําการซื�อ
คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัตเิป็นเกณฑใ์นการคํานวณราคารับซื�อคนืหน่วยลงทนุ 

ทั�งนี� ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้ับเงนิตามมลูค่าหน่วยลงทุนอันเนื-องมาจากมลูค่าหน่วยลงทุนนั�น อาจจะตอ้งถูก
หักดว้ยคา่ใชจ่้ายที-เกดิขึ�น เชน่ คา่ใชจ่้ายอื-นใดที-เกดิขึ�นจรงิจากการดําเนนิงานดังกลา่ว เป็นตน้ โดยบรษัิทจัดการ
จะนําเงนิค่ารับซื�อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัตดัิงกล่าว ไปซื�อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ โดย
จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ ที-ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้ับ จะคํานวณโดยราคาหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ ภายใน 5 วันทําการ นับตั�งแต่วันถัดจากวันที-บรษัิทจัดการดําเนินการ
รับซื�อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิโดยมใิหนั้บรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการ
กองทนุตา่งประเทศที-มลัีกษณะในทํานองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทนุรวม  

ในวันทํารายการรับซื�อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัตกิองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนที-ยังมไิดเ้ปิดบัญชกีองทุนเปิด แอล เอช 
ตลาดเงนิ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเปิดบัญชกีองทุนดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิโดยถอืว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทนุไดใ้หค้วามยนิยอมในการดําเนนิการดังกล่าวแลว้ 

(3) บรษัิทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื�อคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัตนัิ�น 

(4) บรษัิทจัดการจะใชร้ายชื-อผูถ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ณ วันทําการขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกลา่ว โดยจะปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพื-อพักการโอนหน่วยลงทนุสําหรับการรับซื�อคนืหน่วยลงทนุดังกลา่ว
ในวันทําการขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ 

กรณีรบัซื�อคนืปกต ิ

ชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ :   ม ี

ชนดิจ่ายเงนิปันผล :   ม ี

ชนดิสะสมมลูคา่ :   ม ี
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ชนดิผูถ้อืหน่วยลงทนุกองทนุภายใตก้ารบรหิารจัดการ : ม ี

ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์   : ม ี

7.4.2  การรับซื�อคนืหน่วยลงทนุโดยผา่นบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนืปกต ิ

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั-งขายคืนหน่วยลงทุนไดท้ี-บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคืน 
ไดทุ้กวันทําการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสง่คําสั-งในการขายคนืหน่วยลงทุนไดตั้ �งแต่เวลาเริ-มทําการถงึเวลา 
15:30 น. 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั-งขายคนืหน่วยลงทุน โดยสง่คําสั-งขายคนื และหลักฐานการขายคนืซึ-งเป็นไปตาม
รายละเอยีดในขอ้ 7.4.2  

(3) ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในใบคําสั-งขายคืนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน  
โดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนที-จะขายคืนหรือจํานวนเงนิที-ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้ับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนซึ-งบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคนื  ที-รับคําสั-งขายคนืหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐาน
การรับคําสั-งขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน 

ทั�งนี� ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั-งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได ้โดยผูถ้ือหน่วยตอ้งลงนามใน
แบบฟอรม์ขายคนืหน่วยลงทุน พรอ้มทั�งแนบเอกสารหลักฐานตามที-บรษัิทจัดการกําหนด และจะตอ้งปฏบัิตติาม
เงื-อนไขที-บรษัิทจัดการระบุไวใ้นคําขอใชบ้รกิารดังกลา่ว และผูถ้อืหน่วยลงทนุที-ใชบ้รกิารซื�อขายหน่วยลงทุนผา่น
ทางโทรสาร จะตอ้งยอมรับและผูกพันตามเงื-อนไข และ/หรือ ที-จะแกไ้ขเพิ-มเติมเปลี-ยนแปลงในอนาคต ซึ-ง
รวมถงึการยอมรับความเสี-ยงใด ๆ ที-อาจเกดิขึ�นอันเนื-องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

(4) ในกรณีที-ผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที-จะขายคืน หรือจํานวนเงนิที-ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการ
ไดร้ับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในใบคําสั-งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซื�อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนที-ปรากฏอยู่ในรายการที-บันทกึ
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคท์ี-จะขายคืนหน่วยลงทุนทั�งหมด
เทา่ที-ปรากฏอยูใ่นรายการที-บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนั�น 

(5) บรษัิทจัดการจะแจง้ต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนใหทํ้าการตรวจสอบรายการสั-งขายคืนหน่วยลงทุนกับ
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากถกูตอ้งนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะเป็นผูย้กเลกิหน่วยลงทุนดังกล่าวพรอ้มกับออก
หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับตั�งแต่วันถัดจากวันทําการซื�อขาย
หน่วยลงทนุนั�น ๆ 

ทั �งนี� สทิธกิารขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึ�นต่อเมื-อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดทํ้าการบันทกึ
รายการสั-งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

(6) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหม้กีารชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั�งแต่วันถัดจากวัน
ทําการซื�อขายหน่วยลงทุน โดยมใิหนั้บรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทุน
ตา่งประเทศที-มลัีกษณะในทํานองเดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทุนรวม ตามวธิทีี-ผูถ้อืหน่วยลงทุนระบไุวใ้นแบบคํา
ขอเปิดบัญช ี

(7) ในกรณีที-ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ื-นคําสั-งขายคนืหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อ
คนื และบรษัิทจัดการยังไมส่ามารถรับซื�อคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้โดยอยูใ่นระหวา่งการดําเนนิการ
ของบรษัิทจัดการตามขอ้ “การไม่ขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั-งซื�อหรือขายคืนหน่วยลงทุน”  ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั-งขายคืนของผูถ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างวันทําการใดที-บรษัิทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื ที-ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ื-นคําสั-งขายคนืหน่วยลงทุน ทั�งนี� การยกเลกิคําสั-งขายคนื
หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื-อไดร้ับการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่นเท่านั�น 

(8) การลดจํานวนหน่วยลงทนุที-รับซื�อคนืจะกระทําในวันทําการถัดจากวันทําการซื�อขายหน่วยลงทนุจํานวนนั�น 

7.4.3. การรับซื�อคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื-อเปิดใหบ้รกิารและ
เมื-อไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที-ทําการของบรษัิทจัดการ
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื) 

(1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนที-ไดก้รอกรายละเอยีดในแบบคําขอใชบ้รกิารผ่านระบบโทรศัพทแ์ลว้ ตอ้งการขายคนืหน่วย
ลงทุนผ่านระบบโทรศัพทจ์ะตอ้งสั-งขายคนื โดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนที-จะขายคนืหรอืจํานวนเงนิที-ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนตอ้งการไดร้ับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ตามขั �นตอนการทํารายการที-ระบุไวใ้นเอกสารประกอบการใช ้
บรกิารผ่านระบบโทรศัพทใ์หค้รบถว้น โดยบรษัิทจัดการจะโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนเขา้บัญชเีงนิฝากของผู ้
ถอืหน่วยลงทุนตามที-ระบุไวใ้นแบบคําขอใชบ้รกิารผ่านระบบโทรศัพท ์ภายในเวลา 5 วันทําการนับตั�งแต่วันถัด
จากวันทําการซื�อขายหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถสั-งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพทไ์ด ้
เมื-อบรษัิทจัดการไดอ้อกเลขรหัสประจําตัวใหแ้ลว้เท่านั�น 
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ในกรณีที-ผูถ้อืหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุที-จะขายคนื หรอืจํานวนเงนิที-ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดร้ับจาก
การขายคนืหน่วยลงทุนในใบคําสั-งขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ย
ค่าธรรมเนียมการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ของผูถ้ือหน่วยลงทุนที-ปรากฏอยู่ในรายการที-บันทึกโดยนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ี-จะขายคนืหน่วยลงทุนทั�งหมดเท่าที-ปรากฏ
อยูใ่นรายการที-บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนั�น 

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั-งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ ตามวัน เวลา ที-กําหนดไวข้องบรษัิท
จัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื (ถา้ม)ี ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี ตามราคารับซื�อคนืหน่วย
ลงทุนซึ-งจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที-คํานวณไดเ้มื-อสิ�นวันทําการซื�อขายหน่วยลงทุนนั�น  เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ 
และเป็นราคาที-รับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ สําหรับการสั-งขายคนืหน่วยลงทุน ผ่านชอ่งทางต่างๆ ที-บรษัิท
ใหบ้รกิารไวห้ลังเวลา 15.30 น. ของวันทําการซื�อขายใด บรษัิทจัดการจะทํารายการรับซื�อคนืหน่วยลงทุนตาม
คําสั-งขายคนืหน่วยลงทุนนั�นในวันทําการซื�อขายถัดไป อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการอาจขยายหรอืเปลี-ยนแปลง
เวลาการรับคําสั-งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านชอ่งทางตา่งๆ โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ 

(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะทําการตรวจสอบรายการสั-งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน 
หากถูกตอ้งนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะเป็นผูย้กเลกิหน่วยลงทุนดังกล่าว และจัดส่งหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วย
ลงทนุสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทางไปรษณียภ์ายใน 7 วันทําการนับตั�งแตวั่นถัดจากวันทําการสั-งขายหน่วยลงทนุนั�น 
โดยจะใชห้ลักฐานที-ปรากฏกับบรษัิทจัดการเทา่นั�นเป็นหลักฐานในการทํารายการที-ถกูตอ้งและใชอ้า้งองิได ้

ทั �งนี� สทิธกิารขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึ�นต่อเมื-อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดทํ้าการบันทกึ
รายการสั-งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

ผูส้ั-งขายคืนหน่วยลงทุนที-ไดทํ้ารายการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์แลว้จะเพกิถอนการสั-งขายคืน
หน่วยลงทนุไมไ่ด ้

ในกรณีที-ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดส้ั-งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท ์และบรษัิทจัดการยังไม่สามารถรับซื�อคนื
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนนิการของบรษัิทจัดการตามขอ้ “การไม่ขายหรอื
รับซื�อคนืหน่วยลงทุนตามคําสั-งซื�อหรอืคําสั-งขายคนืหน่วยลงทุน”  ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลกิคําสั-งขายคนื
ไดใ้นระหวา่งวันทําการซื�อขายหนวยลงทนุใดที-บรษัิทจัดการ 

ทั�งนี� การยกเลกิคําสั-งขายคนืหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื-อไดร้ับการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่นเทา่นั�น 

การลดจํานวนหน่วยลงทนุที-รับซื�อคนืจะกระทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื�อคนืหน่วยลงทนุจํานวนนั�น 

7.4.4  การรับซื�อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื-ออเิล็กทรอนิกส ์(Internet) (บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื-อเปิด
ใหบ้รกิารและเมื-อไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที-ทําการของ
บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื) 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนที-ตอ้งการสั-งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านสื-ออเิล็กทรอนกิส ์(Internet) จะตอ้งทําการเปิดบัญชี
การขอใชบ้รกิารผา่น Internet ตามขั �นตอนที-บรษัิทจัดการกําหนด โดยผูล้งทุนจะสามารถใชบ้รกิารผ่าน Internet 
ไดต้อ่เมื-อไดร้ับการอนุมัตกิารเปิดบัญชผีูถ้อืหน่วยลงทนุและไดร้ับรหัสผ่านจากบรษัิทจัดการแลว้เทา่นั�น 

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั-งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื-ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ตามวัน เวลา  
ที-กําหนดไวข้องบรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื (ถา้ม)ี ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้มี) หรอืตัวแทน (ถา้มี) 
ตามราคารับซื�อคนืหน่วยลงทุนซึ-งจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที-คํานวณไดเ้มื-อสิ�นวันทําการซื�อขายหน่วยลงทุนนั�น  
เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และเป็นราคาที-รับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ สําหรับการสั-งขายคนืหน่วยลงทุน 
ผ่านชอ่งทางต่างๆ ที-บรษัิทใหบ้รกิารไวห้ลังเวลา 15.30 น. ของวันทําการซื�อขายใด บรษัิทจัดการจะทํารายการ
รับซื�อคนืหน่วยลงทนุตามคําสั-งขายคนืหน่วยลงทนุนั�นในวันทําการซื�อขายถัดไป อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการอาจ
ขยายหรือเปลี-ยนแปลงเวลาการรับคําสั-งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ โดยจะประกาศใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทนุทราบ 

(3)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งสั-งขายคนืหน่วยลงทุนโดยระบจํุานวนหน่วยลงทุนที-จะขายคนืหรอืจํานวนเงนิที-ผูถ้อื
หน่วยลงทุนตอ้งการไดร้ับจากการขายคนืหน่วยลงทุน โดยมูลค่าของการสั-งขายคนืหน่วยลงทุนแต่ละครั �งจะตอ้ง
ไม่เกนิ 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื-นใดที-จะเปลี-ยนแปลงในอนาคต ซึ-งบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทุนทราบ โดยประกาศทาง เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ทั�งนี� ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดต่าง ๆ  
ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน 

(4) ในกรณีที-ผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที-จะขายคนื หรอืจํานวนเงนิที-ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการ
ไดร้ับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในใบคําสั-งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซื�อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนที-ปรากฏอยู่ในรายการที-บันทกึ
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคท์ี-จะขายคืนหน่วยลงทุนทั�งหมด
เทา่ที-ปรากฏอยูใ่นรายการที-บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนั�น 
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(5) บรษัิทจัดการจะแจง้ต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนใหทํ้าการตรวจสอบรายการสั-งขายคืนหน่วยลงทุนกับ
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากถกูตอ้งนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะเป็นผูย้กเลกิหน่วยลงทุนดังกล่าวพรอ้มกับออก
หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับตั�งแต่วันถัดจากวันทําการซื�อขาย
หน่วยลงทนุนั�น ๆ 

ทั �งนี� สทิธกิารขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึ�นต่อเมื-อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดทํ้าการบันทกึ
รายการสั-งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

(6) บรษัิทจัดการจะดําเนินการใหม้ีการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทํา
การ นับตั�งแตวั่นถัดจากวันทําการซื�อขายหน่วยลงทนุ ตามวธิทีี-ผูถ้อืหน่วยลงทนุระบุไวใ้นแบบคําขอเปิดบัญช ี

(7) ในกรณีที-ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดส้ั-งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื-ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) และบรษัิท
จัดการยังไม่สามารถรับซื�อคนืหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบรษัิท
จัดการตามขอ้ “การไม่ขายหรอืรับซื�อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั-งซื�อหรือคําสั-งขายคืนหน่วยลงทุน”  ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนอาจขอยกเลกิคําสั-งขายคนืไดใ้นระหว่างวันทําการใดที-บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื 
ที-ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ื-นคําสั-งขายคนืหน่วยลงทุน ทั�งนี� การยกเลกิคําสั-งขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื-อ
ไดร้ับการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่น 

(8) การลดจํานวนหน่วยลงทนุที-รับซื�อคนืจะกระทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื�อคนืหน่วยลงทนุจํานวนนั�น 

7.4.5  การรับซื�อคนืหน่วยลงทุนโดยวธิกีารอื-น ๆ เพื-ออํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต บรษัิท
จัดการอาจเพิ-มเตมิวธิีการรับซื�อคืนหน่วยลงทุนโดยวธิีอื-น ๆ เพื-อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น วธิีการรับซื�อคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บรกิารธนาคารทาง
โทรศัพท์ (Telephone Banking) บรกิารธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื-องฝากถอนเงนิ
อัตโนมัต ิ(Automatic Teller Machine) หรอืวธิกีารอื-นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ในอนาคต โดยถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทั �งนี� บรษัิทจัดการจะแจง้ถงึวธิีการรับซื�อคนื
หน่วยลงทุนนั�น ๆ ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 15 วัน โดยจะปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื�อคนื 

: ทกุวันทําการ 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื�อคนื : 

กรณีรับซื�อคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ: ไมเ่กนิปีละ 12 ครั �ง 

โดยบรษัิทจัดการจะประกาศชว่งเวลาการรับซื�อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัตดัิงกลา่วที-เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เพื-อ
แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบตอ่ไป  

กรณีรับซื�อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ: ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยสง่คําสั-งขายคนืลว่งหนา้ และ
หลักฐานการขายคืนล่วงหนา้ ซึ-งเป็นไปตามรายละเอียดในขอ้ 7.4.2 วธิีการ วันเวลา และวันทําการรับซื�อคืน
หน่วยลงทนุปกต ิ

อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการอาจขยายหรอืเปลี-ยนแปลงเวลาการรับคําสั-งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านชอ่งทางต่างๆ 
โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ 

7.7. การขายคนืหนว่ยลงทนุ  

: ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหนว่ยลงทุนเพิ!มเตมิ : 

กรณีรับซื�อคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ: ไมต่อ้งแจง้ โดยบรษัิทจัดการจะชําระเงนิค่ารับซื�อคนืหน่วยลงทนุใหต้ามที-ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์วใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุ หรอืใบคําสั-งขาย 

กรณีรับซื�อคนืหน่วยลงทนุปกต ิ: ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุ โดยสง่คําสั-งขายคนื และหลักฐาน
การขายคนื ซึ-งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วันเวลา และวันทําการรับซื�อคนืหน่วยลงทุนปกต ิโดย
บรษัิทจัดการจะรับซื�อคนืตามราคาหน่วยลงทนุที-คํานวณได ้ณ สิ�นวันทําการซื�อขายหน่วยลงทนุนั�น 

7.9. รายละเอยีดเพิ!มเตมิ : 

ในการรับซื�อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิบรษัิทจัดการจะชําระเงนิค่ารับซื�อคนืหน่วยลงทุนใหต้ามที-ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ไดแ้จง้ความประสงคไ์วใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุ หรอืใบคําสั-งขาย  

หมายเหตุ : เอกสารสําเนาสมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื-อและเลขที-บัญช ี(ในกรณีที-
มีความประสงค์จะรับเงนิคนืในส่วนที-ไม่ไดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทนุ โดยการโอนเขา้บัญช)ี  
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หากเป็นบัญชธีนาคารที-เปิดในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล (สํานักหักบัญชกีรุงเทพ) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการ
คนืเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสั-งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดังกล่าวเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนตาม
เลขที-บัญชีที-ระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดําเนินการโดยวธิีการอื-นใดขึ�นอยู่กับดุลยพินิจของบรษัิท
จัดการ 

หากเป็นบัญชธีนาคารที-เปิดในเขตตา่งจังหวัด ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถใชเ้ป็นบัญชรีับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ/
ผลประโยชนอ์ื-นๆ ได ้11 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) 

ธนาคารทสิโก ้จํากัด (มหาชน)   

นอกเหนือจาก 11 ธนาคารที-กล่าวมาขา้งตน้นี� บรษัิทจัดการจะดําเนินการคนืเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขีดคร่อมสั-งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้ือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีน หรอืนําเงนิดังกล่าวเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเลขที-บัญชทีี-ระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชี
กองทุน หรอืดําเนินการโดยวธิกีารอื-นใดขึ�นอยู่กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นผูร้ับภาระ
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เขา้บัญชขีองผูถ้ือหน่วยลงทุนตามอัตราที-ธนาคาร
พาณชิยกํ์าหนด โดยตัดจ่ายจากจํานวนเงนิที-จะโอนเขา้บัญชนัี�นๆ  

หากมกีารเปลี-ยนแปลงหรอืเพิ-มเตมิธนาคารหรอืวธิทีี-ชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบ 
โดยจะตดิประกาศแจง้ใหท้ราบ ณ ที-ทําการของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซื�อคนืหน่วยลงทุน 
รวมทั�งเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยถอืวา่ไดร้ับมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

8. การสบัเปลี!ยนหนว่ยลงทนุ : 

บรษัิทจัดการอาจจัดใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทนุทราบ โดยปิดประกาศที-สํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี-จะหยุดรับคําสั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั-วคราวหรือถาวรก็ได ้ในกรณีที-บรษัิท
พจิารณาเห็นว่าการหยุดรับคําสั-งสับเปลี-ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุน โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที-สํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขาย
และรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ 

ชอ่งทางการสบัเปลี!ยนหน่วยลงทุน 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื 

- วธิกีารอื-นๆ เพื-อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

รายละเอยีดการสบัเปลี!ยนหน่วยลงทุนเพิ!มเตมิ  

การสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรก ซึ-งมาจากการสั-งซื�อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อื-นภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการจะตอ้งเป็นไปตามเงื-อนไขในหัวขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรก หรือ
หัวขอ้การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั �งแรก หรอืหัวขอ้การสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื-นนั�น เวน้
แตไ่ดร้ับอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นอย่างอื-น 

การสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั �งแรก บรษัิทจัดการอาจเปิดใหบ้รกิารสับเปลี-ยนหน่วยลงทุน 
โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอียดล่วงหนา้ 7 วัน ก่อนวันเปิดใหบ้รกิาร ที-ที-ทําการทุกแห่งของบรษัิท
จัดการ และ ณ สถานที-ตดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสับเปลี-ยนชนดิของหน่วยลงทนุภายในกองทนุเดยีวกันได ้ 

การสบัเปลี-ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทนุนี�เป็นกองทนุปลายทาง 

การสบัเปลี!ยนหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายและรบัซื�อคนืหน่วยลงทุน 

กรณีสบัเปลี-ยนหน่วยลงทนุกรณีการเสนอขายหน่วยลงทนุครั �งแรก 
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ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื-นภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการในช่วง
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรกตามเงื-อนไขการสั-งซื�อหน่วยลงทุนตามขอ้ 7.4.2 การรับซื�อคนืหน่วยลงทุน
โดยผา่นบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนืปกต ิ

กรณีสบัเปลี-ยนหน่วยลงทนุภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทนุครั �งแรก 

วธิกีารสบัเปลี!ยนหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที-ประสงคจ์ะสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื-นภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการมายัง
กองทุนนี� สามารถขอรับหนังสอืชี�ชวน คู่มอืผูล้งทนุ คําขอเปิดบัญชกีองทนุรวม (เฉพาะผูส้ั-งซื�อหน่วยลงทุนที-ยังไม่
เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม) คําสั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื-นใดที-บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ี-ที-ทํา
การทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคืน ในวันและเวลาทําการ หรือช่องทางอื-น ที-
บรษัิทจัดการอาจแจง้เพิ-มเตมิในอนาคต และสามารถสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนได ้โดยการกรอกรายละเอยีดในคําสั-ง
สบัเปลี-ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื-นใดที-บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้ม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสับเปลี-ยนหน่วย
ลงทุนที-บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้มี) และนําสง่ไดท้ี-บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื เมื-อบรษัิท
จัดการไดทํ้ารายการสับเปลี-ยนแลว้ ผูส้ั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสับเปลี-ยนหน่วยลงทุน
ไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตใหดํ้าเนนิการเป็นอย่างอื-นได ้

ทั �งนี� บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้กําหนดเรื-องมูลคา่ขั �นตํ-าในการสั-งซื�อหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย
ลงทนุที-ประสงคจ์ะสับเปลี-ยนหน่วยลงทนุ เพื-อซื�อหน่วยลงทนุของกองทนุนี� 

(สําหรับผูส้ั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนที-ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะตอ้งเปิดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอก
รายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชี
กองทุนรวมโดยปฏบัิตเิชน่เดยีวกับการเปิดบัญชกีองทุนรวมตามหัวขอ้ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั �งแรก 
เวน้แตจ่ะไดร้ับอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นอย่างอื-น) 

8.2.2.   วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลี!ยนหน่วยลงทุน 

8.2.2.1.  วธิกีารสบัเปลี!ยนหน่วยลงทุน 

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนตน้ทาง 

- กรณีอตัโนมตั ิ

ในกรณีที-ไดร้ับเงนิจากการรับซื�อหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิบรษัิทจัดการจะดําเนนิการนําเงนิค่ารับซื�อคนืหน่วยลงทุน
อัตโนมัตขิองกองทุนทั�งหมด เพื-อสับเปลี-ยนไปยังกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ เมื-อไดร้ับเงนิจากการขายคืน
หน่วยลงทนุอัตโนมัต ิเวน้แตจ่ะไดร้ับอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นอยา่งอื-น 

- กรณีปกต ิ

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที-ประสงคจ์ะสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี� ไปยังกองทุนอื-นภายใตก้ารจัดการของบรษัิท
จัดการ หรอืสับเปลี-ยนชนดิของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกัน สามารถสั-งสบัเปลี-ยนหน่วยลงทุนหรอืชนดิของ
หน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคําสั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื-นใดที-บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้มี) 
(ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรับไดท้ี-บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนืในวันและเวลาทําการ หรอื
ชอ่งทางอื-น ที-บรษัิทจัดการอาจแจง้เพิ-มเตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนที-บรษัิท
จัดการกําหนด (ถา้มี) และนําส่งไดท้ี-บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคืน และบรษัิทจัดการจะ
ดําเนินการนําเงนิที-ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางนี� ไปชําระค่าซื�อหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง ตามรายละเอียดที-ระบุไวใ้นคําสั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื-นใดที-บรษัิทจัดการกําหนด  
เมื-อบรษัิทจัดการไดทํ้ารายการสับเปลี-ยนแลว้ ผูส้ั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรือเพกิถอนการสับเปลี-ยน
หน่วยลงทนุไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตใหดํ้าเนนิการเป็นอย่างอื-นได ้

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนปลายทาง 

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคลอ้งกับเงื-อนไขของกองทุนเปิดอื-นที-เป็นกองทุนเปิดตน้ทาง และเงื-อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทนุเปิดปลายทาง 

- กรณีปกต ิ

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที-ประสงคจ์ะสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื-นภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ มายัง
กองทุนนี� สามารถขอรับหนังสอืชี�ชวน คู่มอืผูล้งทุน คําสั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื-นใดที-บรษัิทจัดการ
กําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ี-ที-ทําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื ในวันและเวลาทําการ 
หรือช่องทางอื-น ที-บรษัิทจัดการอาจแจง้เพิ-มเตมิในอนาคต และสามารถสั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนได ้โดยกรอก
รายละเอียดในคําสั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื-นใดที-บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้มี) พรอ้มเอกสาร
ประกอบการสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนที-บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี-บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซื�อคนื เมื-อบรษัิทจัดการไดทํ้ารายการสับเปลี-ยนแลว้ ผูส้ั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอน
การสบัเปลี-ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตใหด้ําเนนิการเป็นอย่างอื-นได ้
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ทั �งนี� บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้กําหนดเรื-องมูลคา่ขั �นตํ-าในการสั-งซื�อหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย
ลงทนุที-ประสงคจ์ะสับเปลี-ยนหน่วยลงทนุ เพื-อซื�อหน่วยลงทนุของกองทนุนี� 

(สําหรับผูส้ั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนที-ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะตอ้งเปิดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอก
รายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชี
กองทุนรวมโดยปฏบัิตเิชน่เดยีวกับการเปิดบัญชกีองทุนรวมตามหัวขอ้ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั �งแรก 
เวน้แตจ่ะไดร้ับอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นอย่างอื-น) 

8.2.2.2. วนัและเวลาในการสบัเปลี!ยนหนว่ยลงทนุ 

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนตน้ทาง 

- กรณีอตัโนมตั ิ

สอดคลอ้งกับเงื-อนไข วันและเวลาการรับซื�อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดตน้ทาง และเงื-อนไขของกองทุนเปิด
อื-นที-เป็นกองทนุเปิดปลายทาง 

- กรณีปกต ิ

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี-ยนหน่วยลงทุน โดยส่งคําสั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนล่วงหนา้และหลักฐานการ
สับเปลี-ยนหน่วยลงทุนล่วงหนา้ซึ-งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 การรับซื�อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบรษัิท
จัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนืปกต ิ

บรษัิทจัดการกําหนดใหวั้นทําการสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวันทําการที-
บรษัิทจัดการไมไ่ดร้ับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื�อขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

บรษัิทจัดการจะแจง้วันเริ-มทําการสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิท
จัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื (ถา้ม)ี 

ทั �งนี� บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี-จะเปลี-ยนแปลงวันและเวลาทําการสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที-บรษัิท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ และ/
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื (ถา้ม)ี 

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนปลายทาง 

- กรณีอตัโนมตั ิ

สอดคลอ้งกับเงื-อนไขของกองทุนเปิดอื-นที-เป็นกองทุนเปิดตน้ทาง และเงื-อนไข วันและเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

- กรณีปกต ิ

ผูส้นใจลงทุนสามารถสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนไดต้ามเงื-อนไขวันเสนอขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ-มทําการถงึ 
15:30 น. 

บรษัิทจัดการกําหนดใหวั้นทําการสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวันทําการที-
บรษัิทจัดการไมไ่ดร้ับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื�อขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

บรษัิทจัดการจะแจง้วันเริ-มทําการสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิท
จัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื (ถา้ม)ี 

ทั �งนี� บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี-จะเปลี-ยนแปลงวันและเวลาทําการสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที-บรษัิท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื (ถา้ม)ี 

8.2.2.3. ราคาสบัเปลี-ยนหน่วยลงทนุ 

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนตน้ทาง 

ราคารับซื�อคนืหน่วยลงทุนจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนที-ใชคํ้านวณราคารับซื�อคนืหน่วยลงทุน ที-คํานวณได ้ณ สิ�นวันทํา
การ ที-บรษัิทจัดการไดร้ับคําสั-งสับเปลี-ยนหรือเอกสารอื-นใดที-บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้มี) ที-สมบูรณ์ และไดทํ้า
รายการสบัเปลี-ยนเรยีบรอ้ยแลว้ หักดว้ยคา่ธรรมเนียมการสับเปลี-ยนหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนปลายทาง 

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลคา่หน่วยลงทนุที-ใชคํ้านวณราคาขายหน่วยลงทุนที-คํานวณได ้ณ สิ�นวันทําการ ของ
วันกอ่นวันที-กองทุนจะไดร้ับชําระเงนิค่าซื�อหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสับเปลี-ยน
หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 
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ทั �งนี� บรษัิทจัดการอาจยกเวน้ไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี-ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการในระยะแรก หากบรษัิทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว บรษัิทจัดการจะตดิประกาศที-บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนืล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วัน
กอ่นวันเปลี-ยนแปลง   

เงื!อนไขในการสบัเปลี!ยนหน่วยลงทุน 

1. กรณีที-กองทุนนี�เป็นกองทุนตน้ทางและผูถ้ือหน่วยลงทุนสั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนโดยมีจํานวนหน่วยลงทุน
หรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มูลที-ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลทําใหห้น่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ-ากว่ามูลค่าหรือจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืขั �นตํ-า 
(ถา้มี) บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์ที-จะสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนทั�งหมดตามจํานวนที-ปรากฏใน
สมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไปยังกองทนุปลายทาง 

ทั�งนี� หากบรษัิทจัดการจะเปลี-ยนแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีั �นตํ-าดังกล่าว บรษัิทจัดการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดังกล่าว ล่วงหนา้ 30 วันกอ่นวันเปลี-ยนแปลง ที-ที-ทําการทุกแหง่ของบรษัิท
จัดการและ ณ สถานที-ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคนื ที-ใชใ้นการรับซื�อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี-จะปฏเิสธการทํารายการสับเปลี-ยนหน่วยลงทนุ หากไม่สามารถเรยีกเก็บค่าใชจ่้าย
หรอืคา่ธรรมเนียมที-เกี-ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุไดต้ามอัตราและวธิกีารที-บรษัิทจัดการกําหนด 

เงื!อนไขอื!น ๆ  

1.บรษัิทจัดการอาจเปลี-ยนแปลงหรอืปรับปรุง เพิ-มเตมิวธิกีารสับเปลี-ยนหน่วยลงทุน เพื-อเพิ-มความสะดวกใหแ้ก่ผู ้
ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบ้ริการดังกล่าว ล่วงหนา้ 7 วันก่อนวัน
เปลี-ยนแปลง ที-ที-ทําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและ ณ สถานที-ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนืที-ใช ้
ในการสบัเปลี-ยนหน่วยลงทนุ เชน่ การเพิ-มเตมิวธิกีารสบัเปลี-ยนหน่วยลงทุน ดังตอ่ไปนี� 

1.1. การสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์ไดแ้ก ่การบรกิารธุรกรรมที-ใชว้ธิกีารทาง
อเิล็กทรอนกิสทั์�งหมดหรอืบางสว่น เชน่ 

- การสบัเปลี-ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื-องถอนเงนิอัตโนมัต ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (Internet) (ถา้ม)ี 

- สื-ออื-นใดที-มลัีกษณะเดยีวกัน หรอืที-บรษัิทจัดการอาจเพิ-มเตมิในอนาคต 

โดยการใหบ้รกิารดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี-สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

1.2. การสบัเปลี-ยนหน่วยลงทุนวธิกีารอื-น ๆ ตามที-สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหทํ้าได ้

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสิทธิที-จะปรับปรุงเปลี-ยนแปลงระยะเวลาทําการสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนเพื-อความ
เหมาะสม หรอืเพื-อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดังกล่าว 
ล่วงหนา้ 30 วัน ก่อนวันเปลี-ยนแปลง ที-ที-ทําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานที-ตดิต่อของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซื�อคนืที-ใชใ้นการรับซื�อคนืหน่วยลงทุน 

3. บรษัิทจัดการจะไม่สับเปลี-ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การเลื-อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื�อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั-งซื�อหรือคําสั-งขายคืนหน่วย
ลงทุน” และ “การหยุดรับซื�อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื-นใดที-บรษัิทจัดการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรับซื�อคนื
หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้มี) หรอื ในกรณีที-บรษัิทจัดการพจิารณาเห็นว่าคําสั-งสับเปลี-ยนใดจะมี
ผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทําใหเ้กดิความเสี-ยงทางกฎหมาย หรือความเสี-ยงต่อ
ชื-อเสียงของบรษัิทจัดการหรือกองทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี-จะไม่ดําเนินการสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนนั�น ๆ 
โดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ั-งสับเปลี-ยนกอ่นการดําเนนิการ 

9. การชําระคา่รบัซื�อคนื สบัเปลี!ยนหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื!นแทนเงนิ : 

บรษัิทจัดการจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอื-นแทนเงนิไดใ้น
กรณีที-บรษัิทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ หรอืกรณีที-ผูถ้ือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอื-นแทนเงนิ และบรษัิทจัดการไดร้ับมตพิเิศษใหช้ําระค่าขายคนื
หน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื-นแทนเงนิได ้รวมถึงกรณีอื-นใดที-เป็นไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด โดยบรษัิทจัดการจะกําหนดขั �นตอนการดําเนนิการต่อไป ซึ-งขั �นตอนที-กําหนดตอ้ง
สามารถปฏบัิตไิดจ้รงิและเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุทกุราย 

หลักเกณฑใ์นการชําระคา่รับซื�อคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยบ์รษัิทจัดการสงวนสทิธใินการพจิารณาชําระคา่ขาย
คนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอื-นแทนเงนิ เฉพาะในกรณีที-ผูถ้ือหน่วยลงทุนที-เป็นกองทุนสํารอง
เลี�ยงชพีภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ รายใดรายหนึ-งหรอืหลายรายรวมกันมคํีาสั-งขายคนื ภายในวันทําการ
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เดยีวกัน โดยมีมูลค่าตั �งแต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน ณ วันทําการก่อนหนา้ และยนิยอมรับ
ชําระคา่ขายคนืเป็นหลักทรัพย ์ 

การจัดสรรหลักทรัพย ์

บรษัิทจัดการจะจัดสรรหลักทรัพยป์ระเภทตราสารหนี� โดยเทียบมูลค่าตลาดของพอร์ตลงทุนกับจํานวนเงนิที-
กองทุนตอ้งจ่ายค่าขายคนืใหกั้บผูถ้ือหน่วยลงทุน และจัดสรรหลักทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามสัดส่วน (%) ตามมูลค่า
ตลาดของหลักทรัพยแ์ต่ละตัวในพอรต์การลงทุน ณ วันที-ผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุน หากมสี่วนต่างจะ
ชําระเป็นเงนิสด 

ทั�งนี� ในการพจิารณาจัดสรรหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิเพื-อชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ
อื-นแทนเงนิ บรษัิทจัดการจะยดึหลักใหม้ีการดําเนินการที-เหมาะสม เป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกรายของ
กองทนุเป็นสําคัญ โดยจะโอนทรัพยส์นิแบบตัดตรง โดยพจิารณาจากปัจจัยตา่ง ๆ อาทเิชน่  

1. มลูคา่ยตุธิรรมของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ (mark to market)  

2. อายเุฉลี-ยของตราสารหนี�ที-ลงทนุ (duration)  

3. สดัสว่นการลงทนุ  

4. สภาพคลอ่ง  

5. อัตราผลตอบทน  

6. อันดับความน่าเชื-อถอื (credit rating) เป็นตน้  

โดยจะไม่เลือกโอนเฉพาะทรัพย์สินบางประเภท เวน้แต่ในกรณีที-มีขอ้จํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพยส์นิเพื-อขาย เชน่ กรณีที-ผูอ้อกตราสารกําหนดเงื-อนไขไม่อนุญาตใหแ้บ่งหลักทรัพยไ์ด ้ใหบ้รษัิทจัดการใช ้
ดลุยพนิจิในการจัดสรรหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิเพื-อขายคนื ตามวธิทีี-บรษัิทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม และ
ประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุราย 

บรษิทัจดัการมวีธิกีารคํานวณเพื!อจดัสรรหลกัทรพัย ์ดงันี� 

1. คํานวณจํานวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุที-กองทนุตอ้งชําระใหกั้บผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

2. คํานวณสดัสว่น (%) ตามมลูค่าตลาดของหลักทรัพยแ์ต่ละตัวในพอรต์การลงทนุ เพื-อพจิารณาวา่หลักทรัพย์
แตล่ะตัวคดิเป็นกี- % ของพอรต์การลงทนุทั�งหมด 

3. คํานวณมลูคา่ของหลักทรัพยท์ี-จะจัดสรรใหกั้บผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยเทยีบสัดสว่นของหลักทรัพยแ์ตล่ะตัวใน
พอรต์การลงทนุกับจํานวนเงนิคา่ขายคนืที-คํานวณไดต้ามขอ้ 1 โดยวธิ ีPro rata ตามสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุ 
ที-ขายคนืหน่วยลงทนุ 

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที- จัดสรรใหกั้บผูถ้ือหน่วยลงทุนที-คํานวณไดต้ามขอ้ 3 เป็นจํานวนหน่วยของ
หลักทรัพย ์(เชน่พันธบัตรจํานวน x หน่วย) โดยใชร้าคาตลาด ณ วันที-ผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนโดย
ทําการปัดจํานวนหน่วยตามหลักสากล 

5. คํานวณมูลค่าหลักทรัพยส์ทุธทิี-จะจัดสรรใหกั้บผูถ้อืหน่วยลงทุนจากจํานวนหน่วยที-คํานวณไดต้ามขอ้ 4 และ
เทียบมูลค่าหลักทรัพย์สุทธนัิ�นกับจํานวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนที-กองทุนตอ้งชําระใหกั้บผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ตามขอ้ 1  หากมสีว่นตา่งกองทนุจะชําระเป็นเงนิสด 

วธิกีารสง่มอบ 

บรษัิทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที-ผูถ้ือหน่วยลงทุนเปิดไวกั้บบรษัิทนายหนา้ซื�อขาย
หลักทรัพย ์(broker) หรอืผูร้ับฝากทรัพยส์นิ โดยในสว่นที-เป็นเงนินั�น บรษัิทจัดการจะดําเนนิการโอนเขา้บัญชรีับ
ชําระค่าขายคนืที-ผูถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ไวใ้นใบคําขอใชบ้รกิารกองทุน โดยการสง่มอบหลักทรัพยแ์ละการโอนเงนิ
ขา้งตน้จะดําเนนิการในวันเดยีวกับที-ชําระคา่ขายคนืใหกั้บผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอื-น 

10. การเลื!อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทุน : 

บรษัิทจัดการอาจเลื-อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที-ไดม้ีคําสั-งขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดใ้นกรณีดังต่อไปนี�  

(1) บรษัิทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย 
โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุที-ทําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้ับชําระ
เงนิจากหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิที-ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึ-งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของ
บรษัิทจัดการ 

(2) มีคําสั-งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในช่วงระยะเวลาที-บรษัิทจัดการยังไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการพบว่าราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
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ผลประโยชนยั์งไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื�อ
คนืหน่วยลงทุนที-ไม่ถูกตอ้งนั�นต่างจากราคารับซื�อคนืหน่วยลงทุนที-ถูกตอ้งตั �งแต่หนึ-งสตางคข์ึ�นไปและคดิเป็น
อัตราตั �งแตร่อ้ยละ 0.5 ของราคารับซื�อคนืหน่วยลงทนุที-ถกูตอ้ง 

(3) มคํีาสั-งขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาที-บรษัิทจัดการพบว่าราคารับซื�อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชนยั์งไม่ไดร้ับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซื�อคนืหน่วยลงทุนที-ไม่ถูกตอ้งนั�นต่างจากราคารับซื�อคนืหน่วยลงทุนที-ถูกตอ้งตั �งแต่หนึ-งสตางคข์ึ�นไป และคดิ
เป็นอัตราตั �งแตร่อ้ยละ 0.5 ของราคารับซื�อคนืหน่วยลงทนุที-ถกูตอ้ง 

การเลื-อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษัิทจัดการอาจ
เลื-อนไดไ้ม่เกนิ 10 วันทําการนับตั�งแต่วันทําการถัดจากวันที-มีคําสั-งขายคนืหน่วยลงทุนนั�น เวน้แต่ไดร้ับการผ่อน
ผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั �งนี� การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบรษัิทจัดการจะ
ดําเนนิการดังตอ่ไปนี�  

- แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที-มคํีาสั-งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื-อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื-นและผูล้งทุนทั-วไปใหท้ราบเรื-องดังกล่าวดว้ยวธิีการใด ๆ  
โดยพลัน 

- แจง้การเลื-อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื-องดังกล่าว พรอ้มทั�งแสดง
เหตุผลและหลักฐานการไดร้ับความเห็นชอบหรอืการรับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงาน
การชดเชยราคาจากผูดู้แลผลประโยชน์ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลัน โดยบรษัิทจัดการอาจ
มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนดํ์าเนนิการดังกลา่วแทนก็ได ้

- ในระหว่างที-บรษัิทจัดการเลื-อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนั�น หากถงึวันทําการซื�อขายหน่วย
ลงทุนวันอื-น และมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสั-งขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษัิทจัดการจะตอ้งรับซื�อคนืหน่วยลงทุนนั�น ทั �งนี� 
บรษัิทจัดการจะตอ้งชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนที-ยังคา้งอยู่ใหเ้สร็จสิ�นก่อน แลว้จงึชําระ
เงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุที-สั-งขายคนืหน่วยลงทนุในวันนั�นๆ ตอ่ไป 

11. การไมข่ายหรอืไมร่บัซื�อคนืหนว่ยลงทุนตามคําส ั!งซื�อหรอืขายคนืหน่วยลงทนุ 

11.1.  บรษัิทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื�อคนื หรอืไม่รับสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนตามคําสั-งซื�อ คําสั-งขายคนื หรอื
คําสั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนที-ไดร้ับไวแ้ลว้ หรืออาจหยุดรับคําสั-งซื�อ คําสั-งขายคนื หรือคําสั-งสับเปลี-ยนหน่วย
ลงทนุได ้ในกรณีที-ปรากฏเหตดัุงตอ่ไปนี� 

(1) ตลาดหลักทรัพยห์รอืศนูยซ์ื�อขายหลักทรัพยไ์ม่สามารถเปิดทําการซื�อขายไดต้ามปกต ิ

(2) เมื-อบรษัิทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย 
จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิ
ของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื-นใดเพื-อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ ทั�งนี� บรษัิทจัดการจะไม่ขาย ไมร่ับซื�อคนื หรอืไม่รับสบัเปลี-ยนหน่วยลงทนุตามคําสั-งซื�อ คําสั-งขายคนื หรอื
คําสั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนที-ไดร้ับมาแลว้ หรือจะหยุดรับคําสั-งซื�อ คําสั-งขายคืน หรือคําสั-งสับเปลี-ยนหน่วย
ลงทนุในกรณีนี�ไดไ้มเ่กนิ 1 วันทําการ เวน้แตไ่ดร้ับผอ่นผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีที-กองทุนรวมมกีารลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.ว่า
ดว้ยการลงทุนในหรือมีไวซ้ ึ-งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในต่างประเทศเพื-อเป็นทรัพย์สนิของกองทุน และการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื-อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี�เกดิขึ�นและก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าว
อยา่งมนัียสําคัญ 

(ก) ตลาดซื�อขายหลักทรัพยดั์งกล่าวไม่สามารถเปิดทําการซื�อขายไดต้ามปกต ิทั�งนี� เฉพาะกรณีที-กองทุนรวม
ไดล้งทุนในหลักทรัพยท์ี-ซื�อขายในตลาดซื�อขายหลักทรัพยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละสบิของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุรวม 

(ข) มีเหตุการณ์ที-ทําใหไ้ม่สามารถแลกเปลี-ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิ
ออกจากประเทศหรอืรับโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ

(ค) มีเหตุที-ทําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้ับชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิที-ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิ 
ซึ-งเหตดัุงกลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้ 

(ง) ในกรณีที-กองทุนรวมลงทุนหรอืมไีวซ้ ึ-งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุนรวมต่างประเทศ
นั�นหยุดรับคําสั-งซื�อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนหรอืไม่ขายหรอืไม่รับซื�อคนืหน่วยลงทุนตามคําสั-งซื�อหรอืคําสั-งขาย
คนืหน่วยลงทนุที-รับไวแ้ลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั-งซื�อหน่วยลงทุนที-รับไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับคําสั-งซื�อหน่วยลงทุน 
แกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เนื-องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังตอ่ไปนี� 

(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอัุนควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนั�น ๆ มสีว่นเกี-ยวขอ้งกับการกระทําดังตอ่ไปนี� 

1. การกระทําที-เป็นความผดิมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี-ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 
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2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื 

3. การกระทําที-เป็นการปฏบัิตติามคําสั-งเกี-ยวกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิ โดยบคุคลผูม้อํีานาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการไม่สามารถดําเนินการรูจั้กลูกคา้ และตรวจสอบเพื-อทราบขอ้เท็จจรงิเกี-ยวกับลูกคา้ไดใ้น
สาระสําคัญ 

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี-ยนใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายอื-นเขา้บรหิารจัดการกองทุนรวมภายใตก้าร
จัดการของตนอันเนื-องมาจากการที-บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการดํารงเงนิกองทุนของผู ้
ประกอบธรุกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสว่นบุคคล การเป็นนายหนา้ซื�อขายหลักทรัพยแ์ละการคา้
หลักทรัพยแ์ละการจัดจําหน่ายหลักทรัพยท์ี-เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจั้ดการเงนิทุนสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ 
ซึ-งใหก้ระทําไดไ้มเ่กนิ 3 วันทําการ 

บรษัิทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไมร่ับซื�อคนื หรอืไม่รับสบัเปลี-ยนหน่วยลงทุนตามคําสั-งซื�อ คําสั-งขายคนื หรอื
คําสั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนที-ไดร้ับมาแลว้ หรอืประกาศการหยุดรับคําสั-งซื�อ คําสั-งขายคนื หรอืคําสั-งสับเปลี-ยน
หน่วยลงทุน ตามขอ้ (1) (2) หรือ (3) ณ ที-ทําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและสถานที-ติดต่อทุกแห่งของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนืที-ใชใ้นการซื�อขาย หรอืสบัเปลี-ยนหน่วยลงทุนและแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที-ไดม้ี
คําสั-งซื�อ คําสั-งขายคนื หรอืคําสั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และบรษัิทจัดการจะรายงานการไม่ขาย 
ไม่รับซื�อคนื หรอืไม่รับสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนตามคําสั-งซื�อ คําสั-งขายคนื หรอืคําสั-งสบัเปลี-ยนหน่วยลงทนุที-ไดร้ับ
มาแลว้ หรือการหยุดรับคําสั-งซื�อ คําสั-งขายคืน หรือคําสั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุน พรอ้มทั�งแสดงเหตุผลและ
รายงานแผนการดําเนนิการของกองทนุเปิดนั�นใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 

ในกรณีที-บรษัิทจัดการไมข่าย ไมร่ับซื�อคนื หรอืไม่รับสับเปลี-ยนหน่วยลงทนุตามคําสั-งซื�อ คําสั-งขายคนื หรอืคําสั-ง
สบัเปลี-ยนหน่วยลงทุนที-ไดร้ับมาแลว้ หรอืหยดุรับคําสั-งซื�อ คําสั-งขายคนืหรอืคําสั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทนุตาม (1) 
(2) หรือ (3) เกนิหนึ-งวันทําการ บรษัิทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั-งซื�อ คําสั-งขายคนื หรอืคําสั-งสับเปลี-ยน
หน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดทา้ยก่อนวันรายงานนั�นใหสํ้านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั-งซื�อ คําสั-งขายคืน หรือคําสั-งสับเปลี-ยนหน่วย
ลงทุน รวมทั�งแจง้การเปิดรับคําสั-งซื�อ คําสั-งขายคนื หรอืคําสั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบ
ในทันททีี-สามารถกระทําไดด้ว้ย 

ในกรณีที-บรษัิทจัดการไมข่าย ไมร่ับซื�อคนื หรอืไม่รับสับเปลี-ยนหน่วยลงทนุตามคําสั-งซื�อ คําสั-งขายคนื หรอืคําสั-ง
สบัเปลี-ยนหน่วยลงทุนที-ไดร้ับมาแลว้ หรอืหยุดรับคําสั-งซื�อ คําสั-งขายคนื หรอืคําสั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทนุ บรษัิท
จัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื�อคนืหน่วย
ลงทนุก็ได ้

11.2. บรษัิทจัดการจะหยดุการขายหน่วยลงทุนตามคําสั-งซื�อหรอืคําสั-งสบัเปลี-ยนหน่วยลงทุนที-ไดร้ับมาแลว้หรอื
หยุดรับคําสั-งซื�อหรอืคําสั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที-บรษัิทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที-ไม่ถูกตอ้งนั�นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที-ถูกตอ้งตั �งแต่หนึ-งสตางคข์ึ�นไป 
และคดิเป็นอัตราตั �งแตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที-ถูกตอ้ง ทั�งนี� บรษัิทจัดการจะประกาศหยุดการขาย
หน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั-งซื�อหรือคําสั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุน ณ ที-ทําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและ
สถานที-ตดิต่อทกุแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนืที-ใชใ้นการซื�อขายหรอืสบัเปลี-ยนหน่วยลงทนุ และแจง้
ใหผู้ท้ี-ไดม้คํีาสั-งซื�อหรอืคําสั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทนุทราบโดยพลัน 

12. การหยดุขายหรอืรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ  

เพื-อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที-มคีวามจําเป็นเพื-อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิและ
การเงนิของประเทศ หรอืเพื-อรักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ใหบ้รษัิทจัดการหยุดรับคําสั-งซื�อ คําสั-งขายคืน หรือคําสั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการ
ชั-วคราวตามระยะเวลาที-เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วันทําการตดิต่อกัน เวน้แต่จะไดร้ับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรับคําสั-งซื�อ คําสั-งขายคืน หรือคําสั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุน
ออกไปได ้

13. เงื!อนไขและขอ้จํากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ : 

13.1. ขอ้จํากดัการโอนหนว่ยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดังต่อไปนี� 

(1) การโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(2) การโอนหน่วยลงทนุตามคําสั-งศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย 

(3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอื-นๆ ที-บรษัิทจัดการเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้
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ทั �งนี� การโอนหน่วยลงทุนตอ้งไม่ทําใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิขอ้จํากัด
การถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์เกี-ยวกับขอ้จํากัดการถือหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที-ของบรษัิทจัดการ  เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก  

13.2. วธิกีารโอนหนว่ยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุที-ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี� 

(1) กรอกแบบคําขอโอนหน่วยลงทุนตามที-บรษัิทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด พรอ้มทั�งลง
ลายมอืชื-อผูโ้อนและผูร้ับโอน และยื-นคําขอโอนหน่วยลงทุนดังกลา่วพรอ้มเอกสารที-กําหนดแกน่ายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน ในกรณีที-ผูร้ับโอนยังไมม่บัีญชกีองทุนกับบรษัิทจัดการ ผูร้ับโอนจะตอ้งดําเนนิการขอเปิดบัญชกีองทุนตาม
วธิกีารที-กําหนดไวใ้นโครงการกอ่น แลว้ผูโ้อนจงึทําการโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้ับโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที-ระบุไวใ้นขอ้ 15.3 เรื-อง “ค่าธรรมเนียมที-เรยีกเก็บ
จากผูส้ั-งซื�อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” 

(3) หลังจากที-ไดร้ับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสร็จรับเงนิ และใบกํากับภาษี พรอ้มสําเนาคําขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่โ้อนไวเ้ป็นหลักฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบันทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อน
และผูร้ับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันที-นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้ับคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง
สมบูรณ์ ทั �งนี� ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนจะมีสทิธใินฐานะผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ 13 เรื-อง “สทิธิ
หนา้ที-และความรับผดิชอบของผูถ้ือหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมื-อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึชื-อผูร้ับโอนหน่วย
ลงทนุในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้  

14. การจา่ยเงนิปนัผล : 

14.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : จ่าย  

ชื!อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHDEBT-R ไมจ่่าย 

4. LHDEBT-D จ่าย 

5. LHDEBT-R ไมจ่่าย  

5. LHDEBT-L ไมจ่่าย 

6. LHDEBT-E ไมจ่่าย 

14.2 หลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล:  

- หน่วยลงทนุชนดิปันผล LHDEBT-D : จ่าย 

1. กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครั �ง โดยพจิารณาจากผลการดําเนนิงานสิ�นสดุตามชว่งเวลา
ที-บรษัิทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรอืกําไรสุทธใินงวดบัญชทีี-จะจ่ายเงนิปันผล แลว้แต่กรณี และการ
จ่ายเงนิปันผลดังกลา่วจะตอ้งไม่ทําใหก้องทนุรวมมผีลขาดทนุสะสมเพิ-มขึ�นในงวดที-มกีารจ่ายเงนิปันผลนั�น 

2. การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึ�นอยู่กับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

ทั�งนี� บรษัิทจัดการจะถอืปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที-สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และ
ตามที-บรษัิทจัดการเห็นสมควร 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี-จะพจิารณาแกไ้ขเพิ-มเตมิรายละเอยีดโครงการที-เกี-ยวขอ้งกับการจ่ายเงนิปันผลของ
กองทนุในอนาคต 

14.3 กําหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ :  

ในกรณีที-บรษัิทจัดการกองทุนรวมพจิารณาใหม้ีการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวมใด ใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มูล
เกี-ยวกับการจ่ายเงนิปันผล วันปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื-อการจ่ายเงนิปันผล และอัตราเงนิปันผลของกองทุน
รวมดังกลา่ว ดว้ยวธิกีารที-เหมาะสมดังตอ่ไปนี� 

(1)  เปิดเผยขอ้มูลในลักษณะที-ผูล้งทุนทั-วไปสามารถทราบได ้ เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเพื-อผูล้งทุนประเภท
สถาบัน 

(2)  แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนที-มชีื-ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน
ที-ถอืหน่วยลงทนุชนดิไมร่ะบชุื-อผูถ้อืเมื-อไดร้ับการรอ้งขอ 
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บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี-อาจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผล ดว้ยวธิกีาร
ที-ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผลที-ขายในช่วงเวลาที-ต่างกันได ้โดยไดร้ับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั �ง และจะถือปฏิบัติเพิ-มเติมตาม
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารที-สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธิขอรับเงนิปันผลจํานวนใดภายในอายุความใชส้ทิธิเรียกรอ้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรษัิทจัดการจะไม่นําเงนิปันผลจํานวนดังกล่าวไปใชเ้พื-อการอื-นใด นอกจากเพื-อ
ประโยชนข์องหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดนั�น  

ทั �งนี� บรษัิทจัดการจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในสว่นที-เกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่เป็น
กรณีที-ไดร้ับยกเวน้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าดว้ยหลักเกณฑ์เกี-ยวกับขอ้จํากัดการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ที-ของบรษัิทจัดการ โดยบรษัิทจัดการจะจัดทําบัญชแีละแยกเงนิที-ไม่อาจจ่ายเป็น
เงนิปันผลออกจากบัญชแีละทรัพยส์นิของกองทุนรวม และไม่นําเงนิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพยส์นิ
ของกองทนุรวม และจะสง่เงนิดังกลา่วใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดนิ 

15. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยที!เรยีกเก็บจากผูส้ ั!งซื�อหรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุและกองทนุรวม : 

15.1  ค่าธรรมเนียม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที!ประมาณการไดท้ี!เรยีกเก็บจากกองทุนรวม
ท ั�งหมด) 
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 

ชื!อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHDEBT-R 
ประมาณการคา่ใชจ่้ายที-เรยีกเก็บจากกองทนุรวมทั�งหมด ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. LHDEBT-D ประมาณการคา่ใชจ่้ายที-เรยีกเก็บจากกองทนุรวมทั�งหมด ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

3. LHDEBT-A 
ประมาณการคา่ใชจ่้ายที-เรยีกเก็บจากกองทนุรวมทั�งหมด ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

4. LHDEBT-L ประมาณการคา่ใชจ่้ายที-เรยีกเก็บจากกองทนุรวมทั�งหมด ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

5. LHDEBT-E 
ประมาณการคา่ใชจ่้ายที-เรยีกเก็บจากกองทนุรวมทั�งหมด ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา : 

 ชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ: ประมาณการคา่ใชจ่้ายที-เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทั�งหมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 
ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : ประมาณการค่าใชจ่้ายที-เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั�งหมด ไม่เกินรอ้ยละ 2.14 ต่อปี  
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

ชนิดสะสมมูลค่า  :  ประมาณการค่าใชจ่้ายที-เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั�งหมด ไม่เกินรอ้ยละ 2.14 ต่อปี  
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

ชนิดผูถ้ือหน่วยลงทุนกองทุนภายใตก้ารบรหิารจัดการ  :  ประมาณการค่าใชจ่้ายที-เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทั�งหมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

ชนิดช่องทางอเิล็กทรอนิกส ์:  ประมาณการค่าใชจ่้ายที-เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั�งหมด ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14  
ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

15.2 คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยที!เรยีกเก็บจากกองทนุรวม : 

15.2.1 คา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี : 

ชื!อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHDEBT-R 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าทรัพยส์นิของ
กองทนุที-คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

2. LHDEBT-D 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าทรัพยส์นิของ
กองทนุที-คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 
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ชื!อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

3. LHDEBT-A ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าทรัพยส์นิของ
กองทนุที-คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

4. LHDEBT-L 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าทรัพยส์นิของ
กองทนุที-คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

5. LHDEBT-E ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าทรัพยส์นิของ
กองทนุที-คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา : 
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81  ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนที-คํานวณ
ไดเ้ป็นรายวัน 
ชนดิจ่ายเงนิปันผล : ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81  ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุที-คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 
ชนดิสะสมมลูคา่ : ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81  ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุที-คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 
ชนดิผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนภายใตก้ารบรหิารจัดการ  :  ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81  ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิ
ของกองทนุที-คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 
ชนิดช่องทางอเิล็กทรอนิกส ์:  ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81  ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนที-คํานวณได ้
เป็นรายวัน 

15.2.2     คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี 

ชื!อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHDEBT-R ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิของกองทนุที-คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

2. LHDEBT-D ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิของกองทนุที-คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

3. LHDEBT-A ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิของกองทนุที-คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

4. LHDEBT-L ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิของกองทนุที-คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

5. LHDEBT-E ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิของกองทนุที-คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนที-คํานวณ
ไดเ้ป็นรายวัน 

ชนดิจ่ายเงนิปันผล : ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุที-คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

ชนดิสะสมมลูคา่ : ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุที-คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

ชนิดผูถ้ือหน่วยลงทุนกองทุนภายใตก้ารบรหิารจัดการ  :  ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิ
ของกองทนุที-คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์:  ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11ต่อปี ของมลูค่าทรัพยส์นิของกองทุนที-คํานวณไดเ้ป็น
รายวัน 

15.2.3 คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทุนรายปี 

ชื!อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHDEBT-R 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.94 ของมลูค่า
ทรัพยส์นิของกองทนุที-คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

2. LHDEBT-D ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.94 ของมลูค่า
ทรัพยส์นิของกองทนุที-คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

3. LHDEBT-A 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่า
ทรัพยส์นิของกองทนุที-คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

4. LHDEBT-L ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่า
ทรัพยส์นิของกองทนุที-คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

5. LHDEBT-E ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่า
ทรัพยส์นิของกองทนุที-คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 
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ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.94 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนที-คํานวณ
ไดเ้ป็นรายวัน 

ชนดิจ่ายเงนิปันผล : ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.94 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุที-คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

ชนดิสะสมมลูคา่ : ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุที-คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

ชนดิผูถ้ือหน่วยลงทุนกองทุนภายใตก้ารบรหิารจัดการ  :  ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิ
ของกองทนุที-คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์:  ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนที-คํานวณไดเ้ป็น
รายวัน 

มูลค่าทรัพยส์นิที-ใชใ้นการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั�งสิ�นหักดว้ยมูลค่าหนี�สินทั�งสิ�นยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจัดการ  
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วันที-คํานวณ 

15.2.4 คา่ธรรมเนียมที-ปรกึษาการลงทนุ 

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา : 

ไมม่ ี

15.2.5 คา่ธรรมเนียมการจัดจําหน่าย 

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา : 

ไมม่ ี

15.2.6 คา่ธรรมเนียมอื-นๆ : 

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา : 

1. ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการขายในการเสนอขายครั �งแรก และค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการขายภายหลังการ
เสนอขายครั �งแรก เชน่ ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ ์หรอืค่าสื-อโฆษณาประชาสัมพันธ ์การสง่เสรมิการขาย การจัด
อบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ่้ายในดา้นการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํากองทุน เป็นตน้ ตามที-จ่าย
จรงิ แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. ค่าใชจ่้ายหรือค่าธรรมเนียมที-เกี-ยวขอ้งในการจัดตั�งกองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจัดตั�งกองทุนและจด
ทะเบยีนกองทรัพยส์นิของกองทนุกับสํานักงาน คา่ที-ปรกึษาทนายความ ในชว่งจัดตั�งกองทนุ เป็นตน้ 

3. คา่แปลหนังสอืชี�ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ (ถา้ม)ี 

4. คา่ใชจ่้ายในการสอบบัญช ี

5. คา่ที-ปรกึษากฎหมาย 

6. ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใชบ้รกิารกองทุน หนังสือรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงนิ/
ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื-นๆ ที-เกี-ยวขอ้งกับกองทุน และค่าใชจ่้ายในการ
จัดเตรยีมและจัดสง่เอกสารดังกล่าวใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนคา่ใชจ่้ายอื-นๆที-เกี-ยวเนื-องกับกองทนุ 

7. คา่จัดทํา ค่าพมิพห์นังสอืชี�ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ รายงานประจํางวด 6 เดอืนและรายงานประจําปีถงึผูถ้อื
หน่วยลงทนุ 

8. ค่าใชจ่้ายในการประกาศมูลค่าทรัพยส์นิตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสอืพมิพ์รายวันหรือ
สิ-งพมิพอ์ื-นใด 

9. ค่าใชจ่้าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที-เกี-ยวกับการซื�อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น  
ค่านายหนา้ซื�อขายหลักทรัพย ์ค่าประกันความเสี-ยงเนื-องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี-ยน และ/หรอื อัตรา
ดอกเบี�ย เป็นตน้ 

10. ค่าใชจ่้ายในการดําเนินคด ี(ถา้มี) อาทเิช่น ค่าใชจ่้ายที-เกดิขึ�นจากการตดิตามทวงถาม หรือการดําเนินคด ี
เพื-อการรับชําระหนี�ใดๆ ของกองทุน และ/หรอื ค่าใชจ่้ายในการดําเนินคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ที-ฟ้องรอ้งให ้
บรษัิทจัดการปฏบัิตหินา้ที-หรือเรียกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการเพื-อประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนหรือเมื-อไดร้ับคําสั-งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และ/หรือ 
คา่ใชจ่้ายดา้นกฎหมายในการดําเนนิคดทีางศาลเพื-อรักษาสทิธขิองกองทนุ เป็นตน้ 

11. ค่าจัดเตรยีมรายงานต่างๆ สําหรับผูถ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใชจ่้ายต่างๆที-เกดิขึ�นจากการปฏบัิตติาม
กฎหมายหรือประกาศของสํานักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือหน่วยงานที-มีอํานาจตาม
กฎหมาย 
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12. ค่าใชจ่้ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลง
ประกาศในหนังสอืพมิพ์รายวัน ที-นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิเชน่ ประกาศการแกไ้ขเพิ-มเตมิ
โครงการ การปิดสมดุทะเบยีนเพื-อจ่ายเงนิปันผล เป็นตน้ และ/หรอื ขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

13. ค่าใชจ่้ายเกี-ยวเนื-องจากการเปลี-ยนแปลงแกไ้ขเพิ-มรายละเอียดโครงการ เช่น การจัดประชุมผูถ้ือหน่วย
ลงทุน การขอมต ิสรุปมต ิและตรวจสอบมตผิูถ้ือหน่วยลงทุน ค่าใชจ่้ายในการประกาศการแกไ้ขในหนังสอืพมิพ ์
เป็นตน้ 

14. คา่เอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบัญชกีองทนุ 

15. ค่าใชจ่้ายในการรับชําระเงินค่าซื�อหน่วยลงทุน ค่าใชจ่้ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น 
คา่ธรรมเนียมธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร เป็นตน้ 

16.  ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใขจ่้ายที- เกี-ยวขอ้งกับการทํารายการลงทุน และ/หรือค่าใชจ่้ายอื-นๆ เช่น 
ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโตต้อบกับผูถ้ือ
หน่วยลงทุน คา่พาหนะ ค่าจดทะเบยีนกับผูม้อํีานาจตามกฎหมาย รวมทั�งค่าใชจ่้าย และ/หรอื ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ที-เกี-ยวเนื-องกับการจัดหา ไดม้า รับมอบ/ส่งมอบดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ-งสนิทรัพยห์รือหลักทรัพย์
ตา่งๆ ของกองทนุที-นอกเหนือไปจากที-ระบุไวใ้นขอ้ 15.2.2 "คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี" เป็นตน้ 

17. คา่ใชจ่้ายที-เกดิจากการผดินัดชําระราคา (failed trade) 

18. คา่ใชจ่้ายตา่งๆ ในการชําระบัญช ีและเลกิกองทนุ 

19. คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม และ/หรอืคา่ใชจ่้ายอื-นๆ ที-เกี-ยวเนื-องกับกองทนุ 

หมายเหต ุ

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั�งหมดเป็นอัตราที-รวมภาษีมูลค่าเพิ-ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื-นใดในทํานอง
เดยีวกัน  

ค่าใชจ่้ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนจะคํานวณทุกวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ทั�งนี�การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจ
ปรับเปลี-ยนไดต้ามความเหมาะสมโดยถอืประโยชนข์องกองทนุเป็นสําคัญ 

คา่ใชจ่้ายขอ้ 1. – 19. จะตัดจ่ายจากกองทนุรวมตามที-จ่ายจรงิ และในทางบัญชจีะพจิารณาตัดจ่ายทั�งจํานวนหรอื
ทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมเฉลี-ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที-จะไดร้ับประโยชน์จากค่าใชจ่้ายนั�น
หรอืตามระยะเวลาที-เหมาะสม  

ทั �งนี�การตัดจ่ายค่าใชจ่้ายดังกล่าวขา้งตน้จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีี-กําหนดโดยสมาคมนักบัญชแีละ
ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ-ง หากมีการเปลี-ยนแปลงเกี-ยวกับภาษีมูลค่าเพิ-ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ 
หรอืภาษีอื-นใดในทํานองเดยีวกัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี-จะเปลี-ยนแปลงการรับรูภ้าษีต่างๆ ดังกล่าว โดยถอื
วา่ไดร้ับมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

15.3 คา่ธรรมเนยีม ที!เรยีกเก็บจากผูส้ ั!งซื�อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

15.3.1 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front – End Fee) : ไมม่ ี
รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา : 

ชื!อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHDEBT-R ไมม่ ี

2. LHDEBT-D ไมม่ ี

3. LHDEBT-A ไมม่ ี

4. LHDEBT-L ไมม่ ี

5. LHDEBT-E ไมม่ ี

15.3.2 คา่ธรรมเนียมการรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ (Back – End Fee) : ไมม่ ี

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา : 

ชื!อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHDEBT-R ไมม่ ี

2. LHDEBT-D ไมม่ ี

3. LHDEBT-A ไมม่ ี

4. LHDEBT-L ไมม่ ี

5. LHDEBT-E ไมม่ ี
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15.3.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี-ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : ไมม่ ี

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา : 

ชื!อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHDEBT-R ไมม่ ี

2. LHDEBT-D ไมม่ ี

3. LHDEBT-A ไมม่ ี

4. LHDEBT-L ไมม่ ี

5. LHDEBT-E ไมม่ ี

15.3.4 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา : 

ชื!อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHDEBT-R ตามอัตราที-นายทะเบยีนกําหนด 

2. LHDEBT-D ตามอัตราที-นายทะเบยีนกําหนด 

3. LHDEBT-A ตามอัตราที-นายทะเบยีนกําหนด 

4. LHDEBT-L ตามอัตราที-นายทะเบยีนกําหนด 

5. LHDEBT-E ตามอัตราที-นายทะเบยีนกําหนด 

15.3.5 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา : 

ชื!อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHDEBT-R ตามอัตราที-นายทะเบยีนกําหนด 

2. LHDEBT-D ตามอัตราที-นายทะเบยีนกําหนด 

3. LHDEBT-A ตามอัตราที-นายทะเบยีนกําหนด 

4. LHDEBT-L ตามอัตราที-นายทะเบยีนกําหนด 

5. LHDEBT-E ตามอัตราที-นายทะเบยีนกําหนด 

15.3.6   คา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองที-กําหนดในโครงการ (Exit fee) : ไมม่ ี 

15.3.7 คา่ธรรมเนียมอื-นๆ : ม ี
รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา : 

1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที-ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงนิกําหนด  
โดยบรษัิทจัดการจะหักจากจํานวนคา่ขายคนืหน่วยลงทนุนั�นๆ 

2. ค่าธรรมเนียมการหักเงนิจากบัญชขีองผูซ้ื�อหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอัตราที-ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบัน
การเงนิกําหนด โดยตัดจ่ายจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

3. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายอื-นๆ ที-ผูถ้อืหน่วยลงทุนขอใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการ
ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกตซิึ-งเป็นกรณีที-บรษัิทจัดการดําเนินการใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทุนทุกราย ตามที-จ่ายจรงิ เช่น ค่าใชจ่้ายในการจดแจง้จํานํากับนายทะเบยีน ค่าแกไ้ขเปลี-ยนแปลงขอ้มูลใน
ทะเบยีน เป็นตน้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าวทราบ 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในขอ้ 15.3 ขา้งตน้นี� เป็นอัตราที-รวมภาษีมูลค่าเพิ-ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื-นใด
ทํานองเดยีวกัน 

15.4   วธิกีารคํานวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนยีม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั�งหมดเป็นอัตราที-รวมภาษีมูลค่าเพิ-ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื-นใดในทํานอง
เดยีวกัน  

ค่าใชจ่้ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนจะคํานวณทุกวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน  ทั �งนี�การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจ
ปรับเปลี-ยนไดต้ามความเหมาะสมโดยถอืประโยชนข์องกองทนุเป็นสําคัญ 
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ค่าใชจ่้ายขอ้ 15.2.6 (1 – 19) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที-จ่ายจรงิ และในทางบัญชจีะพจิารณาตัดจ่ายทั�ง
จํานวนหรอืทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมเฉลี-ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที-จะไดร้ับประโยชน์จาก
คา่ใชจ่้ายนั�นหรอืตามระยะเวลาที-เหมาะสม  

ทั �งนี�การตัดจ่ายค่าใชจ่้ายดังกล่าวขา้งตน้จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีี-กําหนดโดยสมาคมนักบัญชแีละ
ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ-ง หากมีการเปลี-ยนแปลงเกี-ยวกับภาษีมูลค่าเพิ-ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ 
หรอืภาษีอื-นใดในทํานองเดยีวกัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี-จะเปลี-ยนแปลงการรับรูภ้าษีต่างๆ ดังกล่าว โดยถอื
วา่ไดร้ับมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

15.5 การเปลี!ยนแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย : 

1   ในกรณีที-บรษัิทจัดการมีความประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายตามที-ไดร้ะบุไวใ้นโครงการและได ้
ดําเนนิการดังกลา่วแลว้ ใหบ้รษัิทจัดการเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบอยา่งทั-วถงึภายใน 3 วันทําการนับ
แตวั่นที-มกีารลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายดังกลา่ว  ทั �งนี� การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระทําโดยวธิกีารที-เหมาะสมอัน
ทําใหม้ั-นใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้ับทราบขอ้มูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซต์ของบรษัิทจัดการ หรือ ณ 
สถานที-ในการซื�อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน  
(ถา้ม)ี เป็นตน้  

การลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืวา่สํานักงานใหค้วามเหน็ชอบการแกไ้ข
เพิ-มเตมิโครงการในเรื-องดังกลา่วเมื-อบรษัิทจัดการไดดํ้าเนนิการตามขา้งตน้แลว้ 

2   ในกรณีที-บรษัิทจัดการมคีวามประสงคจ์ะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายเพิ-มขึ�นตามที-ระบุไวใ้นโครงการ 
บรษัิทจัดการตอ้งคํานงึถงึความสมเหตุสมผลกับสภาพปกตทิางธุรกจิและประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ และตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างทั-วถงึดว้ยวธิีการที-เหมาะสมอันทําใหม้ั-นใจไดว้่าผูล้งทุน
ไดร้ับทราบขอ้มูลดังกล่าว โดยอย่างนอ้ยตอ้งจัดใหม้ีการเผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ ณ 
สถานที-ในการซื�อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน  
(ถา้ม)ี ทั �งนี� ตามหลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี� 

2.1  ในกรณีที-การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพิ-มขึ�นไม่เกนิกว่าอัตราขั �นสูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ่้ายเดมิตามที-ระบุไวใ้นโครงการ ใหบ้รษัิทจัดการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 3 วันทําการกอ่นการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายเพิ-มขึ�น 

2.2  ในกรณีที-การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายเพิ-มขึ�นเกนิกว่าอัตราขั �นสงูของค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้าย
เดมิตามที-ระบไุวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการแลว้ว่าบรษัิทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได ้ ทั �งนี� ในรอบระยะเวลา
ยอ้นหลัง 1 ปีนับแตวั่นที-บรษัิทจัดการประสงคจ์ะขึ�นค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายดังกล่าว ใหบ้รษัิทจัดการ
ดําเนนิการตามหลักเกณฑดั์งนี� 

(ก)  ในกรณีที-การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายเพิ-มขึ�นไม่เกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขั �นสงูดังกล่าว 
ใหบ้รษัิทจัดการเปิดเผยขอ้มลูดังกล่าวใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วันกอ่นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียม
หรอืคา่ใชจ่้ายที-เพิ-มขึ�นดังกลา่ว 

(ข)  ในกรณีที-การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพิ-มขึ�นเกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขั �นสูงดังกล่าว 
บรษัิทจัดการตอ้งไดร้ับมตพิเิศษ โดยไมจํ่าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ 2.1 

ทั�งนี� การเปลี-ยนแปลงตามขอ้ 1 และขอ้ 2 (2.2) ใหบ้รษัิทจัดการแจง้ใหสํ้านักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
เปลี-ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายดังกล่าว 

3  ในกรณีที-กองทุนไดร้ับผลตอบแทนสูงกว่าที-ไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการอาจเรียก
เก็บคา่ธรรมเนียมการจัดการเพิ-มเตมิได ้ทั �งนี� ไมเ่กนิเพดานคา่ธรรมเนียมการจัดการที-ระบไุวใ้นโครงการ 

15.6   หมายเหต ุ: 

ไมม่ ี  

16. วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน 
และราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีที!มลูคา่หนว่ยลงทุนไมถ่กูตอ้ง : 

16.1. วธิีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุนราคา
ขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื�อคนืหน่วยลงทนุ : ในประเทศ 

16.2. เงื-อนไขพเิศษ :   

1. บรษัิทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลักเกณฑ ์และวธิีการที-สํานักงานประกาศ
กําหนด  

(1.1) มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 
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(1.2) มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ

(1.3) มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผล 

(1.4) มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูค่า 

(1.5) มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิผูถ้อืหน่วยลงทนุกองทนุภายใตก้ารบรหิารจัดการ 

(1.6) มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์

กองทุนมกีารแบ่งชนดิของหน่วยลงทุนตามชนดิ ดังนั�น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนดิอาจมมีูลค่าไมเ่ท่ากัน มูลค่า
ทรัพยส์นิสุทธขิองแต่ละชนดิหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนรวม ซึ-งผลประโยชน์ที-เกดิ
จากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนดิ 

ในกรณีที-มีการลงทุนในต่างประเทศ บรษัิทจัดการจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนที-
ลงทนุในประเทศ รวมกับมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมในสว่นที-ลงทนุในต่างประเทศ เพื-อใชใ้นการคํานวณ
มลูค่าทรัพยส์นิสทุธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื�อคนืหน่วยลงทุน ทั�งนี�ในการคํานวณมลูค่ายุตธิรรมของ
หลักทรัพยห์รอืตราสารที-เสนอขายในต่างประเทศ บรษัิทจัดการจะใชเ้หลักการโดยเทยีบเคยีงกับประกาศสมาคม
บรษัิทจัดการลงทนุซึ-งไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที-ตลาดซื�อขายหลักทรัพยต์่างประเทศที-กองทุนลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื�อขายไดต้ามปกต ิหรอืเหตุ
อื-นใดตามที-ไดร้ับผ่อนผันจากสํานักงาน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ�ที-จะใชร้าคาหรอืมูลค่าทรัพยส์นิ และมูลค่า
หน่วยลงทนุของวันทําการกอ่นวันหยดุนั�นแทน 

อนึ-ง ในการใชอั้ตราแลกเปลี-ยนเพื-อคํานวณมลูค่าทรัพยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท บรษัิทจัดการจะใชอั้ตราแลกเปลี-ยน
เงนิตราต่างประเทศ ของ APEX เวลาประมาณ 16.00 น.ของวันทําการที-คํานวณมลูค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื�อคนืหน่วยลงทุน ในกรณีที-ไม่สามารถใชอั้ตราแลกเปลี-ยนดังกล่าวได ้
บรษัิทขอสงวนสทิธใิชอั้ตราแลกเปลี-ยนเงนิตราต่างประเทศจากแหล่งขอ้มูลอื-น ๆ ที-เป็นไปตามหลักเกณฑใ์นขอ้ 
2 (ก) ถงึ (ง) แห่งประกาศสมาคมที- สจก.ร. 2/2554 ลงวันที- 22 ธันวาคม 2554 ภายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แล
ผลประโยชน ์ 

วธิกีารคํานวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําใหก้ารปันส่วนมูลค่าทรัพย์สนิสุทธจิะตอ้งมีการแบ่งการคํานวณมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธติามแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

การคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนนั�น จะคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธโิดยรวมของกองทุน และปันสว่น
ใหกั้บหน่วยลงทุนแต่ละชนดิ โดยการเฉลี-ยตามสัดสว่นของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองวันกอ่นหนา้ของหน่วยลงทุน
แตล่ะชนดิ กรณีวันแรกของการคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธจิะเฉลี-ยโดยใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุที-ขายไดทั้�งหมดของ
แตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

หลังจากนั�น ปรับปรุงรายการที-เกี-ยวขอ้งเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนดิ (ไดแ้ก ่รายการขายหน่วยลงทุน รายการ
รับซื�อคนืหน่วยลงทุน รายการรับซื�อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิและรายการเงนิปันผลจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแต่
ละชนดิ เป็นตน้) และคํานวณมลูค่าทรัพยส์นิสทุธหิลังหักคา่ธรรมเนียมและมลูค่าหน่วยลงทนุของแต่ละชนดิหน่วย
ลงทนุ 

ทั�งนี� มูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที-คํานวณ จะตอ้งมีมูลค่าไม่ตํ-ากว่าศูนย ์การปันส่วนรายได ้
และคา่ใชจ่้ายใหเ้ป็นไปตามแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

ตวัอยา่งการคํานวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ
วันที- 1 มมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิี-จําหน่ายไดทั้�งหมดในชว่ง IPO 45,000 บาท มลูคา่ที-ตราไวต้อ่หน่วย = 10 บาท  
(แบ่งเป็น 1. ชนิด A 10,000 บาท และ 2. ชนิด D 10,000 บาท และ 3.ชนิด R 5,000 บาท  และ 4. ชนิด L 
5,000 และ 5. ชนิด E 5,000) และสมมุตมิีผลประโยชน์ในวันแรก 5,000 บาท และมียอดซื�อขายหน่วยลงทุน 
ดังนี� 
1. ชนดิ A 10,000 บาท และ 2. ชนดิ D 5,000 บาท และ 3.ชนดิ R 5,000 บาท  และ 4. ชนดิ L 5,000 บาท 

  กองทุนรวม ชนดิ A ชนดิ D ชนดิ R ชนดิ L ชนดิ E 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิี-จําหน่ายไดห้ลังหักคา่ธรรมเนียม
การขาย (ถา้ม)ี (บาท) 

35,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

ผลประโยชน์ที-เกดิขึ�นในวันแรก 5,000 บาท 
วธิคีดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
-ชนดิ A = 5,000x10,000/50,000=1,000 
-ชนดิ D = 5,000x10,000/50,000=1,000 
-ชนดิ R = 5,000x5,000/50,000= 500  
-ชนดิ L = 5,000x5,000/50,000= 500  
-ชนดิ E = 5,000x5,000/50,000= 500 

5,000.00  1,428.57     1,428.57     714.29      
714.29  

714.29 

รายการคา่ใชจ่้ายที-เกี-ยวขอ้งกับหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
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  กองทุนรวม ชนดิ A ชนดิ D ชนดิ R ชนดิ L ชนดิ E 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้ายของกองทนุ 40,000.00 11,428.57 11,428.57 5,714.29 5,714.29 5,714.29 

รายการคา่ใชจ่้ายของกองทนุรวมตอ่วัน (/365)             

 - คา่ธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802% 
 - คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107% 
(คดิอัตราเทา่กันทั �ง 3 ชนดิหน่วยลงทนุ) 

(0.88) (0.25) (0.25) (0.13) (0.13) (0.13) 

(0.12) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02) (0.02) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 39,999.00 11,428.29 11,428.29 5,714.14 5,714.14 5,714.14 

จํานวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 3,500.0000 1,000.000
0 

1,000.000
0 500.0000 500.0000 500.0000 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 11.4283 11.4283 11.4283 11.4283 11.4283 11.4283 

วันที- 2 ทําการเพิ-ม-ลดหน่วยจากการซื�อหน่วยลงทนุและขายคนืหน่วยลงทนุของวันทําการกอ่นหนา้  
(1. ชนดิ A 10,000 บาท และ 2. ชนดิ D 5,000 บาท และ 3.ชนดิ R 5,000 บาท  และ 4. ชนดิ L 5,000 )  
และสมมุตมิผีลประโยชนใ์นวันที-สอง 5,500 และในวันนี�มยีอดซื�อหน่วยลงทุนชนดิ A  10,000 บาท และมยีอดรับ
ซื�อคนืหน่วยลงทนุชนดิ L 1,000 บาท 

  กองทุนรวม ชนดิ A ชนดิ D ชนดิ R ชนดิ L ชนดิ E 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุของวันกอ่นหนา้ 
(บาท) 39,999.00 11,428.29 11,428.29 5,714.14 5,714.14 5,714.14 

ปรับปรุงมลูคา่เพิ-ม-ลดหน่วยลงทนุของวันทําการ
กอ่นหนา้             

1) ชนดิ A (+10,000 บาท)  10,000.00 10,000.00         
2) ชนดิ D (+5,000 บาท)  5,000.00   5,000.00       
3) ชนดิ R (+5,000 บาท)  5,000.00     5,000.00     
4) ชนดิ L (+5,000 บาท)  5,000.00       5,000.00   
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้ายของกองทนุ 64,999.00 21,428.29  16,428.29 10,714.14 10,714.14 5,714.14 
ผลประโยชน์ที-เกดิขึ�นในวันสอง 5,500 บาท 
วธิคีดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
-ชนดิ A = 
5,500x16,110.83/84,998.75=1,366.02 
-ชนดิ D = 
5,500x16,110.83/84,998.75=1,042.48 
-ชนดิ R = 5,500x10,555.42/84,998.75= 
683.01 
-ชนดิ L = 5,500x10,555.42/84,998.75= 683.01  
-ชนดิ E = 5,500x5,555.42/84,998.75= 359.47 

5,500.00    1,813.19  1,390.11 906.60 906.60 483.51 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้ายของกองทนุ 70,499.00 23,241.48 17,818.39 11,620.74 11,620.74 6,197.66 
รายการคา่ใชจ่้ายของกองทนุรวมตอ่วัน (/365)             

 - คา่ธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802% 
 - คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) = 
0.107% 
(คดิอัตราเทา่กันทั �ง 3 ชนดิหน่วยลงทนุ) 

(1.55) (0.51) (0.39) (0.26) (0.26) (0.14) 

-0.21 -0.07 -0.05 -0.03 -0.03 -0.02 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 70,497.25 23,240.90 17,817.95 11,620.45 11,620.45 6,197.50 
จํานวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 
หน่วยลงทนุเพิ-มขึ�นจากการขายหน่วยลงทนุ ดังนี� 
1) ชนดิ A = 10,000/11.1108= 900.0224 
2) ชนดิ D = 5,000/11.1108= 450.0112 
3) ชนดิ R = 5,000/11.1108= 450.0112 
4) ชนดิ L = 5,000/11.1108= 450.0112 

5,750.0560 1,900.0224 1,450.0112 950.0112 950.0112 500.0000 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 12.2603 12.2319 12.2881 12.2319 12.2319 12.3950 

วันที- 3 ทําการเพิ-ม-ลดหน่วยจากการซื�อหน่วยลงทนุและขายคนืหน่วยลงทนุของวันทําการกอ่นหนา้  
(จากรายการซื�อหน่วยลงทนุชนดิ A 10,000 บาท และมยีอดซื�อหน่วยลงทนุชนดิ E 10,000 บาท)  
และสมมุตมิีผลประโยชน์ในวันที-สาม 3,000 และ ในวันนี�มีการจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนชนิด D 1,000 
บาท และ มกีารขายคนือัตโนมัต ิ1,000 บาท 

  กองทุนรวม ชนดิ A ชนดิ D ชนดิ R ชนดิ L ชนดิ E 
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุของวันกอ่นหนา้ 
(บาท) 

70,497.25 23,240.90 17,817.95 11,620.45 11,620.45 6,197.50 

ปรับปรุงมลูคา่เพิ-ม-ลดหน่วยลงทนุของวันทําการ
กอ่นหนา้             

1)   ซื�อหน่วยลงทนุชนดิ A (+10,000 บาท) 10,000.00 10,000.00          
2)   ซื�อหน่วยลงทนุชนดิ E (+10,000 บาท) 10,000.00         10,000.00 
3) จ่ายเงนิปันผลชนดิ D (-1,000 บาท) -1,000.00   (1,000.00)       
3) ขายคนือัตโนมัตชินดิ R (-1,000 บาท) -1,000.00     (1,000.00)     
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้ายของกองทนุ 88,497.25 33,240.90 16,817.95 10,620.45 11,620.45 16,197.50 



หนังสอืชี�ชวนสว่นขอ้มลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหนี�  

-49- 

  กองทุนรวม ชนดิ A ชนดิ D ชนดิ R ชนดิ L ชนดิ E 
ผลประโยชน์ที-เกดิขึ�นในวันที-สาม 3,000 บาท 
วธิคีดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
-ชนดิ A = 
3,000x32,476.29/106,996.50=1,366.02 
-ชนดิ D = 
3,000x16,152.89/106,996.50=1,042.48 
-ชนดิ R = 3,000x10,238.14/106,996.50= 
683.01 
-ชนดิ L = 3,000x11,238.14/106,996.50= 
683.01  
-ชนดิ E = 3,000x15,914.74/106,996.50= 
359.47 

3,000.00 1126.85 570.12 360.03 393.93 549.08 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้าย 91,497.25 34,367.74 17,388.07 10,980.48 12,014.38 16,746.59 

รายการคา่ใชจ่้ายของกองทนุรวมตอ่วัน  
(/ 365)             
 - คา่ธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802% 
 - คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) = 
0.107% 
(คดิอัตราเทา่กันทั �ง 3 ชนดิหน่วยลงทนุ) 

(2.01) (0.76) (0.38) (0.24) (0.26) (0.37) 

(0.27) (0.10) (0.05) (0.03) (0.04) (0.05) 
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 91,494.97 34,366.89 17,387.63 10,980.20 12,014.08 16,746.17 
จํานวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 
1) ชนดิ A = 10,000/11.8295= 845.34 
2) ชนดิ R = (1,000)/11.8295= (84.53) 
3) ชนดิ E = 10,000/11.8295= 845.34 

7,386.2119 2,745.3676 1,450.0112 895.4767 950.0112 1,345.35 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 12.3873 12.5181 11.9914 12.2619 12.6462 12.4475 

ในกรณีที-บรษัิทจัดการมีความประสงค์จะเปลี-ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บรษัิทจัดการจะตอ้งขอความ
เห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชนก์อ่นทกุครั �ง 

2.  บรษัิทจัดการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื�อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี� เวน้แตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลี-ยนแปลงเป็นอยา่งอื-น  

(2.1) คํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิ�นวันทําการ 

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื�อคนืหน่วยลงทุนทุกสิ�นวันทําการซื�อขายหน่วยลงทุน ทั�งนี� ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื�อคนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมใชม้ลูค่าหน่วยลงทุน
ของสิ�นวันทําการซื�อขายหน่วยลงทุนนั�นเป็นเกณฑใ์นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื�อคนืหน่วย
ลงทนุ ยกเวน้ในกรณีที-ตลาดหลักทรัพยต์่างประเทศและกองทนุรวมในต่างประเทศที-ลงทุน รวมทั�งสถาบันการเงนิ
ต่างประเทศตดิต่อซื�อขายหลักทรัพย์ปิดทําการ บรษัิทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื�อ
หน่วยลงทนุของกองทนุรวม ทกุสิ�นวันทําการถัดจากวันที-ไดร้ับขอ้มูลโดยไมช่ักชา้ 

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ของวันดังต่อไปนี� ยกเวน้ในกรณีที-ตลาดหลักทรัพย์
ตา่งประเทศและกองทนุรวมในตา่งประเทศที-ลงทนุ รวมถงึสถาบันการเงนิต่างประเทศตดิตอ่ซื�อขายหลักทรัพยปิ์ด
ทําการ บรษัิทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื�อคนื
หน่วยลงทนุของกองทนุรวม ทกุสิ�นวันทําการถัดจากวันที-ไดร้ับขอ้มูลโดยไมช่ักชา้   

(ก) วันทําการกอ่นวันทําการซื�อขายหน่วยลงทนุลา่สดุ ใหป้ระกาศภายในวันทําการซื�อขายหน่วยลงทนุลา่สดุ 

(ข) วันทําการซื�อขายหน่วยลงทนุลา่สดุ ใหป้ระกาศภายในวันทําการถัดไป 

(ค) วันทําการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวันทําการถัดไป ทั�งนี� เฉพาะในกรณีที-กองทุนรวม
กําหนดวันทําการซื�อขายหน่วยลงทนุแตล่ะครั �งหา่งกันยาวกวา่หนึ-งเดอืน 

(ง) วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพื-อการจ่ายเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศภายในวันทําการถัดไป 

ขอ้ความในขอ้ (ก) มใิหนํ้ามาใชบั้งคับกับกองทนุรวมเปิดที-ซื�อขายหน่วยลงทนุทุกวันทําการ 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื�อคนืหน่วยลงทุนของวันทําการซื�อขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดย
ใหป้ระกาศภายในวันทําการถัดไป 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดเมื-อสิ�นวัน
ทําการที-คํานวณนั�น 

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื�อคนืหน่วยลงทุน ที-ประกาศขา้งตน้ 
ตอ้งไดร้ับการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการประกาศทางเว็บไซตเ์พื-อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดังกล่าวภายในเวลาที-ผูล้งทุนสามารถ
ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตัดสนิใจลงทุนได ้โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี-จะประกาศในช่องทางอื-นที-
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เหมาะสม โดยถอืว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ และบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน 

ในกรณีที-มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื�อคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที-สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

3 การใชตั้วเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื�อคนืหน่วยลงทุน 
หรอืจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี� 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิีการปัดเศษ
ทศนยิมตามหลักสากล 

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื-อใชใ้นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที- 4 ขึ�น 
สว่นมลูคา่หน่วยลงทนุเพื-อใชใ้นการคํานวณราคารับซื�อคนืหน่วยลงทนุจะตัดทศนยิมตําแหน่งที- 5 ทิ�ง 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที-คํานวณไดใ้น (3.2) เป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนยิม
ตําแหน่งที- 5 ทิ�ง และประกาศราคาขายและราคารับซื�อคนืหน่วยลงทนุตามที-คํานวณไดใ้น (3.2) 

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แตจ่ะใชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนยิมตําแหน่งที- 5 ทิ�ง 

ในกรณีที-มีผลประโยชน์เกดิขึ�นจากการคํานวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษัิทจัดการจะนําผลประโยชน์นั�น รวมเขา้
เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

3 กองทุนรวมใดที-มีการลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บรษัิทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการ
คํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคารับซื�อคนืหน่วย
ลงทนุ ตอ่สํานักงาน ก.ล.ต.ได ้

ในกรณีดังตอ่ไปนี� ใหบ้รษัิทจัดการไดร้ับยกเวน้ไมต่อ้งปฏบัิตติามขอ้ 2 

(1) เมื-อบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรอืรับซื�อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรับคําสั-งซื�อหรอืคําสั-งขายคนืหน่วย
ลงทนุ โดยใหไ้ดร้ับยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดังกล่าว 

(2) เมื-อมเีหตทุี-บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้ับยกเวน้ตั �งแตวั่นที-ปรากฏเหตดัุงกลา่ว 

เงื!อนไขพเิศษ : 

1.  ในกรณีที-วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศที-กองทุนไปลงทุน ในการคํานวณ
มลูค่าทรัพยส์นิสทุธ ิบรษัิทจัดการจะใชร้าคาหลักทรัพยแ์ละทรัพยส์นิล่าสดุที-มใีนการคํานวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุ ทั�งนี� เวน้แตก่รณีที-บรษัิทจัดการและผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นร่วมกันเป็นอย่างอื-น 

2. บรษัิทจัดการอาจไม่คํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื�อคนื
หน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีที-กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ หากมี
เหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี�เกดิขึ�น 

2.1 ตลาดซื�อขายหลักทรัพยดั์งกล่าวไม่สามารถเปิดทําการซื�อขายไดต้ามปกต ิทั�งนี� เฉพาะกรณีที-กองทุนรวม
ไดล้งทุนในหลักทรัพยท์ี-ซื�อขายในตลาดซื�อขายหลักทรัพยแ์ต่ละแหง่เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุรวม หรอื 

2.2 มีเหตุการณ์ที-ทําใหไ้ม่สามารถแลกเปลี-ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิ
ออกจากประเทศหรอืรับโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

2.3 ในกรณีที-กองทนุรวมลงทนุหรอืมไีวซ้ ึ-งหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ และกองทนุรวมตา่งประเทศ
นั�นหยุดรับคําสั-งซื�อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่ขายหรอืไม่รับซื�อคนืหน่วยลงทุนตามคําสั-งซื�อหรอืคําสั-งขาย
คนืหน่วยลงทนุที-รับไวแ้ลว้ 

ทั �งนี� ใหไ้ดร้ับยกเวน้เฉพาะชว่งระยะเวลาดังกลา่ว 

3. เมื-อมเีหตทุี-บรษัิทจัดการตอ้งเลกิกองทนุ โดยไดร้ับยกเวน้ตั �งแตวั่นที-ปรากฏเหตดัุงกล่าว 
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16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื�อคนืหน่วย
ลงทุน ของวันทําการสุดทา้ยของเดอืน ภายในวันทําการถัดไป และสามารถตดิตามไดท้างเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรอืชอ่งทางอื-นที-บรษัิทจัดการเห็นวา่เหมาะสม 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีที!มูลคา่หน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง 

16.4.1 ในกรณีที-มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกตอ้งและไดม้ีการประกาศมูลค่าดังกล่าวไปแลว้  
หรอืในกรณีที-ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้ง  หากการไม่ถูกตอ้งดังกล่าวมมีูลค่านอ้ยกว่าหนึ-ง
สตางค ์หรอืคดิเป็นอัตราไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหรอืราคาที-ถูกตอ้ง ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังตอ่ไปนี�  

(1) จัดทําและสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความไม่ถูกตอ้งภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที-พบว่า
มลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง โดยรายงานดังกลา่วตอ้งมสีาระสําคัญดังตอ่ไปนี� 

(ก) มลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุที-ไมถ่กูตอ้ง 

(ข) มลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุที-ถกูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุี-ทําใหม้ลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(ง) มาตรการป้องกันเพื-อมใิหมู้ลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ในกรณีที-ความไม่ถูกตอ้งมไิดม้ีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที-ไมอ่าจควบคมุได ้

(2) ในกรณีที-สาเหตุที-ทําใหมู้ลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีผลต่อเนื-องถงึการคํานวณมูลค่าหรอืราคา
หน่วยลงทุนครั �งต่อไป ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมแกไ้ขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งตั �งแต่วันที-พบว่า
มลูคา่หรอืราคาไมถ่กูตอ้ง    

16.4.2 ในกรณีที-มูลค่าหน่วยลงทนุของกองทุนรวมปิดไม่ถกูตอ้งและไดม้กีารประกาศมูลค่าดังกล่าวไปแลว้ หรอื
ในกรณีที-ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้ง หากการไม่ถูกตอ้งดังกลา่วมมีูลค่าตั �งแต่หนึ-งสตางคข์ึ�น
ไป และคิดเป็นอัตราตั �งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที-ถูกตอ้ง ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมปฏบัิติตาม
หลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี� 

(1) คํานวณมูลคา่หรอืราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังตั �งแตวั่นที-บรษัิทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรอืราคาหน่วย
ลงทนุไมถ่กูตอ้งจนถงึวันที-มลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุถูกตอ้ง   

(2) ดําเนนิการดังตอ่ไปนี�เฉพาะวันที-มูลคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุที-ไมถ่กูตอ้งนั�นมมีลูคา่และคดิเป็นอัตราดังกลา่ว 

(ก) จัดทํารายงานการแกไ้ขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังใหเ้สร็จสิ�นภายในวันทําการถัดจากวันที-บรษัิท
จัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดังกล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์
ภายในวันทําการถัดจากวันที-คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังเสร็จสิ�น เพื-อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์
รับรองขอ้มลูในรายงานดังกลา่วภายในวันทําการถัดจากวันที-บรษัิทสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์  

รายงานตามวรรคหนึ-งใหม้สีาระสําคัญตามที-กําหนดไวใ้นขอ้ 16.4.2(1) โดยอนุโลม เวน้แต่ในกรณีของรายงาน
การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังของกองทุนรวมเปิด ใหร้ะบุการดําเนนิการของบรษัิทจัดการกองทุนรวมเมื-อ
พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตามขอ้ 16.4.2(1)(ง)  

(ข) แกไ้ขมลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งภายในวันที-ผูด้แูลผลประโยชนร์ับรองขอ้มลูในรายงานตาม (ก)  

(ค) ดําเนนิการโดยวธิกีารใดๆ เพื-อใหผู้ล้งทุนสามารถรับทราบชื-อกองทุนรวมที-มกีารแกไ้ขมูลคา่หรอืราคาหน่วย
ลงทุน และวัน เดือน ปีที-มีการแกไ้ขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายในสามวันทําการนับแต่วันที-ผูดู้แล
ผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานตาม (ก)  ความใน (ค) มใิหนํ้ามาใชบั้งคับกับกองทุนรวมปิดที-มหีน่วยลงทุน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  และไดป้ระกาศการแกไ้ขมูลค่าหน่วยลงทุนตามระเบียบหรือ
ขอ้บังคับของตลาดหลักทรัพยแ์ลว้ 

16.4.3 ในกรณีที-ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้ง หากการไม่ถูกตอ้งดังกล่าวมมีูลค่าตั �งแต่หนึ-ง
สตางค์ขึ�นไป และคิดเป็นอัตราตั �งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที-ถูกตอ้ง ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวม
ดําเนนิการดังตอ่ไปนี�เฉพาะวันที-มูลคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุที-ไมถ่กูตอ้งนั�นมมีลูคา่และคดิเป็นอัตราดังกลา่ว  

(1) จัดทํารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนตามขอ้ 16.4.2 (2) (ก) ดว้ย  โดยให ้
อยูใ่นสว่นของการดําเนนิการของบรษัิทจัดการกองทนุรวมเมื-อพบว่าราคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง 

(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑท์ี-กําหนดไวใ้นขอ้ 16.4.5 ใหแ้ลว้เสร็จ  และดําเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพื-อให ้
ผูซ้ ื�อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาที-ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคา
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ตามขอ้ 16.4.3 (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายในหา้วันทําการนับแต่วันที-ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลใน
รายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 

(3) จัดทํามาตรการป้องกันเพื-อมใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง และสง่รายงานดังกลา่ว พรอ้มทั�งสําเนารายงาน
การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังตามขอ้ 16.4.3 (2) (ก) ใหสํ้านักงานภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที-ผูดู้แล
ผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดังกล่าว  เวน้แต่ในกรณีที-ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที-ไม่อาจควบคุมได ้ ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมส่งสําเนาเอกสารที-ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองว่าการที-
ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที-ไมอ่าจควบคมุไดม้าพรอ้มสําเนารายงานดังกลา่วแทน 

16.4.4 ในการชดเชยราคาตามขอ้ 16.4.4 (2) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามหลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี� 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที-ไม่ถูกตอ้งตํ-ากว่าราคาหน่วยลงทุนที-ถูกตอ้ง (understate)ใหบ้รษัิทจัดการกองทุน
รวมปฏบัิตดัิงนี� 

(ก) กรณีที-เป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื�อหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนซึ-งมมีูลค่าเท่ากับสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนที-ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที-ถูกตอ้งหากปรากฏว่าผู ้
ซื�อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที-จะตอ้งลด ให ้
บรษัิทจัดการกองทนุรวมจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาที-ขาดอยู ่หรอืลดจํานวนหน่วย
ลงทุนที-เหลืออยู่นั �นและจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที-ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี   
เพื-อชดเชยราคาใหแ้กก่องทุนรวมเปิด เวน้แต่การที-ราคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที-ไม่
อาจควบคุมได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครั �งสุดทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศูนย์
ซื�อขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์ับรองว่ามสีาเหตดัุงกลา่ว 

(ข) กรณีที-เป็นการรับซื�อคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมเพิ-มจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นจํานวนซึ-งมมีูลค่าเท่ากับสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนที-ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที-ถูกตอ้ง หรอื
จ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจํานวนเท่ากับสว่นตา่งของราคา  เพื-อชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทุน  แต่
หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลอือยู่  ใหบ้รษัิทจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจํานวน
เทา่กับสว่นตา่งของราคา เพื-อชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุที-ไมถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุที-ถกูตอ้ง (overstate) ใหบ้รษัิทปฏบัิตดัิงนี� 

(ก) กรณีที-เป็นการขายหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมเพิ-มจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื�อหน่วยลงทนุเป็น
จํานวนซึ-งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที-ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที-ถูกตอ้ง หรือจ่ายเงนิ
ของกองทนุรวมเปิดเป็นจํานวนเทา่กับสว่นต่างของราคา เพื-อชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ื�อหน่วยลงทนุ 

(ข) กรณีที-เป็นการรับซื�อคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นจํานวนซึ-งมีมูลค่าเท่ากับสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนที-ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที-ถูกตอ้งหาก
ปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุที-
จะตอ้งลด  ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเท่ากับสว่นต่างของราคาที-ขาดอยู่ หรอื
ลดจํานวนหน่วยลงทุนที-เหลืออยู่นั �นและจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที-ขาดอยู ่
แลว้แต่กรณี เพื-อชดเชยราคาใหแ้กก่องทุนรวมเปิด เวน้แตก่ารที-ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที-ไม่อาจควบคุมได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครั �งสุดทา้ยของตลาดหลักทรัพยห์รอืศูนยซ์ื�อ
ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์ับรองวา่มสีาเหตดัุงกลา่ว 

ในกรณีที-บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้กผู่ซ้ ื�อหน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุรายใด
มีมูลค่าไม่ถงึหนึ-งรอ้ยบาท บรษัิทอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที-มีการจ่ายเงนิใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทุน แต่ถา้บุคคลดังกล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ใหบ้รษัิทชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายในหา้วัน
ทําการนับแตวั่นที-ผูด้แูลผลประโยชนร์ับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเพื-อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1)(ข)  หรือผูซ้ื�อหน่วยลงทุน
ตาม (2)(ก) บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจจ่ายเงนิของบรษัิทเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้

16.4.5 ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจัดใหม้สํีาเนารายงานตามขอ้ 16.4.2.1 (1) และขอ้ 16.4.3 (2) (ก)  ไว ้ณ 
ที-ทําการของบรษัิท เพื-อใหสํ้านักงานสามารถตรวจสอบได ้

16.4.6 หา้มมใิหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมคดิค่าใชจ่้ายที-เกดิขึ�นจากมูลคา่หน่วยลงทุน หรอืราคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูตอ้งจากกองทนุรวม เวน้แตใ่นกรณีที-ความไมถ่กูตอ้งดังกลา่วมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที-ไม่อาจควบคมุได ้

16.4.7 บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบค่าใชจ่้ายต่างๆ ที-เกดิขึ�นจากมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เชน่ ค่าใชจ่้ายใน
การประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 16.4.3 (2) ในหนังสอืพมิพ ์คา่ออกเช็ค ค่าใชจ่้ายในการจัดสง่เงนิชดเชยราคา
ใหแ้กผู่ซ้ ื�อหน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีที-มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดังกล่าวมี
สาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที-ไมอ่าจควบคมุได ้
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17 ชื!อผูเ้กี!ยวขอ้ง : 

17.1. ชื!อบรษิทัจดัการ : 

ชื-อ : บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด 

17.2. ชื!อผูด้แูลผลประโยชน ์: 

ชื-อ : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ชื-อผูป้ระกัน (กรณีกองทนุมปีระกัน) : 

ไมม่ ี

17.4. ชื!อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) : 

ชื-อ : สทิธ ิหนา้ที- และความรับผดิชอบ :  

17.5. ที!ปรกึษา : 

17.5.1. ชื-อที-ปรกึษากองทนุ : 

ชื-อ :  

17.6. ผูส้อบบญัช ี: 

ชื-อ : นายอนุสรณ์ เกยีรตกัิงวาฬไกล  

ชื-อ : นางขวัญใจ เกยีรตกัิงวาฬไกล 

รายงานเพิ-มเตมิ (ผูส้อบบัญช)ี : 

17.7. การแตง่ต ั�งคณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18 รอบระยะเวลาบญัชปีระจําปีของกองทนุรวม : 

18.1  วันที-สิ�นสดุรอบบัญช ี: วันที- 31 สงิหาคม    

18.2  วันที-สิ�นสดุรอบบัญชคีรั �งแรก : วันที- 31 สงิหาคม 2556  

18.3  รายละเอยีดเพิ-มเตมิ : 

วันสิ�นสดุรอบบัญช ี: ไมเ่กนิ 1 ปีนับจากวันที-จดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้
ทราบในหนังสอืชี�ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ 

วันที-สิ�นสุดรอบบัญชคีรั �งแรก :  ไม่เกนิ 1 ปีนับจากวันที-จดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทุนรวม โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหท้ราบในหนังสอืชี�ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ 

19 การขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ : 

เป็นไปตามที-ระบไุวใ้นสว่นขอ้ผูกพันตามขอ้ 19 เรื-อง "หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ" 

หลักเกณฑ์และวธิีการในการขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมตดัิงกล่าว ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้กําหนดในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ทั�งนี� การขอมตเิพื-อแกไ้ขเพิ-มเตมิ
โครงการเป็นไปตามที- กําหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ ง
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

20 ขอ้กําหนดอื!นๆ :  

20.1 กรณีบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ!งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทนุที!จําหนา่ยไดแ้ลว้ท ั�งหมด 

ในกรณีที-บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึ-งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที-จําหน่าย
ไดแ้ลว้ทั�งหมด บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันนั�นในส่วนที-
เกนิกว่าหนึ-งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด และในกรณีที-กองทุนรวมมีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน หากเป็นการขอมตริายชนดิหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่นับคะแนนเสยีงสว่นที-เกนิกวา่หนึ-งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนชนดินั�น เวน้แต่ชนิดหน่วยลงทุนนั�นมีบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเพียงรายเดยีว
หรอืกลุ่มเดยีวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดินั�น บรษัิทจัดการจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าวเต็มตาม
จํานวนที-ถอือยู ่  

โดยบรษัิทจัดการจะดําเนนิการแกไ้ขสัดสว่นการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันนั�นใหม้จํีานวน
ไม่เกนิหนึ-งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของกองทุนรวมนั�นภายในสองเดอืนนับแต่
วันที-ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลกิกองทุนรวมนั�นทันที เวน้แต่ เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
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20.2 การแกไ้ข เปลี!ยนแปลง เพิ!มเตมิโครงการจดัการกองทนุหรอืวธิกีารจดัการ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เปลี-ยนแปลง เพิ-มเตมิโครงการจัดการกองทุน หรอืวธิกีารจัดการตามที-
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 
ผ่อนผันในเรื-องต่างๆ ที-เกี-ยวเนื-องกับหลักเกณฑ์ เงื-อนไข วธิีการจัดตั�งจัดการ และ/หรือวธิีการบรหิารจัดการ
กองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื-องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้กําหนด ระเบยีบปฏบัิต ิเงื-อนไข หรอื รายละเอยีดต่างๆ ทั�งนี�
โดยถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกราย ทั�งนี�การแกไ้ขเปลี-ยนแปลงเพิ-มเตมิดังกล่าว จะตอ้ง
เป็นไปตามที-สํานักงานประกาศกําหนด เห็นชอบ ผอ่นผัน สั-งการ ใหส้ามารถกระทําได ้ 

20.3  การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนื!องจากการที!กองทุนใชบ้รกิารบคุคลอื!น (Soft commission) 

บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื-อกองทุนจากบุคคลที-เป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื-องมาจากการใชบ้รกิาร
ของบคุคลดังกลา่วในการจัดการกองทนุได ้โดยมหีลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี� 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที-รับไวนั้�นตอ้งเป็นทรัพย์สนิที-มีมูลค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกี-ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ 

(2) ตอ้งไม่มีพฤตกิรรมที-แสดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบุคคลนั�นบ่อยครั �งเกนิความจําเป็นเพื-อให ้
กองทนุไดร้ับประโยชนจ์ากบคุคลดังกลา่ว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ-งใหแ้กก่องทุนรวมที-อยู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิท
ตอ้งกระทําดว้ยความเป็นธรรมและคํานงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์ี-อาจมไีวไ้ดข้องกองทนุรวมนั�นดว้ย 

20.4  การกูย้มืเงนิหรอืการทําธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซื�อคนื 

บริษัทจัดการอาจกูย้ืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื�อคืนในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์เงื-อนไข และวธิกีารที-คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

20.5  การดํารงความเพยีงพอของเงนิทนุ 

ในกรณีที-บรษัิทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กี-ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุน และการทําประกันภัยความรับผดิของ
บรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะเปลี-ยนใหบ้รษัิทจัดการรายอื-นเขา้จัดการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิีขอรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ-งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกัน
เกนิกึ-งหนึ-งของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที-บรษัิท
จัดการรูห้รอือาจรูถ้งึการไมส่ามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดังกลา่ว ทั�งนี� หากมเีหตจํุาเป็นและสมควร 
บรษัิทจัดการอาจขอใหสํ้านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคัดเลอืกบรษัิทจัดการรายใหม่จะ
คํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที-มีค่าใชจ่้ายเกดิขึ�นจากการเปลี-ยนบรษัิทจัดการ 
บรษัิทจัดการจะเป็นผูร้ับผดิชอบค่าใชจ่้ายดังกล่าว  

หากบรษัิทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที-กําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนินการเลกิกองทุนรวม
ตอ่ไป 

20.6  การบรกิารซื�อขายหนว่ยลงทุนดว้ยวธิอี ื!นๆ เพิ!มเตมิ 

(1) บรษัิทจัดการอาจเปิดใหบ้รกิารซื�อขายหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารซื�อขายแบบอื-นๆ เพิ-มเตมิ ตามหลักเกณฑแ์ละ
เงื-อนไขที-บรษัิทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑข์องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศให ้
ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันก่อนเริ-มใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศไวท้ี-สํานักงานของบรษัิทจัดการ และ
สํานักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ 

(2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี-จะเปลี-ยนแปลงหรอืปรับปรุง เพิ-มเตมิ วธิีการชําระเงนิค่าซื�อขายหน่วยลงทุน
โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยจะทําการติดประกาศที-สํานักงานของบรษัิทจัดการ และสํานักงาน
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื  

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

บรษัิทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคืนที-บรษัิทจัดการแต่งตั �ง อาจพจิารณาขอขอ้มูล เอกสาร 
หลักฐาน เพิ-มเตมิจากผูส้นใจสั-งซื�อหน่วยลงทุน หรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที-เกี-ยวขอ้งกับผู ้
ลงทุนตามคําจํากัดความของกฎหมายหรอืตามที-หน่วยงานที-มอํีานาจกําหนด ทั�งกอ่นและหรอืภายหลังการลงทุน
ในกองทุนไปแลว้ ทั �งนี�เพื-อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและ
ประเทศอื-นที-เกี-ยวขอ้ง หรอืเพื-อใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏบัิต ิหรอืการตคีวาม หรอืการสั-งการของหน่วยงานผูม้ี
อํานาจ ทั�งนี� บรษัิทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคนืมีหนา้ที-ตอ้งทําความรูจั้กตัวตนของลูกคา้ 
(Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้งทุน หรือผูถ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนมีหนา้ที-แจง้การเปลี-ยนแปลงขอ้มูลเกี-ยวกับการรูจั้กตัวตนของลูกคา้ (KYC) และการ
พสิูจน์ทราบลูกคา้ (CDD) ใหบ้รษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื�อคืนทราบ โดยตามแนวทาง
ปฏบัิตขิองกฎหมายที-เกี-ยวขอ้งกับการฟอกเงนิดังกล่าว บรษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื�อคนื
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จําเป็นตอ้งดําเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั�งการเปิดบัญชเีพื-อใชบ้รกิารใหม่ การทําธุรกรรมของลูกคา้เดมิ 
และการทบทวนขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั�งการดําเนินการอื-นๆ ตามที-หน่วยงานผูม้ีอํานาจ
กําหนดแนวทาง 

20.8 ขอ้กําหนดเกี!ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษตีา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายที-เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ-ง
ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใชวั้นที- 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให ้
สถาบันการเงนิที-ไม่ใช่สัญชาติอเมรกัินนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานขอ้มูลเกี-ยวกับบัญชขีองบุคคลที-อยู่ในบังคับตอ้งเสยีภาษีใหกั้บประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึ-งรวมถงึบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซ้ ึ-งมีถิ-นที-อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ึ-งมีถิ-นที-อยู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมรกิา) ซึ-งเปิดหรอืมไีวกั้บ FFI นั�น นอกจากนี�ยังปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบันมรีัฐบาลในหลายประเทศกําลัง
ดําเนินการออกกฎหมายที-มขีอ้กําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที-คลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึ-งต่อไปจะรวมเรยีก 
FATCA และกฎหมายดังกลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที-เกี-ยวขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษัิทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ-งถูกกําหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยมีหนา้ที-ตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาตอิเมรกัินและบุคคลที-มลัีกษณะตามหลักเกณฑท์ี- FATCA กําหนด หนา้ที-ในการตรวจสอบขอ้มลูลูกคา้เพื-อ
หาความสัมพันธ์ของลูกคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ที-ในการกําหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้ง
จัดทําเอกสารยนืยันตนตามหลักเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพื-อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนั�นจะไดร้ับ
ผลกระทบที-สําคัญในสองกรณี คอื 

(1) ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30 % ของเงนิที-กองทุนรวมจะไดร้ับจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงนิจากการขาย
ทรัพยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ-งจะเริ-มตน้ตั �งแต่วันที- 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึ-งอาจ
รวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกับสถาบันการเงนิอื-นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึ-งจะเริ-มตน้ตั �งแต่ปี พ.ศ. 2560 
เป็นตน้ไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ที-เขา้ร่วมผูกพันตนตาม
ขอ้กําหนดของ FATCA (ซึ-งรวมถงึธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูร้ับฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนการ
ขายและรับซื�อคนืหน่วยลงทุน) มีหนา้ที-ดําเนินการหักเงนิ ณ ที-จ่ายดังกล่าวก่อนชําระใหกั้บกองทุนรวมที-เป็น 
NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงนิทั �งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั�งผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้ับฝากทรัพยส์นิ 
และผูส้นับสนุนการขายและรับซื�อคนืหน่วยลงทุน ที-เขา้ร่วมผูกพันตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอื
ระงับการทําธุรกรรมทางการเงนิหรือยุตคิวามสัมพันธท์างธุรกจิกับกองทุนรวมหรือบรษัิทจัดการ ซึ-งอาจทําให ้
กองทนุรวมไมส่ามารถดําเนนิการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืดําเนนิการลงทนุไดอ้ย่างไมม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจ
ทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถทํารายการผา่นทางผูส้นับสนุนการขายและรับซื�อคนืหน่วยลงทนุไดอ้กีต่อไป  

เพื-อมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมไดร้ับผลกระทบในการดําเนนิงานรวมทั�งเพื-อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู ้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จึงเขา้ผูกพันตนเพื-อปฏิบัติตาม
หลักเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที-เกี-ยวขอ้ง  และเพื-อใหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมสามารถ
ปฏบัิตติามภาระผูกพันภายใตข้อ้กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที-เกี-ยวขอ้งได ้บรษัิทจัดการ
และกองทุนรวม (ซึ-งรวมทั�งผูท้ี-เกี-ยวขอ้งกับการปฏบัิตงิานของกองทุน เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้ับฝากทรัพยส์นิ 
และผูส้นับสนุนการขายและรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการดังนี� 

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที-เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที-กฎหมาย
ต่างประเทศที-เกี-ยวขอ้งกําหนด) ใหคํ้ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งขอ้มูล (เชน่ ชื-อ 
ที-อยู ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษีของสหรัฐอเมรกิา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลอื จํานวนเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนหรือเงนิปันผลที-ไดร้ับ เป็นตน้)ที-มีอยู่ในบัญชทัี�งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนนั�นกับบรษัิทจัดการ ใหกั้บ
หน่วยงานของรัฐทั�งในและตา่งประเทศ ตามขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศที-เกี-ยวขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือคํายนิยอม เพิ-มเตมิ เพื-อยืนยันหรือพสิูจน์ทราบ
ความเกี-ยวขอ้งกับประเทศสหรัฐอเมรกิา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสัญชาตอิเมรกัินหรอืการใหข้อ้มูลตาม
หัวขอ้ที-กําหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเมื-อ
ขอ้มูลที-เคยใหไ้วม้กีารเปลี-ยนแปลง เป็นตน้ รวมถงึนําสง่หลักฐานเพื-อยนืยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมาย
ต่างประเทศที-เกี-ยวขอ้ง (ในกรณีที-เป็นลูกคา้สถาบันการเงนิ) ทั �งนี� เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขอ้กําหนดของ
กฎหมายดังกลา่ว 

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

เพื-อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที-จะเกดิตอ่กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทั�งเพื-อใหก้องทุนหรอื
ผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้ับประโยชน์เพิ-มขึ�นหากมีการดําเนินการที-สอดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศที-
เกี-ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที-ผูถ้ือหน่วยลงทุนปฏเิสธการดําเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที-
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บรษัิทจัดการกําหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการอย่างใดอย่างหนึ-งหรอืหลายอย่างดังตอ่ไปนี�ตาม
ความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนนิการตามที-บรษัิทจัดการแจง้
นี�แลว้ และ/หรอืไดดํ้าเนนิการตามขอ้ตกลงที-ไดร้ะบไุวใ้นคําขอเปิดบัญช ี  

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

(2)  ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และดําเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว 

(3) ดําเนินการหักเงนิ ณ ที-จ่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที-ชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนั�นได ้เพื-อใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที-เกี-ยวขอ้ง ทั�งนี� 
ตอ้งไมข่ัดกับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนนิการอื-นใดอันเป็นการป้องกันหรอืลดผลกระทบ หรอืทําใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้ับ
ประโยชนเ์พิ-มขึ�น หากมกีารดําเนนิการที-สอดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศที-เกี-ยวขอ้งขา้งตน้ 
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระทําเพื-อหลีกเลี-ยงมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที-ไม่สอดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศที-เกี-ยวขอ้งอันจะทําใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหัก ณ ที-จ่าย หรอืถูกปิดบัญชธีนาคารตามที-กล่าว
แลว้ขา้งตน้ ซึ-งในทางปฏบัิตบิรษัิทจัดการจะเลอืกดําเนินการเฉพาะผูถ้ือหน่วยลงทุนที-เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็นบคุคลตามที-กฎหมายต่างประเทศที-เกี-ยวขอ้งกําหนด)เทา่นั�น  

ทั �งนี� ในกรณีที-กฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิ-มเตมิขอ้กําหนดเพื-อรองรับการดําเนนิการตามที-บรษัิทจัดการไดส้งวน
สทิธไิวข้า้งตน้ บรษัิทจัดการ(รวมถงึผูท้ี-เกี-ยวขอ้ง) จะดําเนนิการตามขอ้กําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจนําสง่ขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรอืดําเนินการอื-นใดที-ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นตอ้ง
รอ้งขอตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

21. การดําเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถดํารงเงนิกองทนุไดท้ี! ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที- บรษัิทจัดการไม่สามารถดํารงเงนิกองทุนไดต้ามที ประกาศกําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนินการเปลี-ยน
ใหบ้รษัิทจัดการรายอื-นเขา้จัดการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรอื ขอมตโิดย
เสียงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ-งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที-รูห้รือควรรูว้่าไม่สามารถดํารง
เงนิกองทุนได ้ทั �งนี� หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บรษัิทจัดการอาจขอใหสํ้านักงานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปไดโ้ดยการคัดเลอืกบรษัิทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 
และในกรณีที มคี่าใชจ่้ายเกดิขึ�นจากการเปลี-ยนบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการรายเดมิจะเป็นผูร้ับผดิชอบค่าใชจ่้าย
ดังกล่าว หากบรษัิทจัดการไม่สามารถดําเนินการไดภ้ายในระยะเวลาที กําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนินการเลกิ
กองทนุรวมตอ่ไป 

22. มาตรการเยยีวยากรณีบรษิทัจดัการปฏบิตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี!ยวกบัการอนุมตัใิหจ้ดัต ั�ง
กองทนุรวมเป็นการท ั!วไป 

ในกรณีที-บรษัิทจัดการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบัิตติามหลักเกณฑ์เกี-ยวกับการอนุมัตใิหจั้ดตั �งกองทุนรวมแบบเป็นการ
ทั-วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏบัิตนัิ�นก่อใหเ้กดิความเสียหายแก่กองทุนรวมหรอืผูล้งทุน บรษัิทจัดการจะ
แกไ้ขเยยีวยาความเสยีหายโดยไมช่กัชา้ โดยในกรณีที-เกดิขอ้พพิาทระหวา่งบรษัิทจัดการกองทุนรวมและผูล้งทุน 
บรษัิทจัดการยนิยอมใหนํ้าขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาของอนุญาโตตลุาการ 

23. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม : 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที-ปฏบัิตติามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับ
บรษัิทจัดการกองทนุรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั-งที-
ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั �งนี� ในกรณีที-ขอ้กําหนดในโครงการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์น
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั-งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไดดํ้าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืคําสั-งนั�น ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั �งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที-ระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม 
โดยผูดู้แลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดการกองทุนรวม ทั�งนี� 
การลงนามในขอ้ผูกพันของผูดู้แลผลประโยชน์ที-ไดร้ับการแต่งตั �งโดยชอบ ใหถ้ือว่าผูกพันผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ทั�งปวง 

การที-ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื�อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมนี� ไม่ว่าในทอดใดๆ ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที-จะผูกพันตามขอ้กําหนดใน
โครงการจัดการกองทนุรวมและขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที-ผ่านการอนุมัตจิากสํานักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ-มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ที-แนบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับ
บรษัิทจัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึ-งของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม 
 


