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(รวบรวมขอ้มูลรอบระยะเวลาบญัชี ตั 
งแต่วนัที1 1 มิถนุายน 2560 ถึงวนัที1 31 พฤษภาคม 2561)  
 

ผูล้งทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี1ถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุนหากมีข้อสงสยัหรอืต้องการ
ข้อมูลเพิ1มเติม โปรดติดต่อบริษทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื
อคืน 

• กองทนุมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิชนิดจา่ยเงนิปนัผล และชนิดสะสมมลูค่า 
ทั 'งนี' ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี)ยนชนิดของหน่วยลงทนุภายในกองทนุนี'ได ้ 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มไิด้ทําใหค้วามรบัผดิชอบของกองทุนรวมที)มต่ีอบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดของหน่วย
ลงทนุ ทรพัยส์นิทั 'งหมดของกองทนุรวมยงัคงอยู่ภายใตค้วามรบัผดิต่อบุคคลภายนอกอย่างเทา่เทยีมกนั 

• มลูค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดอาจมมีูลค่าเทา่กนัหรอืแตกต่างกนัได้ โดยบรษิทัจดัการจะแยกคํานวณมลูค่าทรพัย์สนิ
ของกองทนุแต่ละชนิด 

• สําหรบัหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิบรษิทัจดัการจะนําเงนิค่ารบัซื'อคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตัไิปซื'อหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ ทั 'งจาํนวน 

• กองทุนเปิด แอล เอช โกรท อาจลงทุนในสญัญาซื'อขายล่วงหน้า เพื)อการเพิ)มประสิทธภิาพการบรหิารการลงทุน  ทําให้
กองทนุนี'มคีวามเสี)ยงมากกว่ากองทนุรวมโดยทั )วไป 

• การลงทนุในหน่วยลงทนุมใิชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสี)ยงของการลงทนุ ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุเปิด แอล เอช โกรทเมื)อเหน็ว่า
การลงทนุในกองทนุนี'เหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารลงทนุของตนและผูล้งทนุยอมรบัความเสี)ยงที)อาจเกดิขึ'นจากการลงทนุได ้

• ในกรณีที)มเีหตุการณ์ไมป่กต ิผูล้งทนุอาจไดร้บัชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุล่าชา้กว่าระยะเวลาที)กําหนดไวใ้นหนงัสอืชี'ชวน 
• ในกรณีที)กองทนุนี'ไมส่ามารถดํารงสนิทรพัยส์ภาพคล่องได ้ผูล้งทนุอาจไมส่ามารถขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ามที)มคีําสั )งไว ้
• บรษิทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื)นเพื)อบรษิัทจดัการเช่นเดียวกนักบัที)บรษิัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอื

ทรพัยส์นิอื)นเพื)อกองทนุรวม  โดยบรษิทัจดัการจะจดัใหม้รีะบบงานที)ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื)อใหเ้กดิความเป็นธรรม
ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ  ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ)มเตมิไดท้ี) www.lhfund.co.th 

• ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูในหนงัสอืชี'ชวนใหเ้ขา้ใจและควรเกบ็หนงัสอืชี'ชวนไวเ้ป็นขอ้มลูเพื)อใชอ้า้งองิในอนาคต และเมื)อมขีอ้สงสยั 
ใหส้อบถามผูต้ดิต่อกบัผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจกอ่นซื'อหรอืขายคนืหน่วยลงทนุ 

• การพจิารณารา่งหนงัสอืชี'ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี'มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานกังานไดร้บัรองถงึความถูกตอ้ง
ของขอ้มลูในหนงัสอืชี'ชวนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที)เสนอขายนั 'น 
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หนังสือชี
ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LH GROWTH FUND) 
 

จดัตั 
งและจดัการโดย 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั 
 

เสนอขายต่อประชาชนทั 1วไป 

มลูค่าโครงการ 1,000,000,000 บาท จาํนวนหน่วยลงทุน 100,000,000 หน่วย 

 

 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื
อคืนหน่วยลงทุน 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนที)บรษิทัจดัการแต่งตั 'งขึ'น (ถา้ม)ี 
 
 

 
 

ผูด้แูลผลประโยชน์ 

  ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 



หนงัสือชี 
ชวนสว่นข้อมลูโครงการ               กองทนุเปิด แอล เอช โกรท 

 

 

 

สารบญั 

รายละเอียดโครงการจดัการ     

1. ชื)อ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม ................................................................................................. 1 

2. จาํนวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มลูคา่ที)ตราไว ้จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที)เสนอขาย ........... 1 

3. วตัถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ
พเิศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซื'อขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื)น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื)นที)จะลงทุน ............................................................................................ 2 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit): ............................................................................................................... 18 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั 'งแรก ........................................................................................................................... 18 

6 การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั 'งแรก ............................................................................................................ 26 

7 การรบัซื'อคนืหน่วยลงทุน : ..................................................................................................................................... 29 

8 การสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน ...................................................................................................................................... 33 

9 การชําระคา่รบัซื'อคนื สบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื)นแทนเงนิ ............................................... 37 

10 การเลื)อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน .............................................................. 37 

11 การไมข่ายไมร่บัซื'อคนืไมส่บัเปลี)ยนหน่วยลงทุนตามสั )ง ............................................................................................ 38 

12 การหยดุขายหรอืรบัซื'อคนืหน่วยลงทุน .................................................................................................................... 39 

13 เงื)อนไขและขอ้จาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน ....................................................................................... 39 

14 การจ่ายเงนิปนัผล .................................................................................................................................................. 40 

15 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยที)เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ั )งซื'อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน .............................................. 41 

16 วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคาํนวณ และการประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีที)มลูคา่หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง ............................................................ 46 

17 ชื)อผูเ้กี)ยวขอ้ง ........................................................................................................................................................ 54 

18 รอบระยะเวลาบญัชปีระจาํปีของกองทุนรวม ............................................................................................................ 55 

19 การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ.......................... 55 

20. ขอ้กําหนดอื)นๆ :....................................................................................................................................................... 59 

21. มาตรการเยยีวยากรณีบรษิทัจดัการปฏบิตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี)ยวกบัการอนุมตัใิหจ้ดัตงักองทุนรวมเป็นการ
ทั )วไป.................................................................................................................................................................... 63 

22.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม : .............................................................................................................. 63 
 

 

 

 

 

 

 



หนงัสือชี 
ชวนสว่นข้อมลูโครงการ               กองทนุเปิด แอล เอช โกรท 

 

 

 

คาํจาํกดัความ 

คาํศพัท ์ คาํอธิบายศพัท ์

“โครงการ”  หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิด แอล เอช โกรท 

“กองทุนรวม หรอื กองทุน หรอื

กองทุนเปิด” 

หมายถงึ กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 

“หน่วยลงทุน”  หมายถงึ หน่วยลงทุนของกองทนุเปิด แอล เอช โกรท 

“หน่วยลงทุนชนิดรบัขายคืน

หน่วยลงทุนอตัโนมติั” 

หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนเปิด แอล เอช  

โกรท (ชื)อย่อ : LHGROWTH-R) 

“หน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงินปันผล” หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปนัผลของกองทุนเปิด แอล เอช โกรท (ชื)อย่อ 

: LHGROWTH-D) 

“หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า” หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดทั )วไปของกองทุนเปิด แอล เอช โกรท (ชื)อย่อ : 

LHGROWTH-A) 

“หนังสือชี
ชวน” หมายถงึ หนงัสอืชี'ชวนที)มรีายละเอยีดตามที)กาํหนดโดยประกาศสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยแบบหนงัสอืชี'ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวม 

“บริษทัจดัการ”  หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

“วนัทาํการ” หมายถงึ วนัเปิดทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ 

“วนัทาํการซื
อหน่วยลงทุน 

(Subscription Date)” 

หมายถงึ วนัที)บรษิทัจดัการกาํหนดใหผู้ล้งทุนสามารถซื'อหน่วยลงทุนได ้ทั 'งนี'

ตามที)กาํหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

“วนัทาํการขายคืนหน่วยลงทนุ 

(Redemption Date)” 

หมายถงึ วนัที)บรษิทัจดัการกาํหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถทาํการขายคนื

หน่วยลงทุนได ้ทั 'งนี'ตามที)กาํหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

“ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื
อ

คืน”  

หมายถงึ บคุคลที)บรษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้าํหน้าที)ขายหรอืรบัซื'อ

คนืหน่วยลงทุน หรอืสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม 

“ผูด้แูลผลประโยชน์”  หมายถงึ ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ)งไดแ้ก่ ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั 

(มหาชน) 
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“มูลค่าหน่วยลงทุน”  หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนที)จาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั 'งหมดเมื)อสิ'นวนัทาํการที)คาํนวณนั 'น 

“ราคาขายหน่วยลงทุน 

(Subscription Price)” 

หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิ'นวนัทาํการขายหน่วยลงทุน บวกดว้ย

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

“ราคารบัซื
อคืนหน่วยลงทุน 

(Redemption Price)” 

หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิ'นวนัทาํการรบัซื'อคนืหน่วยลงทุน หกัดว้ย

ค่าธรรมเนียมการรบัซื'อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

“การแก้ไขราคาย้อนหลงั” หมายถงึ การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนที)ไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที)

ถูกตอ้ง โดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตั 'งแต่วนัที)ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งจนถงึ

ปจัจบุนั 

“การชดเชยราคา”  หมายถงึ การเพิ)มหรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื'อหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนที)

มรีาคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิซึ)งมมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคา

หน่วยลงทุน ที)ไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที)ถูกตอ้งแทนการเพิ)มหรอืลด

จาํนวนหน่วยลงทุน 

“ใบแสดงสิทธิ”  หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที)เกดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทย 

(Depositary receipt) 

“หลกัทรพัยอ้์างอิง”  หมายถงึ หลกัทรพัยป์ระเภทใดประเภทหนึ)งที)ออกโดยบรษิทัจดทะเบยีนและใช้

เพื)อรองรบัใบแสดงสทิธ ิ

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถงึ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“สาํนักงานหรอืสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.” 

หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“กฎหมาย ก.ล.ต.” หมายถงึ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศและ

คาํสั )งต่างๆ ทั 'งที)มอียู่ในปจัจบุนัและที)แกไ้ขเพิ)มเตมิ 

“ตลาดหลกัทรพัย”์  หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัยใ์หม ่
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“สมาคม”  หมายถงึ สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนซึ)งหมายถงึสมาคมที)เกี)ยวเนื)องกบัธุรกจิ

หลกัทรพัยท์ี)ไดร้บัอนุญาตและจดทะเบยีนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 

โดยมวีตัถุประสงคเ์พื)อทาํการสง่เสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทที)

เกี)ยวกบัการจดัการลงทุน 

“สถาบนัการเงิน” หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบี'ยเงนิใหกู้ย้มืของสถาบนั

การเงนิ 

“กิจการ” หมายถงึ บรษิทัที)มหีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัที)มี

หลกัทรพัยซ์ื'อขายในศนูยซ์ื'อขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั 

“คาํเสนอซื
อ” หมายถงึ คาํเสนอซื'อหลกัทรพัยข์องกจิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า

ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื)อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื)อครอบงาํกจิการ 

“ศนูยซื์
อขายหลกัทรพัย”์ หมายถงึ ศนูยซ์ื'อขายหลกัทรพัยซ์ึ)งจดัตั 'งขึ'นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์

“กลุ่มกิจการ” หมายถงึ บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีี)สภาวชิาชพีบญัชี

กาํหนดใหจ้ดัทาํงบการเงนิรวม 

“กฎหมายภาษีอากร” หมายถงึ ประมวลรษัฎากร พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ประกาศและหรอื

คาํสั )งทางกฎหมายต่าง ๆ ที)บงัคบัใชอ้ยู่ในปจัจบุนั และที)แกไ้ขเพิ)มเตมิ 

 “กองทุน buy & hold” หมายถงึ กองทุนรวมที)มุง่เน้นลงทุนเพยีงครั 'งเดยีวโดยถอืทรพัยส์นิที)ลงทุนไวจ้น

ครบกาํหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม 

หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

“กองทุน infra” หมายถงึ กองทุนโครงสรา้งพื'นฐานที)จดัตั 'งขึ'นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื)อธุรกรรมในตลาดทุน 

“กองทุน property” หมายถงึ กองทรพัยส์นิที)เกี)ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึ)งอยู่ในรปูแบบอย่างใด

อย่างหนึ)งดงันี' 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ี)อยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื)อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ี)จดัตั 'งขึ'นตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัต์

เพื)อธุรกรรมในตลาดทุน 

“การลดความเสี1ยง” หมายถงึ การลดความเสี)ยงที)อาจเกดิขึ'นจากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน 

derivatives ที)มลีกัษณะครบถว้นดงันี' 

1. ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื)อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กาํไร (speculate) 
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2. มผีลใหค้วามเสี)ยงในการลงทนุโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเสี)ยงทั )วไปและความเสี)ยงเฉพาะของทรพัยส์นิที)ตอ้งการลด

ความเสี)ยง 

4. สามารถลดความเสี)ยงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

“เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่า

เงินฝาก” 

หมายถงึ ทรพัยส์นิดงันี' 

1. เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลามหรอืตราสารอื)นที)มลีกัษณะ

ทาํนองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2. สลากออมทรพัยท์ี)ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื)อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 

3. สลากออมสนิพเิศษที)ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ 

“เงินฝากอิสลาม” หมายถงึ ขอ้ตกลงที)เป็นไปตามหลกัชารอิะห ์และมลีกัษณะที)เทยีบเคยีงไดก้บัเงนิ

ฝาก โดยคู่สญัญาที)เทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคู่สญัญา

ฝา่ยที)เทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จาํนวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ”์ หมายถงึ ดชันีที)มอีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

“ตราสารกึ1งหนี
กึ1งทุน” หมายถงึ ตราสารทางการเงนิที)มเีงื)อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

“ตราสารภาครฐัไทย” หมายถงึ ตราสารดงันี' 

1. ตั qวเงนิคลงั   

2. พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   

3. พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ที)กระทรวงการคลงัหรอืกองทุนฟื'นฟูเป็นผู้

มภีาระผกูพนั 

“ตราสาร Basel III” หมายถงึ ตราสารเพื)อการนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่าตาม

กฎหมายไทยหรอืต่างประเทศ ที)มกีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล

สถาบนัการเงนิของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ธปท.” หมายถงึ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” หมายถงึ ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” หมายถงึ บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

“บง.” หมายถงึ บรษิทัเงนิทุน 

“บล.” หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัย ์

“บริษทัจดทะเบียน” หมายถงึ บรษิทัที)มหีลกัทรพัยท์ี)ไดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตใหท้าํ

การซื'อขายไดใ้น SET 
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“บริษทัยอ่ย” หมายถงึ บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกี)ยวกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม 

โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมที)มกีารจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ  ทั 'งนี' หากไมม่ี

งบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ที)ปรากฏในบญัชรีายชื)อผูถ้อืหุน้

ล่าสดุ 

“บริษทัใหญ่” หมายถงึ บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกี)ยวกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม 

โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมที)มกีารจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ  ทั 'งนี' หากไมม่ี

งบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ที)ปรากฏในบญัชรีายชื)อผูถ้อืหุน้

ล่าสดุ 
“แบบ filing” หมายถงึ แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที)เกดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึ)งกาํหนดให้

เป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ว่าดว้ยการกาํหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิ)มเตมิ (ฉบบัที) 6) 

“ผูมี้ภาระผกูพนั” หมายถงึ ผูท้ี)มภีาระผกูพนัในการชาํระหนี'ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก 

ผูส้ ั )งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ'าประกนั แลว้แต่กรณี 

“ศนูยซื์
อขายderivatives” หมายถงึ ศนูยซ์ื'อขายดงันี' 

1. ศนูยซ์ื'อขาย derivatives ที)ไดร้บัใบอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื'อขาย

ล่วงหน้า 

2. ศนูยซ์ื'อขาย derivatives ซึ)งจดัตั 'งขึ'นและใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมาย

ต่างประเทศและไดร้บัการยอมรบัจากสาํนกังาน 

“หน่วย CIS” หมายถงึ หน่วยลงทุนของกองทนุรวมที)อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื)อผูล้งทุนทั )วไป 

กองทุนรวมเพื)อผูล้งทุนที)มใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื)อผูล้งทุนประเภทสถาบนั

และกองทุนสว่นบุคคล 

“หน่วย infra” หมายถงึ กองทุนโครงสรา้งพื'นฐานที)จดัตั 'งขึ'นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื)อธุรกรรมในตลาดทุน 

“หน่วย property” หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิที)เกี)ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึ)งอยู่ในรปู

แบบอย่างใดอย่างหนึ)งดงันี' 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ี)อยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2. ทรสัต์เพื)อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ที)จดัตั 'งขึ'นตามกฎหมายว่าด้วยทรสัต์

เพื)อธุรกรรมในตลาดทุน 

“หุ้นกู้ระยะสั 
น” หมายถงึ หุน้กูท้ี)มกีาํหนดเวลาชาํระหนี'ไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัที)ออกหุน้กู ้

“B/E” หมายถงึ ตั qวแลกเงนิ (Bill of Exchange) 
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“benchmark” หมายถงึ ตวัชี'วดัของกองทุนซึ)งเป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีที)มกีาร

เผยแพร่อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนั 'น 

“CIS operator” หมายถงึ บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

“concentration limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนที)คาํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที)ลงทุน 

“counterparty limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนที)คู่สญัญา 

“CRA” หมายถงึ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื)อถอื (Credit Rating Agency) ที)ไดร้บัความ

เหน็ชอบจากสาํนกังานเวน้แต่ที)กาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 

“credit derivatives” หมายถงึ Derivatives ที)มลีกัษณะเป็นการเคลื)อนยา้ยความเสี)ยงดา้นเครดติของ

ทรพัยส์นิที)ไดร้บัการประกนัความเสี)ยงจากคู่สญัญาฝา่ยหนึ)งไปยงัคู่สญัญาอกีฝา่ย

หนึ)งตามมาตรฐานสากลโดยคู่สญัญาฝา่ยหนึ)งซึ)งมภีาระผกูพนัที)จะตอ้งชาํระเงนิ

ใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝา่ยหนึ)งเมื)อเกดิเหตุการณ์ที)มผีลต่อการชาํระหนี' (credit event) 

ของทรพัยส์นิที)ไดร้บัการประกนัความเสี)ยง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอื

ค่าธรรมเนียมสาํหรบัการมภีาระผกูพนัดงักล่าว 

“credit event”  หมายถึง เหตุการณ์ที)เกี)ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี'ตามที)ระบุใน

ขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

“credit rating” หมายถึง อันดับความ น่าเชื) อถือที)จ ัดทํ าโดย CRA ซึ) งเป็นการประเมิน

ความสามารถในการชาํระหนี'ตามตราสารหรอืสญัญา 

“delta” หมายถงึ อตัราเปรยีบเทยีบการเปลี)ยนแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญากบัราคา 

underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 

“derivatives” หมายถงึ สญัญาซื'อขายล่วงหน้า 

“derivativeson organized 

exchange” 

หมายถงึ derivatives ที)ซื'อขายในศนูยซ์ื'อขาย derivatives 

“discount rate” หมายถงึ อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารที)มกีารลงทุนที)จะใชใ้นการ

คาํนวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนั 'น 

“DW” หมายถงึ ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

“group limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนที)คาํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอตัราสว่นการ

ลงทุนในแต่ละบรษิทัที)อยู่ในกลุ่มกจิการมาคาํนวณรวมกนั 
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“guarantor rating” หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื)อถอืของผูม้ภีาระผูกพนัในฐานะผู้รบัรองผู้รบัอาวลั ผู้

สลกัหลงั หรอืผูค้ํ'าประกนั 

“international scale” หมายถึง มาตรฐานการจดัทํา credit rating ในระดับที)ใช้เปรยีบเทียบระหว่าง

ประเทศ 

“investment grade” หมายถงึ credit rating ในระดบัที)สามารถลงทุนได ้ 

“issue rating” หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื)อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

“issuer rating” หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื)อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

“market price” หมายถงึ มลูค่าตามราคาตลาด 

“MF” หมายถงึ กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” หมายถงึ กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

“national scale” หมายถึง  มาตรฐานการจัดทํ า  credit rating ในระดับที) ใช้ เป รียบ เทียบ

ภายในประเทศ 

“NAV” หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

“net exposure” หมายถงึ มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดย

ออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาที)ใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบั

ทรพัยส์นิซึ)งเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสี)ยงในทรพัยส์นินั 'น 

“notional amount” หมายถงึ มลูค่าตามหน้าสญัญาของ derivatives 

“obligation”   หมายถงึ ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิที)ขอ้ตกลงตาม credit derivatives 

อา้งองิถงึ (obligation category &obligation characteristics) 

“options” หมายถงึ สญัญาที)มลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซื'อขายล่วงหน้า” ใน

มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัสิญัญาซื'อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” หมายถงึ derivatives ซึ)งซื'อขายนอกศนูยซ์ื'อขาย derivatives  

“P/N” หมายถงึ ตั qวสญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

“portfolio duration” หมายถึง อายุ เฉลี)ยของทรัพย์สินที)ลงทุนซึ)งได้จากการคํานวณ ค่าตาม

มาตรฐานสากล 
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“product limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนที)คาํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 

“Regulated market” หมายถงึ ศูนยก์ลางที)จดัช่องทางการสื)อสารระหว่างผูค้า้เพื)อใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซื'อ

ขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทั 'งใหข้อ้มูลต่าง ๆ ที)เกี)ยวกบัตราสารนั 'น โดยศูนยก์ลาง

ดงักล่าวอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของทางการหรอืหน่วยงานที)ทําหน้าที)กํากบัดูแลดา้น

หลกัทรพัยห์รอืตราสารที)มลีกัษณะทํานองเดยีวกบัหลกัทรพัย ์

“repo” หมายถงึ ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื'อคนื (repurchase agreement) 

“reverse repo” หมายถงึ ธุรกรรมการซื'อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

“SBL” หมายถงึ ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

(Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  หมายถงึ ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

“SET” หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

“share warrants” หมายถงึ ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี)จะซื'อหุน้ 

“single entity limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนที)คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

“SIP” หมายถงึ Specific Investment Products 

“SN” หมายถงึ ตราสารที)มสีญัญาซื'อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

“TBMA” หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหนี'ไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” หมายถงึ บล.ที)ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้นิเชื)อ

เพื)อธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“TSR” หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินการซื'อหุน้เพิ)มทุนที)โอนสทิธไิด ้(Transferable 

Subscription Right) 

“underlying” หมายถงึ สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 

 

ชื1อบริษทัจดัการ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

ที1อยูบ่ริษทัจดัการ เลขที) 11 อาคารควิเฮา้ส ์สาทร ชั 'น 14 
 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศพัท ์(02) 286-3484,(02) 679-2155 
 โทรสาร (02) 286-3585, (02) 679-2150 

1. ชื1อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม 

1.1. ชื1อโครงการจดัการ (ไทย)  : กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 

1.2. ชื1อโครงการจดัการ (องักฤษ)  : LH GROWTH FUND 

1.3. ชื1อย่อ    : LHGROWTH 

1.4. ประเภทโครงการ   : กองทุนเปิด 

1.5. ประเภทการขาย   : ขายหลายครั 'ง 

1.6. การกาํหนดอายุโครงการ  : ไม่กาํหนด 

1.7. อายุโครงการ   : - ปี – เดอืน – วนั 

1.8. อายุโครงการถึงวนัที1  : - 

(กรณีกาํหนดอายุเป็นช่วงเวลา) 

1.9. เงื1อนไข (อายุโครงการ): ไม่ม ี

1.10. ลกัษณะโครงการ   :  กองทุนรวมเพื)อผูล้งทุนทั )วไป 

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย  : เสนอขายในไทย 

2. จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าที1ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที1
เสนอขาย 

2.1. จาํนวนเงินทุนของโครงการ  : 1,000,000,000 บาท 

2.2. เงื1อนไข (จาํนวนเงินทุนของโครงการ)  :  
1) ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 'งแรก บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธขิายหน่วยลงทุนเกนิเงนิทุนของ

โครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของเงนิทุนของโครงการ 

2)   ทั 'งนี' หากบรษิทัจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจาํนวนเงนิทุนของโครงการ (ใช ้green shoe option) แต่
ไม่เตม็จาํนวนที)เพิ)มอกีรอ้ยละ 15 ของจาํนวนเงนิทุนของโครงการ (green shoe) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ
ดาํเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมก่อนครบ
กาํหนดสิ'นสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั 'งแรกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
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2.3. มูลค่าที1ตราไว้ต่อหน่วย  : 10.0000บาท 

2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน  : 100,000,000 หน่วย 

2.5. ประเภทหน่วยลงทุน  : ระบชืุ1อผู้ถือ 

2.6. ราคาของหน่วยลงทุนที1เสนอขายครั 
งแรก  : 10.0000บาท 

2.7. มูลค่าขั 
นตํ1าของการสั 1งซื
อครั 
งแรก  : ไม่กาํหนด 

2.8. มูลค่าขั 
นตํ1าของการสั 1งซื
อครั 
งถดัไป  : ไม่กาํหนด 

2.9. มูลค่าขั 
นตํ1าของการสั 1งขายคืน  : ไม่กาํหนด 

2.10. จาํนวนหน่วยลงทุนขั 
นตํ1าของการสั 1งขายคืน : ไม่กาํหนด 

2.11. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั 
นตํ1า  : ไม่กาํหนด 

2.12. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั 
นตํ1า  : ไม่กาํหนด 

2.13. รายละเอียดเพิ1มเติม  : ไม่ม ี
 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซื
อขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วน
การลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอื1น หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื1นที1จะลงทุน 

3.1. วตัถปุระสงคข์องโครงการ: 

เพื)อเป็นทางเลอืกในการลงทุนระยะปานกลางถงึระยะยาวของผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล/สถาบนั โดย
กองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้ของบรษิัทที)จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทมีศีกัยภาพในการเติบโตทาง
ธุรกจิสงู เพื)อเพิ)มโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนในรปูของมลูค่าเพิ)มจากการลงทุน 

3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน 

3.3 ประเภทกองทุนตามลกัษณะพิเศษ : ไม่ม ี

3.4 ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที)ลงทุนแบบไม่มคีวามเสี)ยงต่างประเทศ 

3.5 นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :  

3.6 การลงทุนในสญัญาซื
อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทนุในสญัญาซื'อขายล่วงหน้า : การลดความเสี)ยง (Hedging) 

3.7 การลงทุนในตราสารที1มีลกัษณะของสญัญาซื
อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน 

3.8 กลยทุธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดชันีชี'วดั (active management) 
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3.9 ดชันีชี
วดั/อ้างอิง (Benchmark) : 

ตวัดชันีของการลงทุน คอื ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ (SETTotal Return Index) 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี)จะเปลี)ยนแปลงตวัชี'วดัในการเปรยีบเทยีบตามที)บรษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึ)งอยู่

ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที)กําหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง

ชดัเจนถึงวนัที)มีการเปลี)ยนตวัชี'วดั คําอธบิายเกี)ยวกบัตวัชี'วดั และเหตุผลในการเปลี)ยนตัวชี'วดัดงักล่าวผ่านการลง

ประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาที)ผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

อย่างไรกต็าม ในกรณีการเปลี)ยนแปลงตวัชี'วดัเพื)อให้เป็นไปตามประกาศ เงื)อนไขและขอ้กําหนดของสมาคมบรษิัท

จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี)ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลี)ยนแปลงตวัชี'วดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีที)ผูอ้อกตวัดชันีของตวัชี'วดั

ไม่ได้จดัทําหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทับรษิัทจดัการจะแจง้เปลี)ยนแปลงดงักล่าวผูถ้อืหน่วย

ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาที)ผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล

การตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10 ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11 รายละเอียดเกี1ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ : 

กองทุนจะนําเงนิลงทุนที)ระดมไดไ้ปลงทุนในตราสารแห่งทุนของบรษิัทที)จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย โดยเฉลี)ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมโดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
หุน้ที)มอีตัราการเตบิโตสงู (Growth Stock) ในระยะปานกลางถงึระยะยาว 

สําหรบัเงนิทุนส่วนที)เหลอืจะนําไปลงทุนในเงนิฝากธนาคารตราสารแห่งหนี'ตราสารกึ)งหนี'กึ)งทุนใบสําคญัแสดงสทิธิ
รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื)นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื)นตามที)คณะกรรมการก .ล .ต . หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด 

กองทุนอาจลงทุนหรอืมีไว้ซึ)งสญัญาซื'อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื)อเพิ)มประสทิธิภาพในการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) ให้สามารถสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนไดเ้พิ)มขึ'น รวมทั 'งกองทุนอาจลงทุนใน
สญัญาซื'อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื)อลดความเสี)ยงจากการลงทุน (Hedging) ในกรณีที)ดัชนีตลาดหลกัทรพัย์
ปรับตัวลดลง หรือมีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีว้ซึ)งหลกัทรพัย์หรอืตราสารที)เสนอขายในต่างประเทศตราสารทุนของบรษิัทที)ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ(Unlisted securities)ตราสารที)มีลกัษณะของสญัญาซื'อขายล่วงหน้าแฝง(Structured 
Notes)รวมถงึตราสารหนี'ที)มอีนัดบัความน่าเชื)อถอืตํ)ากว่าที)สามารถลงทุนได้(non – investment grade) และตราสาร
หนี'ที)ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื)อถือ(Unrated Securities)ทั 'งนี'กองทุนอาจมีไว้ซึ)งตราสารหนี'ที)มีอนัดบัความ
น่าเชื)อถือตํ)ากว่าที)สามารถลงทุนได้(non – investment grade)เฉพาะกรณีที)ตราสารหนี'นั 'นได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื)อถอืที)สามารถลงทุนได(้Investment grade)ขณะที)กองทุนลงทุนเท่านั 'น 
ในกรณีที)คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ)มเติมประกาศที)เกี)ยวข้องกับ
กฎเกณฑก์ารลงทุนซึ)งกระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนี'ในภายหลงั รวมถงึกฎเกณฑ์การลงทุนในสญัญาซื'อ
ขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถงึนโยบายการลงทุนอื)นใด บรษิทัจดัการจะดําเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าว
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เพื)อให้เป็นไปตามประกาศที)คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และให้ถือว่าได้รบั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนไม่มกีารลงทุนในต่างประเทศ 

3.13 ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื1น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื1นที1จะลงทุน 

3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอื1น หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื1นที1จะลงทุนในประเทศ : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื)น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื)นอย่างใดอย่าง
หนึ)งหรือหลายอย่างตามที)ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ดงัต่อไปนี' เวน้แต่ในกรณีที)คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศ
แกไ้ขหรอืเพิ)มเตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื)น  

ส่วนที1 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทั 1วไป 

 1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

 1.1  ตราสารทุน 

 1.1.1  หุน้ 

 1.1.2ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี)จะซื'อหุน้ (share warrants) 

 1.1.3ใบแสดงสทิธใินการซื'อหุน้เพิ)มทุนที)โอนสทิธไิด ้(TSR) 

 1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที)มuีnderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 

 1.1.5  ตราสารทุนอื)นที)มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที)สาํนกังานกาํหนด

เพิ)มเตมิ 

 1.2  ตราสารหนี' 

 1.2.1  พนัธบตัร 

 1.2.2  ตั qวเงนิคลงั 

 1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพหุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

 1.2.4ตั qวแลกเงนิ (B/E) 

 1.2.5ตั qวสญัญาใชเ้งนิ (P/N) 

 1.2.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี)จะซื'อหุน้กู ้

 1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที)ม ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

 1.2.8  ตราสารหนี'อื)นที)มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหนี'ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที)สาํนกังานกาํหนดเพิ)มเตมิ 

 1.3  ตราสารกึ)งหนี'กึ)งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

 1.4  ตราสาร Basel III 

 1.5 ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(DW) 

 2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

 ทรพัยส์นิที)บรษิทัจดัการจะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคุีณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ี)ครบถว้น ดงันี' 

2.1  ไมม่ขีอ้กาํหนดหรอืเงื)อนไขที)ทาํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 
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2.2  สามารถเปลี)ยนมอืได ้ (รวมถงึกรณีที)เป็น B/Eหรอื P/N ที)มเีงื)อนไขหา้มเปลี)ยนมอืแต่กองทุนไดด้าํเนินการใหม้กีารรบั

โอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที)กฎหมายกาํหนด หรอืมเีงื)อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3  มขีอ้มลูเกี)ยวกบัตราสารที)บรษิทัจดัการสามารถเขา้ถงึไดเ้พื)อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่าง

สมํ)าเสมอ และมขีอ้มลูราคาที)สะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูที)เชื)อถอืไดซ้ึ)งจดัทาํตาม

หลกัวชิาการอนัเป็นที)ยอมรบัในระดบัสากล 

2.4  ในกรณีที)เป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ที)ออกตราสารดงักล่าวเพื)อชาํระหนี'การคา้  B/E หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีาร

รบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี'  

2.4.1  ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพื)อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื)อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศที)มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทั 'งนี' การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ั )งจ่ายหรอืผูอ้อกตั qว ทั 'งจาํนวนรวมถงึดอกเบี'ย (ถา้

ม)ี ตามที)ระบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

 

ส่วนที1 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

 ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี' 

1. มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิทั )วไปตามขอ้ 2.1 - 

2.3  

               2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ)งถูกลงทุน (invested MF) ตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี'  

2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึ)งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที)กองทุนสามารถลงทุนได ้

2.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื)อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของ

กองทุนนั 'น 

2.3 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื)อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limitสาํหรบั

ทรพัยส์นิที)เป็น SIP ของกองทนุนั 'น 

2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ที)เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limitของกองทุนนั 'น 

3. กรณีกองทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งไมใ่ชก่องทุนรวมฟีดเดอร ์
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ส่วนที1 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

 ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากดงันี' 

 1.  ธนาคารพาณิชยบ์รษิทัเงนิทนุหรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  

 2. ธนาคารออมสนิ  

 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

 4. ธนาคารเพื)อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

 5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื)อที)อยูอ่าศยั  

 6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

 7. ธนาคารเพื)อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

 8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

 9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที)ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

 10.  สถาบนัการเงนิต่างประเทศที)มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1.- 9.  

 

ส่วนที1 4 :  ธรุกรรมประเภทการซื
อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 

             ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี)สาํนกังานกาํหนด 

 

ส่วนที1 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยมืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

             ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี)สาํนกังานกาํหนด 

 

ส่วนที1 6 :  ธรุกรรมประเภทสญัญาซื
อขายล่วงหน้า (derivatives)ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงันี' 

1.  ประเภท underlyingderivatives ที)กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ)งหรอืหลายอย่าง

ดงันี' 

1.1  ทรพัยส์นิที)กองทุนสามารถลงทุนไดต้ามภาคผนวกนี' 

1.2  อตัราดอกเบี'ย 

1.3  อตัราแลกเปลี)ยนเงนิ 

1.4 เครดติเช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีที)มอีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7 

1.6  ดชันีที)มอีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7underlying อื)นตามที)สาํนกังานกาํหนดเพิ)มเตมิ 

            ในกรณีที) derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาที)อ้างองิดงักล่าวต้องเป็นราคาปจัจุบนั 

(spot price) หรอืราคาสญัญาซื'อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั 'น  ทั 'งนี' ราคาของ underlying อื)นที)ไม่ใช่ดชันี หรอื 

underlying ที)เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที)ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 
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2.  เงื)อนไขการลงทุน บรษิทัจดัการจะดาํเนินการลงทุนในderivatives ไดต่้อเมื)อไดร้ะบุเกี)ยวกบัการลงทุนใน 

derivatives และunderlying ของ derivatives ที)จะลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.1เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ)งดงันี'  

2.1.1  derivatives on organized exchange 

2.1.2  OTC derivatives ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝา่ยหนึ)งเป็นธนาคารพาณิชย ์ธนาคารที)มกีฎหมายเฉพาะจดัตั 'งขึ'น ตวัแทน

ซื'อขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 

2.3ในกรณีที)จะตอ้งมกีารชาํระหนี'ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื)อderivatives สิ'นสดุลง สนิคา้นั 'นตอ้งเป็นทรพัยส์นิที)กองทุน

สามารถลงทุนได ้ ทั 'งนี' ไมว่่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าที)สง่มอบสนิคา้นั 'นกต็าม 

3.  หลกัเกณฑเ์พิ)มเตมิกรณี underlying เป็นดชันีในกรณีที) derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.5- 1.6ดชันี

ดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะดงันี' 

3.1  เป็นดชันีที)มกีารกาํหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอืปจัจยัต่าง ๆ 

ที)นํามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปจัจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี  ทั 'งนี' 

underlying หรอืปจัจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื)อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

                    3.2  เป็นดชันีที)มลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ)งดงันี' 

3.2.1ดชันีที)มกีารกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดชันีที)มลีกัษณะใดลกัษณะหนึ)งดงันี' 

                                    3.2.1.1  ดชันีที)องคป์ระกอบแต่ละตวัมนํี'าหนกั<20% ของนํ'าหนกัทั 'งหมด 

                                    3.2.1.2ดชันีที)องคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ)งมนํี'าหนกั<35% ของนํ'าหนกัทั 'งหมดในกรณีที)

เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื)นตอ้งมนํี'าหนกัไม่เกนิอตัราที)กาํหนดใน 3.2.1.1 

 การพจิารณาการกระจายนํ'าหนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนําองคป์ระกอบที)เกี)ยวขอ้งกบั

ทองคาํหรอืนํ'ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2ดชันีที)มอีงคป์ระกอบทั 'งหมดเป็นหรอืเกี)ยวขอ้งกบัทองคาํหรอืนํ'ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองคาํหรอืนํ'ามนัดบิ 

3.2.3ดชันีอื)นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที)เป็นไปตามเงื)อนไขครบถว้นดงันี' 

                                    3.2.3.1  เป็นดชันีที)มอีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาที)กองทนุสามารถลงทุนได้

โดยตรง 

                                    3.2.3.2  เมื)อคํานวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหนึ)งว่ากองทุนลงทุนในตรา

สารหรอืสญัญานั 'นโดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนั 'น 

3.3 เป็นดชันีที)ไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัที)มคีวามน่าเชื)อถอืและทาํหน้าที)ไดอ้ย่างอสิระจากบรษิทัจดัการ  ทั 'งนี' หาก

ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการนั 'นตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนั 'น ๆ อย่างต่อเนื)องเป็นประจาํทุกวนัทาํการผ่านสื)อที)มกีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีที)เป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอย่างหนึ)งอย่างใดหรอืหลายอย่าง

ดงันี' 

3.5.1. ราคาปจัจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื'อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์

3.5.2. ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ี)คาํนวณจากราคาปจัจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื'อขายล่วงหน้า (futures price) 

ของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ)ง 
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3.5.3. ราคาสญัญาซื'อขายล่วงหน้าที)อา้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์าม 2. 

3.6  ในกรณีที)เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการ

ของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคาํนวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที)บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้่าวธิกีาร

คาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิที)เพยีงพอต่อการชาํระหนี'ตามภาระผกูพนั (cover rule) 

 บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนที)มคุีณภาพและมสีภาพคล่องในจาํนวนที)เพยีงพอต่อ

ภาระที)กองทุนอาจตอ้งชาํระหนี'ตามขอ้ตกลงเมื)อ derivatives สิ'นสดุลงไวต้ลอดเวลาที)ไดล้งทุนในderivatives นั 'น และ

เป็นไปตามที)สาํนกังานกาํหนด 

             5.  หลกัเกณฑเ์พิ)มเตมิสาํหรบัการลงทุนที)มวีตัถุประสงคเ์พื)อการลดความเสี)ยง 

 ในกรณีที)บรษิทัจดัการลงทุนใน derivatives ที) underlying ไม่ใชส่ิ)งเดยีวกบัทรพัยส์นิที)จะลดความ

เสี)ยง การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามที)สาํนกังานกาํหนด 

6.  หลกัเกณฑเ์พิ)มเตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

                   บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี' 

 6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝา่ยหนึ)งคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุก

วนัที)15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน  ทั 'งนี' ในกรณีที)วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของบรษิทัจดัการ ใหค้าํนวณและ

แจง้มลูค่ายตุธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป   

                               6.2  ในกรณีที)เกดิเหตุการณ์ที)สง่ผลกระทบต่อราคาของderivativesอย่างมนียัสาํคญั ให้

คู่สญัญาอกีฝา่ยหนึ)งคาํนวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมของderivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

 6.3  คู่สญัญาอกีฝา่ยหนึ)งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื)อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7.  หลกัเกณฑเ์พิ)มเตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives 

                   บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื)อนไขดงันี' 

 7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื)อการลดความเสี)ยงเท่านั 'น 

       7.2เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที)มลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบั

ธุรกรรมอย่างหนึ)งอย่างใด ดงันี' 

                     7.2.1  Credit Default Swap :  ซึ)งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื'อประกันความเสี)ยงด้านเครดิตที)

เกี)ยวขอ้งกบัความสามารถในการชําระหนี'ตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation นั 'น โดยคู่สญัญาที)อยู่ในฐานะ

ผูข้ายประกนัความเสี)ยงมภีาระผกูพนัที)จะตอ้งชาํระเงนิตามขอ้ตกลงซื'อประกนัความเสี)ยงเมื)อเกดิ credit event ขึ'นโดย

จะมผีลให้ขอ้ตกลงซื'อประกนัความเสี)ยงครบกําหนดทนัท ี(ในกรณีที)ไม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิ'นสุดในวนัครบ

กําหนดตามปกติ)  ทั 'งนี'  ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ 

obligation มีหลายรายการซึ)งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี)ยงมีหน้าที)ชําระหนี' เมื)อเกิด credit event ขึ'นกับ 

obligation รายการใดรายการหนึ)งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื)อเกดิ credit event ขึ'นกบั obligation 

รายการใดรายการหนึ)งในกลุ่ม obligation ซึ)งจะมกีารชําระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัยร์ายนั 'น แต่ขอ้ตกลงจะ

ครบกาํหนดเมื)อเกดิ credit event ขึ'นกบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

                     7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ)งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื'อประกนัความเสี)ยงของสนิทรพัย์

อา้งองิที)เกดิจากการลดลงของผลตอบแทนที)จะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเสี)ยงมภีาระผูกพนัที)



หนงัสือชี 
ชวนสว่นข้อมลูโครงการ               กองทนุเปิด แอล เอช โกรท 

9 

 

จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที)หรอือตัราลอยตวัที)อา้งองิกบัอตัราดอกเบี'ยตามที)จะตกลงกนั และส่วนที)ลดลง (ถ้าม)ี 

ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื)อแลกกบัการที)ผูซ้ื'อประกนัความเสี)ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที)เพิ)มขึ'น 

(ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์อ้างองิให้กบัผู้ขายประกนัความเสี)ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรอืครบ

กาํหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ credit event) 

 7.3  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามที)กาํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 

(ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื)นตามที)สาํนกังานยอมรบั ซึ)งมขีอ้ตกลงที)มลีกัษณะดงันี' 

7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอื

กฎหมายอื)น 

7.3.2  ไมม่ขีอ้กาํหนดที)ทาํใหส้ทิธทิี)กาํหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี'หรอืสญัญาซื'อขายล่วงหน้าที) credit derivatives นั 'น

อา้งองิเสื)อมเสยีไป 

  7.3.3 ไมม่ขีอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คูส่ญัญา 

3.13.2 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอื1นหรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื1นที1จะลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนไม่มกีารลงทุนในต่างประเทศ 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื1น เพื1อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ)งหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื)น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื)นเพื)อเป็นทรพัยส์นิของกองทุน
รวม ตามที)สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดดงัต่อไปนี' ใน
กรณีที)สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลี)ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไป
ตามประกาศที)แกไ้ขดว้ย  

ส่วนที1 1 : อตัราส่วนการลงทนุที1คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี' ไม่มขีอ้กาํหนดเกี)ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 
แลว้แต่กรณี 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื)อการดาํเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

ตอนที1 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนสาํหรบักองทุนทั 1วไป 
 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2 

 

 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ'นไป 

 

ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ตํ)ากว่า 2 

อนัดบัแรก 

 

 

ไม่เกนิ 35% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

3 หน่วย CIS   ไม่เกนิ 10% 

4 

 

 

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที)ผูร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ)งดงันี' 

4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทั 'งนี' เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที)รฐับาล

เป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 

 

5 ตราสารที)มลีกัษณะครบถว้นดงันี' 
5.1  เป็นตราสารหนี' ตราสารกึ)งหนี'กึ)งทุน หรอื SN  
       ที)ผูอ้อกจดัตั 'งขึ'นตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ.    
       ต่างประเทศที)ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  
       ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารที)มลีกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ)งดงันี' 
       5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
       5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั )วไปโดยม ี
                  รายละเอยีดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีที)เป็นตราสารที)มกีาํหนดวนัชาํระหนี' < 397 วนั  
                  นบัแต่วนัที)ลงทุน และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื  
                  5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น 
                  บุคคลดงันี' 
                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ย 
                              ธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
                 5.2.3.4  ธนาคารเพื)อการเกษตรและสหกรณ์ 
                              การเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื)อที)อยู่อาศยั  
                 5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ 
                              ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

           5.2.3.7  ธนาคารเพื)อการสง่ออกและนําเขา้ 
                              แหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที)เป็นตราสารที)มกีาํหนดวนัชาํระหนี' > 397 วนั  
       นบัแต่วนัที)ลงทุน ตอ้งขึ'นทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ  
       regulated market 

ไม่เกนิอตัราดงันี' แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 20%  หรอื 
(2) นํ'าหนกัของตราสารที)ลงทุน 

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6 ทรพัยส์นิดงันี'  

6.1  ตราสารทุนที)จดทะเบยีนซื'อขายในกระดานซื'อขาย 

       หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทั )วไปของ SET หรอืของตลาด 

       ซื'อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุน 

       ที)ผูอ้อกตราสารอยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุที)อาจ 

       ทาํใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื'อขายใน SET  

       หรอืในตลาดซื'อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที)ออกโดยบรษิทัที)จดัตั 'งขึ'นไม่ว่าตาม 

       กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึ)งหุน้ของ 

       บรษิทัดงักล่าวซื'อขายในกระดานซื'อขายหลกัทรพัยส์าํหรบั 

       ผูล้งทุนทั )วไปของ SET หรอืของตลาดซื'อขายหลกัทรพัย ์

       ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัที)อยู่ระหว่างดาํเนินการ      

       แกไ้ขเหตุที)อาจทาํใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซื'อขาย 

       ใน SET หรอืในตลาดซื'อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3  หุน้ที)อยูใ่นระหว่าง IPO เพื)อการจดทะเบยีนซื'อขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารที)มลีกัษณะครบถว้นดงันี'  

       6.4.1  เป็นตราสารหนี' ตราสารกึ)งหนี'กึ)งทุน SN หรอืศุกกู 

                 ที)ผูอ้อกจดัตั 'งขึ'นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย 

                 ตราสารนั 'นในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตั 'งขึ'น 

                 ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.  

                 ต่างประเทศที)ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.                  

                 ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

       6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

       6.4.3  เป็นตราสารที)มลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ)งดงันี' 

                 6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอื 

                              ในตลาดซื'อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

                 6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั )วไปโดยม ี

                              รายละเอยีดตามแบบ filing 

                 6.4.3.3  ในกรณีที)เป็นตราสารที)มกีาํหนดวนัชาํระหนี'  

                              < 397 วนั นบัแต่วนัที)ลงทุน และไมไ่ด ้

                              มลีกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2   

                              ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น                              

                              บุคคลดงันี' 

ไม่เกนิอตัราดงันี' แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 15% หรอื 

(2) นํ'าหนกัของทรพัยส์นิที)ลงทนุใน benchmark 
+ 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

                               6.4.3.3.1  บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

                               6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ 

                                               ที)ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

                               6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศ 

                                               ที)มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบั

บุคคล 

                                               ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

       6.4.4  ในกรณีที)เป็นตราสารที)มกีาํหนดวนัชาํระหนี' > 397 วนั  

                นบัแต่วนัที)ลงทุน ตอ้งขึ'นทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ                  

                regulated market 

6.5  DW ที)ม ีissuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.6  ธุรกรรมดงันี' ที)คู่สญัญาม ีcredit rating อยู่ในระดบั  

       investment grade 

       6.6.1  reverse repo 

       6.6.2  OTC derivatives 

7 ทรพัยส์นิอื)นนอกเหนือจากที)ระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิ 5% 

ส่วนที1 2 : อตัราส่วนการลงทนุที1คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัที)อยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนั 

หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  

 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ)งดงันี' แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า

(1)  25% หรอื 

(2)นํ'าหนกัของทรพัยส์นิที)ลงทุน 

ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี' ไม่มขีอ้กาํหนดเกี)ยวกบั group limit  

                   1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื)อการดาํเนินงานของ MF  

                   2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที1 3 : อตัราส่วนการลงทนุที1คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ที)นิตบิุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิคุคลดงักล่าว) 

เป็นผูอ้อก ผูส้ ั )งจ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี' 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิที)มกีฎหมายเฉพาะจดัตั 'งขึ'น 

- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลี)ยในรอบปีบญัช ี    
  เวน้แต่เป็น MF ที)มอีายโุครงการ < 1 ปี  
  ใหเ้ฉลี)ยตามรอบอายุกองทุน 

- อตัราขา้งต้นไมใ่ช้กบั MF ที)อายุกองทุน  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื)อที)อยู่อาศยั 
(ไมร่วมถงึทรพัยส์นิที) MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิ �มาจากคูส่ญัญาตาม reverse 
repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

  คงเหลอื < 6 เดอืน  ทั 'งนี' เฉพาะ MF ที)ม ี
  อายโุครงการ > 1 ปี 
 

2 ทรพัยส์นิดงันี' 

2.1  B/E หรอื P/N ที)มเีงื)อนไขหา้มเปลี)ยนมอืแต่กองทุนไดด้าํเนินการ

ใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที)กฎหมาย

กาํหนด หรอืมเีงื)อนไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที)มรีะยะเวลาการฝากเกนิ 

12 เดอืน  

2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี' แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี' ตราสาร
กึ)งหนี'กึ)งทุน หรอืศุกกู ที)มลีกัษณะครบถว้นดงันี' 
      2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที) 1 : 
อตัราสว่นการลงทุนที)คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single 
entity limit) 
      2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ)ากว่า investment grade 
หรอืไมม่ ีcredit rating    
(ขอ้นี'ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที)

ลงทุนใน B/E P/N เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที)มอีายุไม่

เกนิอายุกองทุน หรอืรอบการลงทุนของกองทุน หรอืมกีารลงทุนใน 

derivatives เพื)อใหท้รพัยส์นิดงักล่าวมอีายุสอดคลอ้งกบัอายุกองทุน) 

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

5 ตราสารดงันี' (total SIP) 
5.1 ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นที) 1 : อตัราสว่นการลงทุนที)คาํนวณ
ตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit)  
5.2 ตราสารหนี' ตราสารกึ)งหนี'กึ)งทุน หรอืศุกกู (ถา้นโยบายเดมิม ีSN 

หรอื Basel lII กใ็สเ่พิ)มตรงนี'ดว้ย) ที)มอีนัดบัความน่าเชื)อที)ตวัตราสาร

และ/หรอืผูอ้อกตราสารที)ตํ)ากว่าที)สามารถลงทุนได ้(non-investment 

grade / unrated)  (หมายความรวมถงึ ในระบบ regulated market 

และไม่อยูใ่นระบบ regulated market และ ที)มขีอ้มลู public และ non-

public)  

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

6 หน่วย property ไม่เกนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

7 หน่วย CIS  ไม่เกนิ 20% 

8 derivatives ดงันี' 
8.1  hedging limit :  
       การเขา้ทําธรุกรรม  
       derivatives ที)ม ี
       วตัถุประสงคเ์พื)อ 
       การลดความเสี)ยง 

ไม่เกนิมลูค่าความเสี)ยงที)มอียู ่ 
 
 
 
 

8.2  non-hedging limit :  
       การเขา้ทําธรุกรรม  
       derivatives ที)มใิช่ 
       เพื)อการลดความ   
       เสี)ยง 

global exposure limit OTC derivatives limit 

8.2.1  กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบ

ซบัซอ้น 

จาํกดั net exposure ที)เกดิจากการลงทุนใน 

derivatives โดยตอ้งไม่เกนิ 100% ของ 

NAV 

ไม่เกนิ 25% ของ NAV 

(ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนดงันี' 

(1)  กองทุนรวมปิด 

(2)  กองทุน buy & hold  

(3)  กองทุนที)มกีารบรหิารจดัการเพื)อไม่ใหม้ี
ความเสี)ยงดา้นสภาพคล่อง เช่น ไดจ้ดัใหม้ ี
ขอ้ตกลงกบัคู่สญัญาในการลา้งฐานะของสญัญา
ไดทุ้กขณะตามราคายตุธิรรม (fair value)) 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื)อการดาํเนินงานของ MF ไม่มขีอ้กาํหนด

เกี)ยวกบั product limit 

 

ส่วนที1 4 : อตัราส่วนการลงทนุที1คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที1ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 ตราสารหนี' ตราสารกึ)งหนี'กึ)งทุน  

ตราสาร Basel III และศุกกู 
ของผูอ้อกรายใดรายหนึ)ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนี'ภาครฐัไทย 
หรอืตราสารหนี'ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี'สนิทางการเงนิ (financial liability) 
       ของผูอ้อกตราสารรายนั 'น ตามที)เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบั 
       รอบระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ โดยไม่ใหน้บัรวมมลูค่าหนี'สนิดงักล่าว 
       ของเจา้หนี'ที)มคีวามเกี)ยวขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงนิกูย้มืจากกจิการ 
       ที)เกี)ยวขอ้งกนั เป็นตน้ 

       ทั 'งนี' ในกรณีที)ผูอ้อกตราสารไม่มหีนี'สนิทางการเงนิตามที)เปิดเผย 
       ไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ  ใหใ้ช ้
       อตัราสว่นไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขาย 
       ตราสารตามขอ้นี'ของผูอ้อกรายนั 'นเป็นรายครั 'ง  เวน้แต่ 
       ในกรณีที)ผูอ้อกตราสารไดม้กีารยื)นแบบ filing ในลกัษณะ 
       เป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น 
       รายโครงการ 

  2.2  ในกรณีที)กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี'โดยเป็นตราสาร 
       ที)ออกใหมแ่ละม ีcredit rating อยู่ในระดบัตํ)ากว่า investment  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
       grade หรอืไม่ม ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื)อกองทุนภายใต ้
       การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3  
       ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั 'ง   
       เวน้แต่กรณีที)ผูอ้อกตราสารไดม้กีารยื)นแบบ filing ในลกัษณะ 
       เป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น 
       รายโครงการ 

       (อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารที)ออกโดย 
       บุคคลดงันี'  
       1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
       2. ธนาคารออมสนิ 
       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
       4. ธนาคารเพื)อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
       5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื)อที)อยู่อาศยั 
       6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
           แห่งประเทศไทย  
       7. ธนาคารเพื)อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
       8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
       9. บล. 
       10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที)ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
       11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศที)มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบั 
           บุคคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหนึ)ง - ไม่เกนิ 25% ของจาํนวนหน่วย CIS ทั 'งหมดของ MF หรอื 
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที)ออกหน่วยนั 'น   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุในกรณีดงันี' 
   3.1   การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที)จดัตั 'งขึ'นใหม่ที)ม ี
            ขนาดเลก็และมกีารเสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 
            โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 
   3.2   การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื)นที) บลจ. เดยีวกนั 
            เป็นผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินการ 

ทั 'งนี' การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

ว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรอื ที)แกไ้ขเพิ)มเตมิ 

ส่วนที1 5 : การดาํเนินการเมื1อทรพัยสิ์นที1ลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีที)กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี)กาํหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิที)ลงทุนมคุีณสมบตัทิี)เปลี)ยนแปลงไป

จนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรพัย์สินที)กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจดัการจะดําเนินการ

ดงัต่อไปนี' 
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(1) จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี)ยวกบัชื)อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัที)ทรพัย์สนิขาดคุณสมบตัิ และ

จดัสง่รายงานต่อสาํนักงาน รวมทั 'งจดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัที)เกดิกรณีดงักล่าว ตลอดจน

จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ี)บรษิทัจดัการ 

(2) จาํหน่ายทรพัยส์นิที)ขาดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั ไม่เกนิกว่า 90 วนั

นบัแต่วนัที)ทรพัยส์นินั 'นขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4. 

(3) เมื)อบรษิทัจดัการสามารถจําหน่ายทรพัยส์นิที)ขาดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิที)ขาดคุณสมบตัมิคุีณสมบตัเิปลี)ยนแปลง

ไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี)กาํหนดแลว้ บรษิทัจดัการจะจดัทาํรายงานขอ้มลูเกี)ยวกบัชื)อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน

ในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัที)ไดจ้าํหน่ายทรพัยส์นินั 'นออกไปหรอืวนัที)ทรพัยส์นิมกีารเปลี)ยนแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่

กรณี และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทั 'งจดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที)เกดิกรณีดงักล่าว 

2. ในกรณีที)ทรพัยส์นิในขณะที)กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที)กาํหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทําการติดต่อกนัโดยมไิด้เกดิจากการลงทุนเพิ)ม บรษิัทจดัการจะดําเนินการ

ดงัต่อไปนี' 

(1) จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี)ยวกบัประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัที)การลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงาน รวมทั 'งจดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัทํา

การสดุทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทาํการดงักล่าวตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ี)บรษิทัจดัการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิ)มเตมิในทรพัยส์นิที)เกนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที)

กาํหนด 

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที)กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั ไม่

เกนิระยะเวลาดงันี'  เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4. 

(ก) 30 วนันบัแต่วนัสิ'นรอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีที)ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที)คาํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 

สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากตั qวแลกเงนิหรอืตั qวสญัญาใชเ้งนิ  

(ข) 90 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทาํการดงักล่าว สาํหรบักรณีอื)นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (ก) เวน้แต่

กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ บรษิทัจดัการจะดาํเนินการแกไ้ขภายใน 30 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทํา

การดงักล่าว 

(4) เมื)อบรษิัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที)กําหนดแล้ว บรษิัทจดัการจะจดัทํารายงาน

ขอ้มูลเกี)ยวกบัชื)อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าวรวมถงึวนัที)สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วน

การลงทุนแล้วแต่กรณี และจดัส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั 'งจดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจาก

วนัที)มกีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนั 'น 

(5) ในกรณีที)กองทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที)คาํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการ

ที)ลงทุน (concentration limit) ตามที)กาํหนดในอตัราสว่นการลงทุนนี' นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้ 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี' 

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุ้นจํานวนที)เกนิอตัราส่วนการลงทุน  เวน้แต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รบัการ

ผ่อนผนัจากสาํนกังาน 
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(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอีํานาจควบคุม หรอืยื)นคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซื'อ ในกรณีที)ทรพัยส์นิเป็น

หุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึ)งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันั 'น

จนถงึหรอืขา้มจุดที)ตอ้งทาํคาํเสนอซื'อ   

3. ในกรณีที)กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที)กําหนดแต่ต่อมามกีรณีดงัต่อไปนี' จนเป็นเหตุใหไ้ม่

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามขอ้ 2. โดยอนุโลม  

(1) กรณีที)กองทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นที)มอียู่เดมินั 'น 

(2) กรณีที)กองทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค  

4. ในกรณีที)มเีหตุสดุวสิยัหรอืเหตุจําเป็นอื)นใดทําให้บรษิทัจดัการไม่สามารถดําเนินการแกไ้ขเพื)อใหก้ารลงทุนเป็นไป

ตามหลกัเกณฑท์ี)กําหนดในขอ้ 1.(2) หรอืขอ้ 2.(3) หรอืบรษิัทจดัการมคีวามเหน็ว่าการดําเนินการดงักล่าวจะไม่เป็น

ประโยชน์ต่อผูล้งทุน บรษิัทจดัการอาจใชดุ้ลยพนิิจดําเนินการตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน

เป็นสาํคญั และจะส่งรายงานเกี)ยวกบัการดําเนินการของบรษิทัจดัการในเรื)องดงักล่าวต่อสาํนักงาน ผูถ้อืหน่วยลงทุน

และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที)ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ทั 'งนี'ในการจดัส่ง

รายงานใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนบรษิทัจดัการสามารถดาํเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

 

ส่วนที1 6 : การดาํเนินการเมื1อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน  

1. ในกรณีที)กองทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิัทจดัการ

ตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี' 

(1) จดัทํารายงานเกี)ยวกบัการลงทุนที)ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั 'งเหตุผลที)ทําให้มกีารลงทุนไม่เป็นไปตาม

นโยบายการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานรวมทั 'งจดัสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที)ไม่เป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ี)บรษิทัจดัการ 

(2) ดาํเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนินการเปลี)ยนแปลงประเภทของ

กองทุน  ทั 'งนี' ตามหลกัเกณฑท์ี)กาํหนดในขอ้ 2.  

2. ในกรณีที)การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการจะ

ดําเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที)สดัส่วนการ

ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี)ยนแปลง

ประเภทของกองทุนรวมภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว 

ในการเปลี)ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ)ง บรษิัทจดัการจะจดัให้มวีธิกีารในการให้สทิธแิก่ผู้ถือหน่วยลง

ทุนเดมิในการที)จะออกจากกองทุนรวมก่อนที)การเปลี)ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวมี

ระยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  รวมทั 'งเมื)อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี)ยนแปลงประเภทของ

กองทุนรวมแลว้ บรษิทัจดัการจะไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ

เปลี)ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีที)ครบกําหนด 90 วนันบัแต่วนัที)สดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ

ลงทุน แต่การเปลี)ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมนั 'นเพิ)มเตมิ 
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4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit): 

กองทุนรวมที)มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื)อย่อ : LHGROWTH-R) 
เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ)าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
ชนิดจ่ายเงนิปนัผล (ชื)อย่อ : LHGROWTH-D)  
เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ)าเสมอจากเงนิปนัผล รวมถงึมสีทิธิ
ไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื)อนไขที)กรมสรรพากรกาํหนด 
ชนิดสะสมมลูค่า (ชื)อย่อ : LHGROWTH-A) 
เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) 
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
ทั 'งนี' ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถาบนั สามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื)อนไขที)
กองทุนกาํหนด  
 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั 
งแรก 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 
งแรก 

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื  
- วธิกีารอื)น ๆ เพื)อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 
งแรก 

บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซื'อคนืจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั 'งแรกใหแ้ก่ประชาชนทั )วไปในราคาขาย
หน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั 'งแรกที)ระบุไวใ้นหนังสอืชี'ชวน ทั 'งนี' หากมผีู้จองซื'อหน่วยลงทุนครบตาม
จํานวนเงนิทุนของโครงการก่อนสิ'นสุดระยะเวลาเสนอขายครั 'งแรก บรษิัทจดัการสามารถจะปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยปิดประกาศที)สาํนกังานของบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายและรบัซื'อคนืหน่วยลงทุน 

5.2.1. วธิกีารขอรบัหนงัสอืชี'ชวน ใบคาํสั )งซื'อหน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชี'ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั หนังสอืชี'ชวน
สว่นขอ้มลูโครงการ ใบคําขอเปิดบญัชกีองทุน ใบคําสั )งซื'อหน่วยลงทุน ไดท้ี)บรษิทัจดัการ ตามวนั เวลา ทําการ
ตามปกตขิองบรษิทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื (ถา้ม)ี ผูจ้ดัจาํหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี  

5.2.2. วนัและเวลาทาํการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจตดิต่อจองซื'อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการในระหว่างวนัที) 28 พฤษภาคม ถงึ 4 มถุินายน เวลา 8:30 –   
15:30 น. ณ บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนืแต่ละราย โดยกรอกใบจองซื'อใหค้รบถว้นและ
แนบเอกสารหลกัฐานในการจองซื'อ พรอ้มชําระเงนิค่าจองซื'อหน่วยลงทุน โดยวนัเสนอขายวนัสุดท้าย บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธริบัเงนิค่าจองซื'อเป็นเงนิโอนเท่านั 'นภายในเวลา 15:30 น. 

5.2.3. วธิกีารสั )งซื'อหน่วยลงทุน 

5.2.3.1 การกาํหนดราคาขายหรอืราคาสั )งซื'อหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท  บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี  
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5.2.3.2 วธิกีารเสนอขายหรอืสั )งซื'อหน่วยลงทุน 

(1) ผูท้ี)สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนสามารถสั )งซื'อหน่วยลงทุนไดท้ี)บรษิทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื 
ผูจ้ดัจาํหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี ไดต้ามวนัและเวลาระบุไวใ้นหนงัสอืชี'ชวน  
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 'งแรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสั )งซื'อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดใน
คําสั )งซื'อหน่วยลงทุนและเอกสารการสั )งซื'อหน่วยลงทุนที)บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี โดยแบ่งตามชนิด
หน่วยลงทุน ไดแ้ก่ หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปนัผล และหน่วย
ลงทุนชนิดสะสมมลูค่า  
ในการสั )งซื'อโดยการสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้นใจ
สามารถสั )งซื'อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 'งแรกได้ โดยการสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนมา
จากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ ตามเงื)อนไขที)ระบุในขอ้ 8 การสบัเปลี)ยนหน่วย
ลงทุน 

(2) ผูส้ ั )งซื'อจะต้องชําระเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั 'งจํานวนให้แก่บรษิัทจดัการ ผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื'อคนื (ถ้าม)ี ผูจ้ดัจําหน่าย (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน (ถ้าม)ี และกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบคําขอ
เปิดบญัชกีองทุน และใบคาํสั )งซื'อหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผูส้ ั )งซื'อหน่วยลงทุนที)มถีิ)นฐานอยู่ในประเทศต่างๆ จะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรื)องของขอ้กําหนด กฎระเบยีบ 
และภาษต่ีางๆ ที)เกี)ยวเนื)องกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

(4) สําหรบัผู้ส ั )งซื'อหน่วยลงทุนที)ยงัไม่เคยมบีญัชีกองทุน และ/หรอื บญัชผีู้ถือหน่วยลงทุน กบับรษิัทจดัการ 
จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน 

5.2.4 การรบัชาํระ และการเกบ็รกัษาเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ั )งซื'อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงนิค่าซื'อครั 'งเดยีวเตม็จํานวนที)ส ั )งซื'อ โดยชําระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์
หรอืวธิอีื)นใดที)บรษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ ั )งซื'อจะตอ้งลงวนัที)ตามวนัที)ที)ส ั )งซื'อและขดีคร่อมเฉพาะสั )งจ่ายใน
นาม “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั เพื)อจองซื'อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื)อ ที)อยู่และหมายเลขโทรศพัทข์อง
ผูส้ ั )งซื'อลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื)อความสะดวกในการตดิต่อและเพื)อผลประโยชน์ของผูส้ ั )งซื'อหน่วยลงทุน 

กรณีสั )งซื'อด้วยวธิีอื)นที)มิใช่เงนิโอน ผู้ส ั )งซื'อจะต้องลงวนัที)ให้บรษิัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อน
ระยะเวลาการเสนอขายครั 'งแรกจะสิ'นสุดลง ซึ)ง “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จํากดั เพื)อจองซื'อหน่วยลงทุน” 
เป็นบญัชกีระแสรายวนั มดีงัต่อไปนี' 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน)   สาํนกัลุมพนีิ  เลขที)บญัช ี889-1-01361-5 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  สาขาอาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนีิ เลขที)บญัช ี227-3-01446-6 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  สาขาสวนพล ู        เลขที)บญัช ี064-1-06608-7 

ธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลุมพนีิ เลขที)บญัช ี539-0-00105-5 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  สาขาสวนพล ู  เลขที)บญัช ี200-3-03485-3 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)   สาขาควิเฮา้ส ์ลุมพนีิ เลขที)บญัช ี492-6-00046-6 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี)ยนแปลงเพิ)มเติมบัญชีดงักล่าว  โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ)มเติม
โครงการโดยจะปิดประกาศ ณ ที)ทําการของบรษิทัจดัการและสถานที)ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบั
ซื'อคนืหน่วยลงทุน 
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(2)   หลงัจากที)บรษิทัจดัการ ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื (ถ้าม)ี ผูจ้ดัจําหน่าย (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน (ถ้าม)ี
ได้รบัการสั )งซื'อหน่วยลงทุน พรอ้มทั 'งเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุนจากผูส้ ั )งซื'อแล้ว บรษิทัจดัการ ผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื'อคืน ผู้จดัจําหน่าย (ถ้ามี) หรอืตัวแทน (ถ้ามี)จะออกสําเนาใบคําสั )งซื'อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ส ั )งซื'อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3) ในกรณีที)ผูส้ ั )งซื'อหน่วยลงทุนชาํระเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์ซึ)งไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิได้
ในวนัที)ส ั )งซื'อ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ั )งซื'อหน่วยลงทุนทําการสั )งซื'อหน่วยลงทุนใน
วนัทาํการที)สามารถเรยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีที)วนัทาํการที)สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดน้ั 'นเป็นวนั และ/หรอื เวลาที)ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอ
ขายไปแลว้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี)จะระงบัการซื'อหน่วยลงทุนของผูส้ ั )งซื'อนั 'น 

ในกรณีที)เชค็ หรอืดราฟต์ดงักล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ั )งซื'อ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ
ที)จะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ั )งซื'อนั 'น 

(4) ในการชําระเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุน ผูส้ ั )งซื'อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงนิจนเตม็จาํนวน จะ
หกัลบหนี'กบับรษิัทจดัการไม่ได้ เวน้แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ)งเพื)อซื'อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี'ที)บรษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบดาํเนินการ บรษิทัจดัการอาจจะดําเนินการให้
มกีารหกัลบกลบหนี'กนักไ็ด ้

(5) ผูส้ ั )งซื'อหน่วยลงทุนที)ไดท้าํการสั )งซื'อหน่วยลงทุน และไดช้ําระเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุนเตม็ตามจํานวนแลว้จะ
เพกิถอนการสั )งซื'อหน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคนืเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุนไม่ได ้ยกเวน้บรษิทัจดัการจะอนุญาต
ใหเ้พกิถอนได ้

(6)  บรษิทัจดัการจะนําเงนิที)ไดร้บัจากการสั )งซื'อหน่วยลงทุนเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากที)บรษิทัจดัการเปิดไว้
เพื)อการนี' ซึ)งดอกผล (ถา้ม)ี ในช่วงดงักล่าวทั 'งหมดจะนําเขา้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

5.2.5 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ั )งซื'อหน่วยลงทุนตามที)ส ั )งซื'อและไดช้ําระเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุน
เตม็ตามจาํนวนแลว้ ในกรณีที)จํานวนเงนิที)ระบุในคําสั )งซื'อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจํานวนเงนิที)บรษิทัจดัการ
ไดร้บัชาํระบรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิที)ไดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีที)การสั )งซื'อหน่วยลงทุนนั 'นมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจาํนวนหน่วยลงทุน
ของโครงการตามที)ได้รบัอนุมัติจากสํานักงาน บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ั )งซื'อโดยใช้
หลกัการ “จองซื'อก่อนไดก่้อน” ตามวนัที)ไดร้บัการสั )งซื'อและเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวน ในกรณีที)
มกีารสั )งซื'อในวนัเดยีวกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วน
จาํนวนหน่วยลงทุนที)ส ั )งซื'อใหแ้ก่ผูซ้ื'อหน่วยลงทุน 

ทั 'งนี' บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที)มผีูส้ ั )งซื'อหน่วยลงทุน
เกนิกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที)ไดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานในวนัทําการถดัจากวนัที)มผีูส้ ั )งซื'อ
หน่วยลงทุนเกนิจาํนวนหน่วยลงทุนของโครงการ แมว้่าจะยงัไม่สิ'นสดุระยะเวลาเสนอขายกต็าม โดยบรษิทั
จดัการจะปิดประกาศแจง้ไว ้ณ ที)ทาํการของบรษิทัจดัการ 

(2) ในกรณีที)บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนหรอืชื)อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิี)จะ
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จดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทั 'งหมดกไ็ด ้โดยไม่จาํเป็นต้องแจง้ใหผู้ส้ ั )งซื'อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า 

(3)    บรษิัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ)งในสามของ
จาํนวนหน่วยลงทุนที)จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั 'งหมด  เวน้แต่บุคคลที)ไดร้บัการจดัสรรเป็น  

(ก) กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  
(ข) กองทุนประกนัสงัคม   
(ค) กองทุนการออมแห่งชาต ิ 
(ง) กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาต ิ 
(จ) กองทุนสาํรองเลี'ยงชพี   
(ฉ) กองทุนรวมเพื)อผูล้งทุนทั )วไป 
(ช) กองทุนต่างประเทศที)มลีกัษณะตาม (ก) ถงึ (ฉ)  
(ซ) กองทุนอื)นใดที)มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนตาม (ก) ถงึ (ฉ)  
(ฌ)นิตบิุคคลที)จดัตั 'งขึ'นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถงึ (ฉ)  ซึ)งไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสยี
ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ  ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มูลนิธ ิหรอืวดั เป็น
ตน้ 
(ญ)บุคคลอื)นที)ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานเมื)อมเีหตุจาํเป็นและสมควร   

 

ใหถ้อืว่าบุคคลที)มคีวามสมัพนัธก์นัดงัต่อไปนี'เป็นกลุ่มบุคคลเดยีวกนั 

(ก) คู่สมรสและบุตรที)ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

(ข) นิตบิุคคล และผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้สว่นของนิตบิุคคลนั 'นซึ)งถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นในนิตบิุคคล
ดงักล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้แล้ว
ทั 'งหมดหรอืความเป็นหุน้สว่นทั 'งหมด   

(ค) กองทุนสว่นบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรอื (ข) ที)ไม่ใช่กองทุนสาํรองเลี'ยงชพี 

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึ'น หลงัจากที)นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื'อหน่วยลงทุน
ของผู้ส ั )งซื'อในสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้เท่านั 'น โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุน / ใบเสรจ็รบัเงนิ / ใบกํากบัภาษีใหแ้ก่ผูส้ ั )งซื'อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 
วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัสิ'นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 'งแรก 

5.2.6 การคนืเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ั )งซื'อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื)อนไขที)กําหนด
ดงัต่อไปนี' 

(1) กรณีที)การสั )งซื'อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั 'นไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทั 'งหมดหรอืบางส่วน
นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ขา้งล่าง 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการคนืเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูซ้ื'อหน่วยลงทุนโดยการชาํระเป็นเชค็ขดีคร่อมสั )ง
จ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซื'อหน่วยลงทุนและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดงักล่าวเขา้บญัชี
เงนิฝากของผูส้ ั )งซื'อหน่วยลงทุนตามเลขที)บญัชทีี)ระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชกีองทุน หรอืดาํเนินการโดยวธิกีาร
อื)นใดขึ'นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ภายใน 1 เดอืนนบัตั 'งแต่วนัทาํการถดัจากวนัสิ'นสดุระยะเวลาการ
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เสนอขายหน่วยลงทุนครั 'งแรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุน อนึ)ง สาํหรบัดอกเบี'ยหรอืผลประโยชน์
ใดๆ ที)เกดิขึ'นจากเงนิที)ไดร้บัจากการสั )งซื'อหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะนํารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของ
กองทุน 

(2) กรณีที)บรษิทัจดัการตอ้งยุตโิครงการหลงัจากสิ'นสดุระยะเวลาการเสนอขายครั 'งแรกเนื)องจาก 

(ก) ไม่สามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนทั )วไปไดถ้งึ 35 ราย  

(ข) ในกรณีที)เป็นกองทุนรวมเพื)อผูล้งทุนประเภทสถาบนั มกีารจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผูล้งทุนไดไ้ม่ถงึสบิ
ราย เวน้แต่เป็นกรณีที)เป็นการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั 'งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 
หรอืกองทุนประกนัสงัคม  

(ค)   ในกรณีที)เป็นกองทุนรวมเพื)อผูล้งทุนทั )วไป  มกีารจดัสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี)ยวกบั
ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี)ยวกับ
ขอ้จํากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที)ของบรษิัทจดัการ ทําให้ไม่สามารถจดทะเบยีน
กองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมได ้

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการคนืเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูซ้ื'อหน่วยลงทุนโดยการชาํระเป็นเชค็ขดีคร่อมสั )ง
จ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซื'อหน่วยลงทุนและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดงักล่าวเขา้บญัชี
เงนิฝากของผูส้ ั )งซื'อหน่วยลงทุนตามเลขที)บญัชทีี)ระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชกีองทุน หรอืดาํเนินการโดยวธิกีาร
อื)นใดขึ'นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ภายใน 1 เดอืนนบัตั 'งแต่วนัทาํการถดัจากวนัสิ'นสดุระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั 'งแรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุน และหากบรษิัทจดัการไม่สามารถคนื
เงนิและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเนื)องจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทั
จดัการจะชําระดอกเบี'ยในอตัราไม่ตํ)ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับแต่วนัที)ครบกําหนดเวลานั 'นจนถึงวนัที)บรษิทั
จดัการชําระเงนิจาํนวนดงักล่าวไดค้รบถว้น  ทั 'งนี' เวน้แต่สาํนกังาน จะพจิารณาผอ่นผนั สั )งการเป็นอยา่งอื)น 

ในกรณีที)บรษิัทจดัการประสงคจ์ะยกเลกิการจดัตั 'งกองทุนรวมที)อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 'ง
แรก บรษิทัจดัการอาจยุตกิารขายหน่วยลงทุนได ้โดยบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้าํนักงานทราบถงึการยุติ
การขายหน่วยลงทุนดงักล่าวภายใน 7 วนันับแต่วนัที)ยุตกิารขายหน่วยลงทุนนั 'น และใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตั 'ง
กองทุนรวมสิ'นสุดลงในวันที)แจ้งให้สํานักงานทราบ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื'อหน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใดๆ ที)เกดิขึ'นจากเงนิที)ไดร้บัจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ตามสดัส่วนของเงนิค่าซื'อ
หน่วยลงทุนภายใน 15 วนันับแต่วนัที)การอนุมตัิให้จดัตั 'งกองทุนรวมสิ'นสุดลง และหากบรษิัทจดัการไม่
สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเนื)องจากความผดิของบรษิทัจดัการเอง 
บรษิทัจดัการจะชาํระดอกเบี'ยในอตัราไม่ตํ)ากว่ารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที)ครบกาํหนดเวลานั 'นจนถงึวนัที)
ชาํระเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุนจนครบถว้น 

5.2.7 เงื)อนไขการขายหน่วยลงทุน 

5.2.7.1 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี)จะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการสั )งซื'อหน่วยลงทุนทั 'งหมดหรอืบางส่วน
ในกรณีใดกรณีหนึ)งดงัต่อไปนี' 

(1) กรณีที)การสั )งซื'อหน่วยลงทุนนั 'นมผีลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนของโครงการตามที)ไดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลที)บรษิัทจดัการ ไดร้บัจากผูส้ ั )งซื'อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจรงิ
หรอืไม่ครบถว้น 



หนงัสือชี 
ชวนสว่นข้อมลูโครงการ               กองทนุเปิด แอล เอช โกรท 

23 

 

(3) กรณีที)มีผู้ส ั )งซื'อหน่วยลงทุนจนอาจทําให้การจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคล
เดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ)งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด เว้นแต่บุคคลที)
ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนเป็น  

(ก) กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  
(ข) กองทุนประกนัสงัคม   
(ค) กองทุนการออมแห่งชาต ิ 
(ง) กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาต ิ 
(จ) กองทุนสาํรองเลี'ยงชพี   
(ฉ) กองทุนรวมเพื)อผูล้งทุนทั )วไป 
(ช) กองทุนต่างประเทศที)มลีกัษณะตาม (ก) ถงึ (ฉ)  
(ซ) กองทุนอื)นใดที)มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนตาม(ก) ถงึ (ฉ)  
(ฌ)นิตบิุคคลที)จดัตั 'งขึ'นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถงึ (ฉ)  ซึ)งไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสยี
ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ  ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มูลนิธ ิหรอืวดั เป็น
ตน้ 
(ญ)บุคคลอื)นที)ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานเมื)อมเีหตุจาํเป็นและสมควร   

(4)   กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื'อหน่วยลงทุนของผูส้ ั )งซื'อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจ
เป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที)จะปฏิเสธการสั )งซื'อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที)บริษัทจดัการ
เหน็สมควร เช่น ในกรณีที)บรษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื
กรณีที)การสั )งซื'อหน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปญัหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่
กองทุน เป็นตน้ ทั 'งนี'เพื)อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน และชื)อเสยีงหรอื
ความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

5.2.7.2 เมื)อสิ'นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแล้ว หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ)ง
ดงัต่อไปนี' ให้การอนุมตัิให้จดัตั 'งและจดัการกองทุนรวมของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็น
อนัสิ'นสดุลง เวน้แต่จะมเีหตุอนัสมควรและไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที)ขายไดม้จีํานวนไม่มากพอที)จะทําใหเ้หมาะสมกบัค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
จดัการลงทุนต่อไป 

(2) ลกัษณะการขายหน่วยลงทุน จํานวนผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืลกัษณะของผูล้งทุน ไม่ไดเ้ป็นไปตาม
โครงการที)ไดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื)อการอนุมตัจิดัตั 'งและจดัการกองทุนรวมสิ'นสุดลง ให้บรษิัทจดัการดําเนินการคนืเงนิค่าจองซื'อ
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื'ออย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที)กําหนดไวใ้นขอ้ 5.2.6 “การ
คนืเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุน” 

5.2.7.3.  บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที)จะปฏิบัติตามนโยบาย 
รายละเอยีด และ วธิกีารเงื)อนไขต่างๆ ที)กาํหนดในโครงการนี'แลว้ 

ทั 'งนี' บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิ)มเตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการกองทุนรวมเกี)ยวกบั
การเปลี)ยนแปลงวนั เวลาทาํการขายหรอืรบัซื'อคนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบิตัทิี)เกี)ยวขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบ
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทั 'งนี' จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 



หนงัสือชี 
ชวนสว่นข้อมลูโครงการ               กองทนุเปิด แอล เอช โกรท 

24 

 

5.2.8.  เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี

ผูส้ ั )งซื'อจะต้องเปิดบญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการไว ้เพื)อประโยชน์ในการติดต่อทํารายการซื'อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ โดยผูส้ ั )งซื'อจะต้องกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ใน
คําขอเปิดบญัชกีองทุนอย่างถูกต้องและตามความจรงิ พรอ้มทั 'งแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัช ี(บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื)นๆ ตามที)เหน็สมควร) ดงันี' 
กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ในกรณีที)ใช้สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรอืสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรฐัวิสาหกิจ ต้องแนบสําเนา
ทะเบยีนบา้นพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งเป็นเอกสารหลกัฐานเพิ)มเตมิดว้ย 
ในกรณีที)เป็นผูเ้ยาวท์ี)ยงัไม่ไดบ้รรลุนิตภิาวะ ใหใ้ชเ้อกสารหลกัฐานเป็นสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ยาว ์พรอ้มทั 'ง
เอกสารหลกัฐานที)กล่าวมาในวรรคหนึ)งและวรรคที)สองขา้งตน้ของบดิาหรอืมารดาของผูเ้ยาว ์

(2) สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื)อและเลขที)บญัช ี(ในกรณีที)มคีวามประสงคจ์ะรบั
เงนิคนืในสว่นที)ไม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการรบัเงนิปนัผล หรอืการรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้
บญัช)ี พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(3) สาํเนาเอกสารแสดงตนอื)นใดที)บรษิทัจดัการเหน็สมควร  
กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว 
(1) สาํเนาใบต่างดา้วหรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
(2) สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื)อและเลขที)บญัช ี(ในกรณีที)มคีวามประสงคจ์ะรบั

เงนิคนืในสว่นที)ไม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการรบัเงนิปนัผล หรอืการรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้
บญัช)ี พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(3) สาํเนาเอกสารแสดงตนอื)นใดที)บรษิทัจดัการเหน็สมควร  
กรณีคณะบุคคล 
(1) สาํเนาหนงัสอืจดัตั 'งคณะบุคคล 
(2) หนงัสอืแสดงความยนิยอมของคณะบุคคลทุกท่านที)แต่งตั 'งผูม้อีาํนาจดาํเนินการแทน 
(3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของคณะบุคคลทุกท่าน 
(4) สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษใีนนามคณะบุคคล (ในกรณีที)มคีวามประสงคใ์หห้กัภาษ ีณ ที)จ่าย) 
(5) สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื)อและเลขที)บญัช ี(ในกรณีที)มคีวามประสงคจ์ะรบั

เงนิคนืในสว่นที)ไม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการรบัเงนิปนัผล หรอืการรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้
บญัช)ี 

ทั 'งนี' เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) และ (5) ตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลนั 'น 
พรอ้มประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยคณะบุคคลแต่ละราย 
กรณีนิตบิุคคลที)จดทะเบยีนในประเทศไทย 

(1) สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนจากกระทรวงพาณิชย ์อายไุม่เกนิ 1 เดอืนก่อนวนัสั )งซื'อหน่วยลงทุน 
(2) สาํเนาหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทั  
(3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามตามเงื)อนไขของบรษิทั ตามแบบบคุคลธรรมดา 
(4) สาํเนารายงานมตทิี)ประชมุคณะกรรมการบรษิทัที)อนุญาตใหเ้ปิดบญัชซีื'อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได ้
(5) หนงัสอืมอบอาํนาจ 
(6) หลกัฐานของผูร้บัมอบอาํนาจ ตามแบบบุคคลธรรมดา 



หนงัสือชี 
ชวนสว่นข้อมลูโครงการ               กองทนุเปิด แอล เอช โกรท 

25 

 

(7) สาํเนาบญัชรีายชื)อผูถ้อืหุน้ (บอจ.5) 
(8) สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี
 (9) สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื)อและเลขที)บญัช ี(ในกรณีที)มคีวามประสงคจ์ะรบั

เงนิคนืในสว่นที)ไม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการรบัเงนิปนัผล หรอืการรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้
บญัช)ี 

ทั 'งนี' เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้อีาํนาจลงนามแทนนิติ
บุคคลนั 'น พรอ้มประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลง
นามแทนนิตบิุคคลแต่ละราย 
กรณีนิตบิุคคลที)จดทะเบยีนในต่างประเทศ 
(1) สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการจดัตั 'งบรษิทั 
(2) หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ 
(3) ขอ้บงัคบั 
(4) สาํเนารายงานมตทิี)ประชมุคณะกรรมการบรษิทัที)อนุญาตใหเ้ปิดบญัชซีื'อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได ้
(5) หนงัสอืรบัรองที)ออกไม่เกนิ 1 เดอืนก่อนวนัสั )งซื'อหน่วยลงทุน 
(6) ตวัอย่างลายมอืชื)อผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื)อนไขในการลงนาม  
(7) สาํเนาใบต่างดา้วหรอืหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิคุคล 
(8) หนงัสอืมอบอาํนาจ (ในกรณีที)ผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามที)ระบใุน

หนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล) 
(9) สาํเนาบญัชรีายชื)อผูถ้อืหุน้ 
(10) สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถา้ม)ี 
(11) สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื)อและเลขที)บญัช ี(ในกรณีที)มคีวามประสงคจ์ะรบั

เงนิคนืในสว่นที)ไม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการรบัเงนิปนัผล หรอืการรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้
บญัช)ี 

(12) เอกสารอื)นใดที)กาํหนดโดยบรษิทัจดัการ 
ทั 'งนี' เอกสารตามขอ้ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) และ (12) ตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้ ี
อาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลนั 'น พรอ้มประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (7) ตอ้งลงนามรบัรองสาํเนา
ถูกตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลแต่ละราย 
หมายเหตุ: เอกสารสาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื)อและเลขที)บญัช ี(ในกรณีที)มคีวาม
ประสงคจ์ะรบัเงนิคนืในสว่นที)ไม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการรบัเงนิปนัผล หรอืการรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการ
โอนเขา้บญัช)ี  
หากเป็นบญัชธีนาคารที)เปิดในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล (สาํนกัหกับญัชกีรุงเทพ) บรษิทัจดัการจะดาํเนินการคนืเงนิ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมสั )งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้อืหน่วยลงทุน
และส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเลขที)บญัชทีี)ระบุไว้
ในคาํขอเปิดบญัชกีองทุน หรอืดาํเนินการโดยวธิกีารอื)นใดขึ'นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
หากเป็นบญัชธีนาคารที)เปิดในเขตต่างจงัหวดั ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้เป็นบญัชรีบัเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน/
ผลประโยชน์อื)นๆ ได ้4 ธนาคารเท่านั 'น ไดแ้ก่ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั(มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั 
(มหาชน), ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน), ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากดั (มหาชน) นอกเหนือจาก 4 ธนาคารที)
กล่าวมาขา้งต้นนี' บรษิทัจดัการจะดําเนินการคนืเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยการชาํระเป็นเชค็ขดี
คร่อมสั )งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้อืหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิ
ฝากของผู้ถอืหน่วยลงทุนตามเลขที)บญัชทีี)ระบุไวใ้นคําขอเปิดบญัชกีองทุน หรอืดําเนินการโดยวธิกีารอื)นใดขึ'นอยู่กบั
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ดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นผูร้บัภาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน (ถ้า
ม)ี เขา้บญัชขีองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามอตัราที)ธนาคารพาณิชยก์าํหนด โดยตดัจ่ายจากจาํนวนเงนิที)จะโอนเขา้บญัชนีั 'นๆ  

หากมกีารเปลี)ยนแปลงหรอืเพิ)มเตมิธนาคารหรอืวธิทีี)ชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบ โดย
จะติดประกาศแจ้งให้ทราบ ณ ที)ทําการของบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซื'อคืนหน่วยลงทุน รวมทั 'ง
เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขโครงการ 

6 การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั 
งแรก 

6.1.  ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั 
งแรก: 

- บรษิทัจดัการ 
-  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื 

-  วธิกีารอื)น ๆ เพื)อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 
6.2  รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั 
งแรก : 

6.2.1  วธิกีารขอรบัหนงัสอืชี'ชวน ใบคาํสั )งซื'อหน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถตดิต่อขอรบัหนงัสอืชี'ชวนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั หนงัสอืชี'ชวน
ส่วนขอ้มูลโครงการ ใบคําขอเปิดบญัชกีองทุน ใบคําสั )งซื'อหน่วยลงทุน ได้ที)บรษิัทจดัการ ตามวนั เวลา ทํา
การตามปกตขิองบรษิทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื ผูจ้ดัจาํหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี  

สาํหรบัผูล้งทุนที)ยงัไม่เคยมบีญัชกีองทุน จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ใน
คาํขอเปิดบญัชกีองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชกีองทุน 

6.2.2  วนัและเวลาทาํการเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะกําหนดวนัเริ)มรบัคําสั )งซื'อหน่วยลงทุนภายใน15  วันทําการ นับตั 'งแต่วันถัดจากวันจด
ทะเบยีนกองทุนรวม ทั 'งนี' บรษิทัจดัการจะประกาศวนัที)เป็นวนัทําการซื'อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า 
โดยปิดประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื และบนเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายและรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนจะรบัคาํสั )งซื'อหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตั 'งแต่เวลาเริ)มทาํการของบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายและรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนจนถงึเวลา 15.30 น. 
ของทุกวนัทําการซื'อขายณ บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื โดยผูส้นใจกรอกใบคําสั )งซื'อ
ใหค้รบถ้วนและแนบเอกสารหลกัฐานในการซื'อหน่วยลงทุน พรอ้มชําระเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุน รวมถงึชุดเปิด
บญัชกีองทุน (กรณีที)ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุน)  

การสั )งซื'อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ให้ถือว่าเป็นการสั )งซื'อหน่วยลงทุนในวนัทําการซื'อขายนั 'น ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที)คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที)คํานวณได้เมื)อสิ'นวนัทําการซื'อขายหน่วยลงทุนนั 'น 
เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ และเป็นราคาที)รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

การสั )งซื'อหน่วยลงทุนภายหลงัเวลา 15.30 น. ใหถ้อืว่าเป็นการสั )งซื'อหน่วยลงทุนในวนัทาํการซื'อขายถดัไป 

ทั 'งนี' บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี)จะปรบัปรุงเปลี)ยนแปลงวนัและเวลาการรบัคําสั )งซื'อหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามที)บรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทั
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จดัการ และ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื'อคืน ทั 'งนี' เป็นไปเพื)อความเหมาะสม หรอืเพื)อประโยชน์แก่
กองทุนรวม 

6.2.3 วธิกีารซื'อและชาํระเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุน  

6.2.3.1 วธิกีารซื'อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื 

(1) ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนสามารถสั )งซื'อหน่วยลงทุนไดท้ี)บรษิทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื 
(ถ้ามี) ผู้จดัจําหน่าย (ถ้ามี) หรอืตัวแทน (ถ้ามี) หรอืทางโทรสาร หรือโดยวิธกีารอื)นใดที)บรษิัทจดัการ
ยอมรบั ในทุกวนัทาํการภายในเวลา 15.30 น. โดยจะตอ้งสั )งซื'อหน่วยลงทุนเป็นมลูค่าไม่ตํ)ากว่าที)ระบุไวใ้น
หนังสอืชี'ชวน ซึ)งเป็นมูลค่าที)รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแลว้ (ถ้าม)ีโดยจะต้องระบุชนิดหน่วย
ลงทุน ได้แก่ หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปนัผล และหน่วย
ลงทุนชนิดสะสมมลูค่า  

(2) ผูส้ ั )งซื'อจะต้องชําระเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั 'งจํานวนใหแ้ก่บรษิทัจดัการ ผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื'อคนื (ถา้ม)ี ผูจ้ดัจาํหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถ้าม)ี และกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบคาํขอ
เปิดบญัชกีองทุน และใบคาํสั )งซื'อหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) สาํหรบัผู้ส ั )งซื'อหน่วยลงทุนที)ยงัไม่เคยมบีญัชกีองทุน และ/หรอื บญัชผีู้ถือหน่วยลงทุน กบับรษิัทจดัการ 
จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน 

(4) ผูส้ ั )งซื'อหน่วยลงทุนสามารถชาํระเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุน โดยชาํระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์หรอืวธิอีื)นใดที)
บรษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ ั )งซื'อจะตอ้งลงวนัที)ตามวนัที)ที)ส ั )งซื'อและขดีคร่อมเฉพาะสั )งจ่ายในนาม “บลจ. 
แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั เพื)อจองซื'อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื)อ ที)อยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ ั )งซื'อลง
บนดา้นหลงัของเชค็เพื)อความสะดวกในการตดิต่อและเพื)อผลประโยชน์ของผูส้ ั )งซื'อหน่วยลงทุนเป็นบญัชี
กระแสรายวนั มดีงัต่อไปนี' 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั(มหาชน)  สาํนกัลุมพนิี  เลขที)บญัช ี889-1-01361-5 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  สาขาอาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนีิ เลขที)บญัช ี227-3-01446-6 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาสวนพล ู        เลขที)บญัช ี064-1-06608-7 

ธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลุมพนีิ เลขที)บญัช ี539-0-00105-5 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  สาขาสวนพล ู  เลขที)บญัช ี200-3-03485-3 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)   สาขาควิเฮา้ส ์ลุมพนีิ เลขที)บญัช ี492-6-00046-6 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาขาอาคารสาทร ซติี'  เลขที)บญัช ี004-1-10428-2 

ธนาคาร ยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน)    สาขา อาคารไทยวา เลขที)บญัช ี794-3-63067-8 

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาสาํนกัสลีม   เลขที)บญัช8ี00-0-22888-4 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่   เลขที)บญัช ี000-113-000-003-33 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี)ยนแปลงเพิ)มเติมบญัชดีงักล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ)มเติม
โครงการโดยจะปิดประกาศ ณ ที)ทาํการของบรษิทัจดัการและสถานที)ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายและรบั
ซื'อคนืหน่วยลงทุน 
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 (5)หลงัจากที)บรษิัทจดัการ ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื'อคืน (ถ้ามี) ผู้จดัจําหน่าย (ถ้าม)ี หรอืตัวแทน (ถ้ามี)
ไดร้บัการสั )งซื'อหน่วยลงทุน พรอ้มทั 'งเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุนจากผูส้ ั )งซื'อแลว้ บรษิทัจดัการ ผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื'อคนื ผู้จดัจําหน่าย (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน (ถ้าม)ีจะออกสําเนาใบคําสั )งซื'อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ส ั )งซื'อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(6) ในกรณีที)ผูส้ ั )งซื'อหน่วยลงทุนชําระเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ ซึ)งไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิ
ไดใ้นวนัที)ส ั )งซื'อ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี)จะระงบัการขายหน่วยลงทุนให้กบัผู้
ส ั )งทาํการซื'อนั 'น 

(7) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ั )งซื'อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์
ภายใน 7 วนัทาํการ นบัตั 'งแต่วนัถดัจากวนัขายหน่วยลงทุน 

ทั 'งนี' สทิธิในหน่วยลงทุนของผู้ส ั )งซื'อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ'นต่อเมื)อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึก
รายการสั )งซื'อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

(8) ในการชําระเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุน ผูส้ ั )งซื'อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงนิจนเตม็จํานวน 
จะหกัลบหนี'กบับรษิทัจดัการไมไ่ด ้เวน้แต่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมหนึ)งเพื)อซื'อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี'ที)บรษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบดําเนินการ บรษิทัจดัการอาจจะดําเนินการ
ใหม้กีารหกัลบกลบหนี'กนักไ็ด ้

(9) ผูส้ ั )งซื'อหน่วยลงทุนที)ไดท้าํการสั )งซื'อหน่วยลงทนุ และไดช้าํระเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนแลว้จะ
เพิกถอนการสั )งซื'อหน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคืนเงินค่าซื'อหน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบรษิัทจดัการจะ
อนุญาตใหเ้พกิถอนได ้

(10) การเพิ)มจาํนวนหน่วยลงทุนที)ขายไดแ้ลว้ จะกระทําในวนัทาํการถดัจากวนัที)คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน
จาํนวนนั 'น 

(11) บรษิทัจดัการขอสวงนสทิธทิี)จะปฏเิสธการสั )งซื'อหน่วยลงทุน ในกรณีที)บรษิทัจดัการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า
การสั )งซื'อดงักล่าว มผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืต่อชื)อเสยีง หรอืต่อ
ความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส ั )งซื'อหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า 

6.2.3.2 วธิกีารขายหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศพัทบ์รษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบเมื)อเปิดใหบ้รกิารและเมื)อไดร้บั
ความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที)ทาํการของบรษิทัจดัการและ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื) 

เมื)อบรษิทัจดัการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดงักล่าว บรษิทัจดัการจะจดัใหม้รีายละเอยีดหลกัเกณฑ ์เงื)อนไข ขั 'นตอน
วิธีการใช้บริการ และกําหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิด
ประกาศ ณ ที)ทาํการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุการขายหรอืรบัซื'อคนื ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วนัก่อน
เริ)มใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

6.2.3.3. วธิกีารขายหน่วยลงทุนโดยผ่านอนิเตอรเ์น็ต (Internet)(บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบเมื)อเปิดใหบ้รกิารและ
เมื)อไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที)ทําการของบรษิัท
จดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื) 
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เมื)อบรษิทัจดัการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดงักล่าว บรษิทัจดัการจะจดัใหม้รีายละเอยีดหลกัเกณฑ ์เงื)อนไข ขั 'นตอน
วิธีการใช้บรกิาร และกําหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิด
ประกาศ ณ ที)ทําการของบรษิัทจดัการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรบัซื'อคนื ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั
ก่อนเริ)มใหบ้รกิารโดยจะปิดประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

6.2.3.4 การรบัซื'อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื)น ๆ เพื)ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 
บรษิทัจดัการอาจเพิ)มเตมิวธิกีารรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนโดยวธิอีื)น ๆ เพื)อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น วิธีการรบัซื'อคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) 
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet 
Banking) เครื)องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื)นใดอันจะเป็นการ
อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน
แล้ว ทั 'งนี' บรษิัทจดัการจะแจง้ถงึวธิกีารรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนนั 'น ๆ ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเริ)มให้บริการ โดยจะปิด
ประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

 
6.2.4 ราคาขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสั )งซื'อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนที)คาํนวณได ้ณ สิ'นวนัทําการขายหน่วยลงทุนนั 'น 
โดยเป็นราคาที)ไดร้บัการรบัรองจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้บวกดว้ยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

7 การรบัซื
อคืนหน่วยลงทุน: 

7.1 ช่องทางการรบัซื
อคืนหน่วยลงทุน : 

  - บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื 
- วธิกีารอื)น ๆ เพื)อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2 รายละเอียดช่องทางการรบัซื
อคืนหน่วยลงทุนเพิ1มเติม : 

บรษิทัจดัการจะเริ)มรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 'งแรกภายใน 30 วนัทาํการนบัตั 'งแต่วนั
ถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

7.3 วิธีการรบัซื
อคืนหน่วยลงทุน : 

 - รบัซื'อคนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ
  - รบัซื'อคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ

7.4 รายละเอียดวิธีการรบัซื
อคืนหน่วยลงทุนเพิ1มเติม : 

วิธีการรบัซื
อคืนหน่วยลงทุน 

กรณีรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  ม ี

ชนิดจ่ายเงนิปนัผล  : ไม่ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า  : ไม่ม ี
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7.4.1 วธิกีารรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

1.  บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั )งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 12 ครั 'ง โดยพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานสิ'นสุดตามช่วงเวลาที)บริษัทจดัการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรอืกําไรสุทธิในงวดบญัชทีี)จะ
จ่ายเงนิค่ารบัซื'อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี 

2.  บรษิัทจดัการจะดําเนินการรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที)มีรายชื)ออยู่ตามหลกัฐานที)
ปรากฎในทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน ของวนัที)รบัซื'อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัินั 'น ตามสดัส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที)ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมด โดยบรษิัทจดัการจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนที)คํานวณไดเ้มื)อสิ'นวนัทําการรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิเป็นเกณฑ์ในการคํานวณรบัซื'อคนื
หน่วยลงทุน 

ทั 'งนี' ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิตามมลูค่าหน่วยลงทุนอนัเนื)องมาจากมลูค่าหน่วยลงทุนนั 'นอาจต้องถูก
หกัค่าใชจ้่ายที)เกดิขึ'น เช่น ค่าใชจ้่ายอื)นใดที)เกดิขึ'นจรงิจากการดาํเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการ
จะนําเงนิค่ารบัซื'อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าว ไปซื'อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ 
โดยจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดแอล เอช ตลาดเงนิ ที)ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั จะคํานวณโดยราคา
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดแอล เอช ตลาดเงิน ภายใน 5 วันทําการนับถัดไปจากวันที)บริษัทจัดการ
ดาํเนินการรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

ในวนัทาํรายการรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทุนผูถ้อืหน่วยลงทุนที)ยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทนุเปิด แอล 
เอช ตลาดเงนิบรษิทัจดัการจะดาํเนินการเปิดบญัชกีองทุนดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนอตัโนมตัโิดยถอืว่าผูถ้อื
หน่วยลงทุนไดใ้หค้วามยนิยอมในการดาํเนินการดงักล่าวแลว้ 

3.  การรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง โดยบรษิทัจดัการ
จะลดจาํนวนหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิั 'น 

4.  บรษิัทจดัการจะใช้รายชื)อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วนัทําการขายคืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวโดยจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื)อพกัการโอนหน่วยลงทุนสําหรบัการรบัซื'อคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าวในวนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

กรณีรบัซื'อคนืปกต ิ

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  ม ี

ชนิดจ่ายเงนิปนัผล   :  ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า   :  ม ี

7.4.2 การรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนืปกต ิ

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั )งขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ี)บรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนืไดทุ้ก
วนัทําการโดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั )งในการขายคนืหน่วยลงทุนได้ตั 'งแต่เวลาเริ)มทําการถึงเวลา 
15:30 น.หรอืเวลาอื)นใดที)บรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนืจะกําหนดเวลาโดยจะแจง้ให้ผู้
ลงทุน โดยใชร้าคารบัซื'อคนืหน่วยลงทุนที)คํานวณได ้ณ สิ'นวนัทาํการซื'อขายหน่วยลงทุน ซึ)งเป็นราคาที)ไดร้บั
รองจากผูด้แูลผลประโยชน์ 

ทั 'งนี' บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี)จะเปลี)ยนแปลงวนัและเวลาของวนัที)เปิดรบัคาํสั )งขายคนืหน่วยลงทุนตามที)
ได้แจง้ไวใ้นหนังสอืชี'ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะทําการปิดประกาศใหท้ราบล่วงหน้า ณ 
สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื หรอืเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
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(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั )งขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคําสั )งขายคืน และหลกัฐานการขายคืน และกรอก
รายละเอยีดในใบคําสั )งขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วน ถูกต้อง และชดัเจน โดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนที)จะ
ขายคืนหรอืจํานวนเงนิที)ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รบัจากการขายคืนหน่วยลงทุนซึ)งบริษัทจดัการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนืที)รบัคําสั )งขายคนืหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัคําสั )งขายคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ทั 'งนี' ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั )งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได ้โดยผูถ้อืหน่วยต้องลงนามใน
แบบฟอรม์ขายคนืหน่วยลงทุน พรอ้มทั 'งแนบเอกสารหลกัฐานตามที)บรษิัทจดัการกําหนด และจะต้องปฏบิตัิ
ตามเงื)อนไขที)บรษิัทจดัการระบุไวใ้นคําขอใช้บรกิารดงักล่าว และผูถ้ือหน่วยลงทุนที)ใช้บรกิารซื'อขายหน่วย
ลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องยอมรบัและผูกพนัตามเงื)อนไข และ/หรอื ที)จะแก้ไขเพิ)มเติมเปลี)ยนแปลงใน
อนาคต ซึ)งรวมถงึการยอมรบัความเสี)ยงใด ๆ ที)อาจเกดิขึ'นอนัเนื)องมาจากความขดัขอ้งของระบบ 

(3) ในกรณีที)ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที)จะขายคนื หรอืจํานวนเงนิที)ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการ
ไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุนในใบคาํสั )งขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วย
ลงทุนหกัด้วยค่าธรรมเนียมการรบัซื'อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ของผู้ถือหน่วยลงทุนที)ปรากฏอยู่ในรายการที)
บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ี)จะขายคนืหน่วยลงทุน
ทั 'งหมดเท่าที)ปรากฏอยู่ในรายการที)บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนั 'น 

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะทาํการตรวจสอบรายการสั )งขายคนืหน่วยลงทุนกบัทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หาก
ถูกตอ้งนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะเป็นผูย้กเลกิหน่วยลงทุนดงักล่าวพรอ้มกบัออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัทาํการนบัตั 'งแต่วนัถดัจากวนัทาํการซื'อขายหน่วยลงทุนนั 'น ๆ 

ทั 'งนี' สทิธกิารขายคนืหน่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนจะเกดิขึ'นต่อเมื)อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ําการ
บนัทกึรายการสั )งขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

(5) บรษิทัจดัการจะดาํเนินการใหม้กีารชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทาํการ นบัตั 'งแต่วนัถดัจากวนั
ทาํการซื'อขายหน่วยลงทุน ตามวธิทีี)ผูถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบคาํขอเปิดบญัช ี

(6) ในกรณีที)ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ื)นคําสั )งขายคนืหน่วยลงทุนต่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อ
คืน และบริษัทจดัการยงัไม่สามารถรบัซื'อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการของบรษิัทจดัการตามขอ้ “การไม่ขายหรอืรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนตามคําสั )งซื'อหรอืขายคนืหน่วย
ลงทุน”  ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจขอยกเลกิคําสั )งขายคนืของผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างวนัทําการใดที)บรษิัท
จดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื'อคืน ที)ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื)นคําสั )งขายคนืหน่วยลงทุน ทั 'งนี' การ
ยกเลกิคาํสั )งขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบรูณ์กต่็อเมื)อไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการก่อนเท่านั 'น 

(7) การลดจาํนวนหน่วยลงทุนที)รบัซื'อคนืจะกระทาํในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการซื'อขายหน่วยลงทุนจาํนวนนั 'น 

7.4.3 การรบัซื'อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศพัท์ (บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ทราบเมื)อเปิดให้บรกิารและเมื)อ
ได้รบัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที)ทําการของบรษิทัจดัการ
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื) 

เมื)อบรษิทัจดัการเปิดใหใ้ช้บรกิารดงักล่าว บรษิัทจดัการจะจดัให้มรีายละเอยีดหลกัเกณฑ์ เงื)อนไข ขั 'นตอน
วธิกีารใชบ้รกิาร และกาํหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบและปฏบิตัติาม โดยปิดประกาศ ณ 
ที)ทําการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุการขายหรอืรบัซื'อคนื ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเริ)มใหบ้รกิาร
โดยจะปิดประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
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7.4.4 การรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านอนิเตอรเ์น็ต(Internet)(บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบเมื)อเปิดให้บรกิารและ
เมื)อได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที)ทําการของบรษิัท
จดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื) 

เมื)อบรษิทัจดัการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดงักล่าว บรษิทัจดัการจะจดัใหม้รีายละเอยีดหลกัเกณฑ ์เงื)อนไข ขั 'นตอน
วธิกีารใชบ้รกิาร และกาํหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบและปฏบิตัติาม โดยปิดประกาศ ณ 
ที)ทาํการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุการขายหรอืรบัซื'อคนื ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเริ)มใหบ้รกิาร
โดยจะปิดประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

7.4.5 การรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนโดยวธิกีารอื)น ๆ เพื)ออํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต บรษิัท
จดัการอาจเพิ)มเตมิวธิกีารรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนโดยวธิอีื)น ๆ เพื)อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น วธิกีารรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอรธ์นาคาร (Bill Payment) บรกิารธนาคารทาง
โทรศพัท์ (Telephone Banking) บรกิารธนาคารทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Internet Banking) เครื)องฝากถอนเงนิ
อตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) หรอืวธิกีารอื)นใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทั 'งนี' บรษิทัจดัการจะแจง้ถงึวธิกีาร
รบัซื'อคนืหน่วยลงทุนนั 'น ๆ ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเริ)มใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

7.5 ระยะเวลาในการซื
อคืน : 

ทุกวนัทาํการ 

7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซื
อคืน: 

กรณีรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :   ไม่เกนิปีละ 12 ครั 'ง 

โดยบรษิทัจดัการจะประกาศชว่งเวลาการรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวที)เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เพื)อแจง้ให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

กรณีรบัซื'อคืนหน่วยลงทุนปกติ  :  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคําสั )งขายคนืล่วงหน้าและ
หลกัฐานการขายคนืล่วงหน้าซึ)งเป็นไปตามรายละเอยีดในข้อ 7.4.2 วธิีการ วนัเวลา และวนัทําการรบัซื'อคนืหน่วย
ลงทุนปกต ิ
อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจขยายหรอืเปลี)ยนแปลงเวลาในการรบัคาํสั )งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ โดย
ประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ 

7.7 การขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ1มเติม : 

กรณีรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่ต้องแจ้ง โดยบรษิัทจดัการจะนําเงนิค่ารบัซื'อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิไปซื'อ
หน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ 

กรณีรบัซื'อคืนหน่วยลงทุนปกติ : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคําสั )งขายคืนล่วงหน้าและ
หลกัฐานการขายคนืล่วงหน้า ซึ)งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทําการรบัซื'อคนืหน่วย
ลงทุนปกต ิโดยบรษิทัจดัการจะรบัซื'อคนืตามราคาหน่วยลงทุนที)คาํนวณได ้ณ สิ'นวนัทาํการซื'อขายหน่วยลงทุนนั 'น 
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7.9 รายละเอียดเพิ1มเติม: 

ในการรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนปกตบิรษิทัจดัการจะชาํระเงนิค่ารบัซื'อคนืหน่วยลงทุนใหต้ามที)ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้
ความประสงคไ์วใ้นคาํขอเปิดบญัชกีองทุนหรอืใบคาํสั )งขาย 

หากเป็นบญัชธีนาคารที)เปิดในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล(สาํนักหกับญัชกีรุงเทพ)บรษิทัจดัการจะดําเนินการคนืเงนิ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมสั )งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้อืหน่วยลงทุน
และสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนหรอืนําเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเลขที)บญัชทีี)ระบุไวใ้น
คาํขอเปิดบญัชกีองทุนหรอืดาํเนินการโดยวธิกีารอื)นใดขึ'นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

หากเป็นบญัชีธนาคารที)เปิดในเขตต่างจงัหวดัผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้เป็นบญัชีรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน/
ผลประโยชน์อื)นๆ ได1้0ธนาคารเท่านั 'น ไดแ้ก่ ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั(มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกดั 
(มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน), ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด 
(มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน), ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน)นอกเหนือจาก 10ธนาคารที)กล่าว
มาขา้งตน้นี'บรษิทัจดัการจะดาํเนินการคนืเงนิค่าซื'อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยการชาํระเป็นเชค็ขดีคร่อมสั )ง
จ่ายเฉพาะในนามของผูถ้อืหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนหรอืนําเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้
ถอืหน่วยลงทุนตามเลขที)บญัชทีี)ระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชกีองทุนหรอืดาํเนินการโดยวธิกีารอื)นใดขึ'นอยู่กบัดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการโดยผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นผูร้บัภาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน(ถา้ม)ี เขา้บญัชขีอง
ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามอตัราที)ธนาคารพาณิชยก์าํหนดโดยตดัจ่ายจากจาํนวนเงนิที)จะโอนเขา้บญัชนีั 'นๆ 

หากมกีารเปลี)ยนแปลงหรอืเพิ)มเตมิธนาคารหรอืวธิทีี)ชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนบรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบ โดย
จะติดประกาศแจ้งให้ทราบ ณที)ทําการของบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซื'อคืนหน่วยลงทุนรวมทั 'ง
เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการโดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี)จะเปลี)ยนแปลงกาํหนดในการรบัซื'อคนืหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุง เพิ)มเตมิ วธิกีารขายคนื
และการรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั 'งนี' เพื)อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยจะทาํการตดิประกาศที)สาํนกังานของบรษิทัจดัาร และสาํนกังานงานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื 

8 การสบัเปลี1ยนหน่วยลงทุน 

8.1 ช่องทางการสบัเปลี1ยนหน่วยลงทุน : 
       - บรษิทัจดัการ 
          - ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื 
          - วธิกีารอื)นๆ เพื)อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2 รายละเอียดการสบัเปลี1ยนหน่วยลงทุนเพิ1มเติม 

การสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน หมายถงึ การขายหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ)ง (กองทุนตน้ทาง) เพื)อซื'อหน่วยลงทุนของ
กองทุนอกีกองทุนหนึ)ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื)อนไขที)ระบุไวใ้นโครงการจดัการ โดยบรษิทัจดัการจะดาํเนินการนําเงนิ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ)งหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื)อนําไปชําระค่าซื'อ
หน่วยลงทุนปลายทาง 
ในการสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเปิดใหบ้รกิารเฉพาะการสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื)นภายใต้
การจดัการของบรษิทัจดัการเท่านั 'น โดยการสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 'งแรก ซึ)งมาจากการ
สั )งซื'อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื)นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการจะตอ้งเป็นไปตามเงื)อนไขในหวัขอ้การเสนอขาย



หนงัสือชี 
ชวนสว่นข้อมลูโครงการ               กองทนุเปิด แอล เอช โกรท 

34 

 

หน่วยลงทุนครั 'งแรก หรอืหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั 'งแรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื)นนั 'น เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื)น 
การสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครั 'งแรก บรษิัทจดัการอาจเปิดให้บรกิารสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน โดย
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปิดใหบ้รกิาร ที)ที)ทาํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ ณ 
สถานที)ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนืรวมทั 'งเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี)ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนัได ้
 
8.2.1.     วธิกีารสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน 

กรณีกองทุนนี
 เป็นกองทุนต้นทาง 

- กรณีอตัโนมตั ิ
ในกรณีที)ได้รบัเงินจากการรบัซื'อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่ารบัซื'อคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิของกองทุนทั 'งหมด เพื)อสบัเปลี)ยนไปยงักองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ เมื)อได้รบัเงนิจากการขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิเวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื)น 
- กรณีปกต ิ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนที)ประสงค์จะสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี' ไปยงักองทุนอื)นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ 
หรอืสบัเปลี)ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนั สามารถสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนหรอืชนิดของหน่วยลงทุน
โดยกรอกรายละเอยีดในคาํสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วน โดยระบุชื)อกองทุนตน้ทาง จาํนวนเงนิหรอืจาํนวนหน่วย
ลงทุนที)ตอ้งการสบัเปลี)ยนจากกองทุนตน้ทาง และชื)อกองทุนปลายทาง พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน
ที)บรษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี และนําส่งได้ที)บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื และบรษิทัจดัการหรอื
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนืจะส่งมอบหลกัฐานการรบัคําสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลกัฐาน ทั 'งนี' บรษิัทจดัการจะดําเนินการนําเงนิที)ได้จากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี' ไปชําระค่าซื'อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดที)ระบุไวใ้นคําสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื)นใดที)บรษิัท
จดัการกําหนด เมื)อบรษิัทจดัการได้ทํารายการสบัเปลี)ยนแล้ว ผู้ส ั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพิกถอนการ
สบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื)นได ้
 
กรณีกองทุนนี
 เป็นกองทุนปลายทาง 
- กรณีอตัโนมตั ิ 
สอดคลอ้งกบัเงื)อนไขของกองทุนเปิดอื)นที)เป็นกองทุนเปิดต้นทาง และเงื)อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทาง 
- กรณีปกต ิ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนที)ประสงคจ์ะสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื)นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ มายงักองทุน
นี' สามารถขอรบัหนงัสอืชี'ชวน คู่มอืผูล้งทุน คําสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื)นใดที)บรษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี 
ได้ที)ที)ทําการของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื ในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื)นที)บรษิัท
จดัการอาจแจ้งเพิ)มเติมในอนาคต และสามารถสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดในคําสั )งสบัเปลี)ยน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื)นใดที)บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี และนําส่งไดท้ี)บรษิัทจดักาครหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื'อคนื เมื)อบรษิทัจดัการไดท้ํารายการสบัเปลี)ยนแลว้ ผูส้ ั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี)ยน
หน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื)นได ้
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(สาํหรบัผูส้ ั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนที)ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวม โดยกรอกรายละเอยีดใน
ใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัิ
เช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั 'งแรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจาก
บรษิทัจดัการเป็นอย่างอื)น)  

8.2.2 วนัและเวลาในการสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน 

กรณีกองทุนนี
 เป็นกองทุนต้นทาง 
- กรณีอตัโนมตั ิ
สอดคลอ้งกบัเงื)อนไข วนัและเวลาการรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดตน้ทาง และเงื)อนไขของกองทุนเปิดอื)นที)เป็น
กองทุนเปิดปลายทาง 

- กรณีปกต ิ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน โดยส่งคําสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและหลกัฐานการสบัเปลี)ยน
หน่วยลงทุนล่วงหน้าซึ)งเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 การรบัซื'อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจดัการหรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนืหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทําการที)บรษิัท

จดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซื'อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

บรษิัทจดัการจะแจง้วนัเริ)มทําการสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิัทจดัการ 
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื รวมทั 'งเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

ทั 'งนี' บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี)จะเปลี)ยนแปลงวนัและเวลาทําการสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที)บรษิทัจดัการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนืรวมทั 'งเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

กรณีกองทุนนี
 เป็นกองทุนปลายทาง 
- กรณีอตัโนมตั ิ
สอดคลอ้งกบัเงื)อนไขของกองทุนเปิดอื)นที)เป็นกองทุนเปิดตน้ทาง และเงื)อนไข วนัและเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดปลายทาง 

- กรณีปกต ิ
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนไดต้ามเงื)อนไขวนัเสนอขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ)มทาํการถงึ 15:30 น. 
ทั 'งนี' บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี)จะเปลี)ยนแปลงวนัและเวลาทําการสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที)บรษิทัจดัการ
เหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซื'อคนื รวมทั 'งเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

 
8.2.3 ราคาสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน 

กรณีกองทุนนี
 เป็นกองทุนต้นทาง 
ราคารบัซื'อคนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที)ใชค้ํานวณราคารบัซื'อคนืหน่วยลงทุน ที)คํานวณได ้ณ สิ'นวนัทําการ 
ที)บริษัทจดัการได้รบัคําสั )งสบัเปลี)ยนหรือเอกสารอื)นใดที)บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) ที)สมบูรณ์ และได้ทํารายการ
สบัเปลี)ยนเรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
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กรณีกองทุนนี
 เป็นกองทุนปลายทาง 
ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนที)ใชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ที)คาํนวณได ้ณ สิ'นวนัทาํการของวนัก่อน
วนัที)กองทุนจะไดร้บัเงนิจากการสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี)ยนหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี 
ทั 'งนี' บรษิัทจดัการอาจยกเว้นไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนสําหรบัการสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการในระยะแรก หากบรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
บริษัทจัดการจะติดประกาศที)บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื'อคืนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวัน
เปลี)ยนแปลง   
เงื1อนไขในการสบัเปลี1ยนหน่วยลงทุน 

1. กรณีที)กองทุนนี'เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนโดยมจีํานวนหน่วยลงทุนหรอื
มูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที)ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืการสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมผีลทําใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูค่าตํ)ากว่ามูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืขั 'นตํ)า (ถ้า
ม)ี บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงคท์ี)จะสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนทั 'งหมดตามจํานวนที)ปรากฏในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงักองทุนปลายทาง 
ทั 'งนี' หากบรษิทัจดัการจะเปลี)ยนแปลงมูลค่าหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ั 'นตํ)าดงักล่าว บรษิทัจดัการจะ
ตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนัก่อนวนัเปลี)ยนแปลง ที)ที)ทําการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานที)ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื ที)ใช้ในการรบัซื'อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี)จะปฏเิสธการทํารายการสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายหรอื
ค่าธรรมเนียมที)เกี)ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารที)บรษิทัจดัการกาํหนด 

เงื1อนไขอื1น ๆ  

1. บรษิทัจดัการอาจเปลี)ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ)มเตมิวธิกีารสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน เพื)อเพิ)มความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื)อนไข และวธิกีารที)บรษิทัจดัการกําหนด ซึ)งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที)
สาํนสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั 'งนี'บรษิัทจดัการจะติดประกาศ
รายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัเปลี)ยนแปลงที)ที)ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานที)ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื รวมทั 'งเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที)จะปรบัปรุงเปลี)ยนแปลงระยะเวลาทําการสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนเพื)อความเหมาะสม 
หรอืเพื)อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 
30 วนั ก่อนวนัเปลี)ยนแปลง ที)ที)ทาํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ ณ สถานที)ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื'อคนืที)ใชใ้นการรบัซื'อคนืหน่วยลงทุน 

3. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การเลื)อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
คนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื'อคนืหน่วยลงทุนตามคําสั )งซื'อหรอืคําสั )งขายคนืหน่วยลงทุน” และ 
“การหยุดรบัซื'อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื)นใดที)บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนไว้
ในรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีที)บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสั )งสบัเปลี)ยนใดจะมผีลกระทบต่อ
กองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสี)ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี)ยงต่อชื)อเสยีงของบรษิัท
จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี)จะไม่ดาํเนินการสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนนั 'น ๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้
ผูส้ ั )งสบัเปลี)ยนก่อนการดาํเนินการ 
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9 การชาํระค่ารบัซื
อคืน สบัเปลี1ยนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอื1นแทนเงิน 

กรณีบรษิัทจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื)นแทน บรษิทัจดัการจะกําหนดขั 'นตอนการดาํเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน
ก่อน และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขั 'นตอนที)กาํหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
60 วนั 
 

10 การเลื1อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการอาจเลื)อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที)ได้มคีําสั )งขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี'  
(1) บรษิัทจดัการพจิารณาแล้ว มคีวามเชื)อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที)เขา้เหตุดงัต่อไปนี' โดยได้รบั

ความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล หรอื 
(ข) มเีหตุที)ทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที)ลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกต ิซึ)ง

เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ 
(2) มคีําสั )งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในช่วงระยะเวลาที)บรษิัทจดัการยงัไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื'อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์
ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื'อคนืหน่วย
ลงทุนที)ไม่ถูกตอ้งนั 'นต่างจากราคารบัซื'อคนืหน่วยลงทุนที)ถูกตอ้งตั 'งแต่หนึ)งสตางคข์ึ'นไปและคดิเป็นอตัราตั 'งแต่
รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื'อคนืหน่วยลงทุนที)ถูกตอ้ง 

(3) มคีําสั )งขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที)บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื'อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารบัซื'อคนืหน่วยลงทุนที)ไม่ถูกต้องนั 'นต่างจากราคารบัซื'อคนืหน่วยลงทุนที)ถูกต้องตั 'งแต่หนึ)งสตางคข์ึ'นไป 
และคดิเป็นอตัราตั 'งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื'อคนืหน่วยลงทุนที)ถูกตอ้ง 

การเลื)อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจเลื)อน
ได้ไม่เกนิ 10 วนัทําการนับตั 'งแต่วนัทําการถดัจากวนัที)มคีําสั )งขายคนืหน่วยลงทุนนั 'น เวน้แต่ได้รบัการผ่อนผนัจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั 'งนี' การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดงัต่อไปนี' 
(ก) แจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที)มคีําสั )งขายคนืหน่วยลงทุนไว้แลว้ใหท้ราบถงึการเลื)อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนรายอื)นและผูล้งทุนทั )วไปใหท้ราบเรื)องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใด ๆ โดย
พลนั 

(ข) แจง้การเลื)อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ และจดัทาํรายงานในเรื)องดงักล่าว พรอ้มทั 'งแสดงเหตุผล
และหลกัฐานการได้รบัความเหน็ชอบหรอืการรบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้

(ค) ในระหว่างที)บรษิัทจดัการเลื)อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั )งขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตอ้งรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนนั 'น โดยต้องชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยตามลาํดบัวนัที)สง่คาํสั )งขายคนืหน่วยลงทุนก่อนหลงั 
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11 การไม่ขายไม่รบัซื
อคืนไม่สบัเปลี1ยนหน่วยลงทุนตามสั 1ง 

11.1. บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื'อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนตามคําสั )งซื'อ คําสั )งขายคนื หรอืคําสั )ง
สบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนที)ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคําสั )งซื'อ คาํสั )งขายคนื หรอืคําสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนได ้
ในกรณีที)ปรากฏเหตุดงัต่อไปนี' 
(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ื'อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซื'อขายไดต้ามปกต ิ
(2) เมื)อบรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย 

จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจําเป็นอื)นใดเพื)อคุ้มครองประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทั 'งนี' บรษิทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื'อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั )ง
ซื'อ คําสั )งขายคนื หรอืคําสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนที)ได้รบัมาแล้ว หรอืจะหยุดรบัคําสั )งซื'อ คําสั )งขายคนื 
หรือคําสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี'ได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่ได้รบัผ่อนผนัจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีที)กองทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศตามประกาศสาํนักงาน ก.ล.ต.
ว่าดว้ยการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ)งหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศเพื)อเป็นทรพัยส์นิของกองทุน และ
การกําหนดอตัราสว่นการลงทุน เมื)อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี'เกดิขึ'นและก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวม
ดงักล่าวอย่างมนียัสาํคญั 
(ก) ตลาดซื'อขายหลักทรพัย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทําการซื'อขายได้ตามปกติทั 'งนี'  เฉพาะกรณีที)

กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ี)ซื'อขายในตลาดซื'อขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละสบิ
ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

(ข) มเีหตุการณ์ที)ทําใหไ้ม่สามารถแลกเปลี)ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและทาํใหไ้ม่สามารถโอน
เงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ

(ค) มเีหตุที)ทําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที)ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลา
ปกต ิซึ)งเหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(ง) ในกรณีที)กองทุนรวมลงทุนหรอืมีไว้ซึ)งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุนรวม
ต่างประเทศนั 'นหยุดรบัคําสั )งซื'อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนหรอืไม่ขายหรอืไม่รบัซื'อคนืหน่วยลงทุนตาม
คาํสั )งซื'อหรอืคาํสั )งขายคนืหน่วยลงทุนที)รบัไวแ้ลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสั )งซื'อหน่วยลงทุนที)รบัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคาํสั )งซื'อหน่วยลงทุน 
แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื)องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี' 
(ก) บรษิทัจดัการมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนั 'น ๆ มสีว่นเกี)ยวขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปนี' 

1. การกระทําที)เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี)ยวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 
3. การกระทาํที)เป็นการปฏบิตัติามคําสั )งเกี)ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้อีาํนาจตาม

กฎหมาย 
(ข) บรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื)อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี)ยวกบัลกูคา้ไดใ้น

สาระสาํคญั 
บรษิทัจดัการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รบัซื'อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนตามคําสั )งซื'อ คําสั )งขายคนื 
หรือคําสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนที)ได้รบัมาแล้ว หรอืประกาศการหยุดรบัคําสั )งซื'อ คําสั )งขายคืน หรือคําสั )ง
สบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน ตามขอ้ (1) (2) หรอื (3) ณ ที)ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานที)ตดิต่อทุกแห่ง
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ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนืที)ใชใ้นการซื'อขาย หรอืสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนและแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ที)ไดม้คีาํสั )งซื'อ คาํสั )งขายคนื หรอืคาํสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั และบรษิทัจดัการจะรายงานการไม่
ขาย ไม่รบัซื'อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั )งซื'อ คาํสั )งขายคนื หรอืคาํสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนที)
ไดร้บัมาแลว้ หรอืการหยุดรบัคาํสั )งซื'อ คาํสั )งขายคนื หรอืคาํสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน พรอ้มทั 'งแสดงเหตุผลและ
รายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนเปิดนั 'นใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 
ในกรณีที)บรษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื'อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนตามคําสั )งซื'อ คําสั )งขายคนื หรอื
คาํสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนที)ไดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัคําสั )งซื'อ คําสั )งขายคนืหรอืคําสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน
ตาม (1) (2) หรอื (3) เกนิหนึ)งวนัทําการ บรษิัทจดัการจะรายงานการเปิดรบัคําสั )งซื'อ คําสั )งขายคนื หรอืคําสั )ง
สบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วนัทําการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั 'นให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรบัคําสั )งซื'อ คําสั )งขายคืน หรือคําสั )ง
สบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน รวมทั 'งแจง้การเปิดรบัคําสั )งซื'อ คําสั )งขายคนื หรอืคําสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบในทนัททีี)สามารถกระทาํไดด้ว้ย 
ในกรณีที)บรษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื'อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนตามคําสั )งซื'อ คําสั )งขายคนื หรอื
คาํสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนที)ไดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัคําสั )งซื'อ คําสั )งขายคนื หรอืคําสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการอาจหยุดคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื'อคนื
หน่วยลงทุนกไ็ด ้

11.2. บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั )งซื'อหรอืคาํสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนที)ไดร้บัมาแลว้หรอืหยุด
รบัคําสั )งซื'อหรอืคําสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที)บรษิัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที)ไม่ถูกต้องนั 'นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที)ถูกต้องตั 'งแต่หนึ)งสตางคข์ึ'นไป 
และคดิเป็นอตัราตั 'งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที)ถูกต้อง ทั 'งนี' บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการ
ขายหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคาํสั )งซื'อหรอืคําสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน ณ ที)ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ
สถานที)ติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนืที)ใชใ้นการซื'อขายหรอืสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน และ
แจง้ใหผู้ท้ี)ไดม้คีาํสั )งซื'อหรอืคาํสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12 การหยุดขายหรอืรบัซื
อคืนหน่วยลงทุน 
เพื)อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที)มคีวามจาํเป็นเพื)อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ
ของประเทศ หรอืเพื)อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิัท
จดัการหยุดรบัคาํสั )งซื'อ คาํสั )งขายคนื หรอืคาํสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชั )วคราวตามระยะเวลา
ที)เหน็สมควร แต่รวมแลว้ต้องไม่เกนิ 20 วนัทําการตดิต่อกนั เวน้แต่จะได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสั )งซื'อ คาํสั )งขายคนื หรอืคาํสั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนออกไปได ้

13 เงื1อนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

13.1 ข้อจาํกดัการโอนหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี' 
(1) การโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคาํสั )งศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย 
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื)นๆ ที)บรษิทัจดัการเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได ้
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ทั 'งนี' การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทาํใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จํากดัการถอื

หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี)ยวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมและหน้าที)ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  

13.2 วิธีการโอนหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนที)ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี' 
(1) กรอกแบบคําขอโอนหน่วยลงทุนตามที)บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนกําหนด พรอ้มทั 'งลง

ลายมือชื)อผู้โอนและผู้รบัโอน และยื)นคําขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที)กําหนดแก่นาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุน ในกรณีที)ผูร้บัโอนยงัไม่มบีญัชกีองทนุกบับรษิทัจดัการ ผูร้บัโอนจะตอ้งดาํเนินการขอ
เปิดบญัชกีองทุนตามวธิกีารที)กําหนดไวใ้นโครงการก่อน แลว้ผูโ้อนจงึทําการโอนหน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอน
ได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามที)ระบุไวใ้นขอ้ 15.3 เรื)อง “ค่าธรรมเนียมที)เรยีกเกบ็
จากผูส้ ั )งซื'อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(3) หลงัจากที)ได้รบัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบกาํกบัภาษ ีพรอ้มสาํเนาคาํขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทุนและออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อน
และผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที)นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง
สมบูรณ์ ทั 'งนี' ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ผูกพนัขอ้ 13เรื)อง 
“สทิธ ิหน้าที) และความรบัผดิชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน” ไดต่้อเมื)อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึชื)อผู้รบั
โอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 

14 การจ่ายเงินปันผล 

14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย 

14.2 หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่จ่าย 

ชนิดจ่ายเงนิปนัผล    : จ่าย 

ชนิดสะสมมลูค่า     : ไม่จ่าย 
 

หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปนัผล 
1. กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลไม่เกนิปีละ 12 ครั 'ง โดยพจิารณาจากผลการดาํเนินงานสิ'นสดุตามช่วงเวลา

ที)บรษิทัจดัการเหน็สมควร จากกาํไรสะสม หรอืกาํไรสทุธใินงวดบญัชทีี)จะจ่ายเงนิปนัผล แลว้แต่กรณี และการจ่ายเงนิ
ปนัผลดงักล่าวจะไม่ทาํใหก้องทนุรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิ)มขึ'นในงวดที)มกีารจ่ายเงนิปนัผลนั 'น 

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลจะขึ'นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
ทั 'งนี' บรษิัทจดัการจะถือปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที)สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และ
ตามที)บรษิทัจดัการเหน็สมควร 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี)จะพจิารณาแกไ้ขเพิ)มเตมิรายละเอยีดโครงการที)เกี)ยวขอ้งกบัการจ่ายเงนิปนัผลของกองทุน
ในอนาคต 
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14.3 กาํหนดเวลา วิธีการ และข้อจาํกดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน: 

ในกรณีที)บรษิทัจดัการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงนิปนัผล 
วนัปิดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนเพื)อจ่ายเงนิปนัผล และอตัราปนัผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปนัผลโดยไม่ชกัช้า 
ทั 'งนี' บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงันี' 
(1)   ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหนึ)งฉบบั หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพจิารณาผ่อนผนั

หรอืสั )งใหป้ฏบิตัเิป็นอย่างอื)น 
(2) ปิดประกาศไว้ในที)เปิดเผย ณ ที)ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และจดัให้มปีระกาศดงักล่าวไว้ ณ สถานที)

ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนืที)ใชใ้นการซื'อขายหน่วยลงทุน 
(3) สง่หนงัสอืแจง้ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุน ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วย

ลงทุนเพื)อจ่ายเงนิปนัผล และผูถ้อืหน่วยลงทุนที)ถอืหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื)อผูถ้อืเมื)อไดร้บัการรอ้งขอ 
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี)อาจจ่ายเงนิปนัผลให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน ด้วยวธิกีารที)ต่างกนัสาํหรบัหน่วยลงทุนที)ขายใน
ช่วงเวลาที)ต่างกนัได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนดําเนินการจ่ายเงนิปนัผลในแต่ละครั 'ง และจะ
ถอืปฏบิตัเิพิ)มเตมิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที)สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรบัเงนิปนัผลจาํนวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์บรษิทัจดัการจะไม่นําเงนิปนัผลจาํนวนดงักล่าวไปใชเ้พื)อการอื)นใด นอกจากเพื)อประโยชน์ของหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดนั 'น 
 

ทั 'งนี' บรษิทัจดัการจะไม่จ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสว่นที)เกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่เป็นกรณี
ที)ได้รบัยกเวน้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี)ยวกบัขอ้จํากดัการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที)ของบรษิทัจดัการ โดยบรษิทัจดัการจะจดัทาํบญัชแีละแยกเงนิที)ไมอ่าจจา่ยเป็นเงนิปนัผลออกจาก
บญัชแีละทรพัยส์นิของกองทุนรวม และไม่นําเงนิดงักล่าวมารวมคาํนวณเป็นมูลค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะส่ง
เงนิดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดนิ 

15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที1เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ั 1งซื
อหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน 

15.1 ค่าธรรมเนียม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที1ประมาณการได้ที1 เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทั 
งหมด) 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ไม่เกนิรอ้ยละ 4.28 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ประมาณการค่าใชจ้่ายที)เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมทั 'งหมด ไม่เกนิรอ้ยละ 4.28 ต่อปี 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปนัผล : ประมาณการค่าใช้จ่ายที)เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมทั 'งหมด ไม่เกนิร้อยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมูลค่า  :  ประมาณการค่าใช้จ่ายที)เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมทั 'งหมด ไม่เกินร้อยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที1เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี : 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
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ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.675 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนที)คาํนวณไดเ้ป็น
รายวนั 

ชนิดจ่ายเงนิปนัผล : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนที)คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

ชนิดสะสมมลูค่า : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.675 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนที)คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

15.2.2 ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี : 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนที)คาํนวณไดเ้ป็น

รายวนั 

ชนิดจ่ายเงนิปนัผล : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนที)คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 
ชนิดสะสมมลูค่า : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนที)คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี : 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.936 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนที)คาํนวณไดเ้ป็น
รายวนั 

ชนิดจ่ายเงนิปนัผล : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.936 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนที)คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

ชนิดสะสมมลูค่า : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.802 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนที)คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

มูลค่าทรพัยส์นิที)ใชใ้นการคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิทั 'งสิ'นหกัดว้ยมลูค่าหนี'สนิทั 'งสิ'นยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ค่าธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัที)คาํนวณ 

15.2.4 ค่าธรรมเนียมที)ปรกึษาการลงทุน : 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : ไมม่ ี

15.2.5 ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย : 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : ไมม่ ี

15.2.6 ค่าธรรมเนียมอื)นๆ : 
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
(1) ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายในการเสนอขายครั 'งแรก และค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายภายหลงัการเสนอ

ขายครั 'งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ หรอืค่าสื)อโฆษณาประชาสมัพนัธ์  การส่งเสรมิการขาย การจดั
อบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้่ายในดา้นการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาการแนะนํากองทุน เป็นต้น ตามที)จ่าย
จรงิ แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

(2) ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมที)เกี)ยวขอ้งในการจดัตั 'งกองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจดัตั 'งกองทุนและจดทะเบยีน
กองทรพัยส์นิของกองทุนกบัสาํนกังาน ค่าที)ปรกึษาทนายความ ในช่วงจดัตั 'งกองทุน เป็นตน้ 

(3) ค่าแปลหนงัสอืชี'ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถา้ม)ี 
(4) ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี
(5) ค่าที)ปรกึษากฎหมาย 
(6) ค่าจดัทํา จดัพมิพ ์แบบฟอรม์คําขอใชบ้รกิารกองทุน หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบั

ภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอรม์อื)นๆ ที)เกี)ยวขอ้งกบักองทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัเตรยีมและ
จดัสง่เอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใชจ้่ายอื)นๆที)เกี)ยวเนื)องกบักองทุน 
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(7) ค่าจดัทํา ค่าพิมพ์หนังสอืชี'ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดอืนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

(8) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสือพิมพ์รายวนัหรือ
สิ)งพมิพอ์ื)นใด 

(9) ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที)เกี)ยวกับการซื'อขายหลักทรพัย์ การลงทุนในหลักทรพัย์ เช่น ค่า
นายหน้าซื'อขายหลกัทรพัย์ ค่าประกนัความเสี)ยงเนื)องจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี)ยน และ/หรอื อตัรา
ดอกเบี'ย เป็นตน้ 

(10) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคด ี(ถ้าม)ี อาทเิช่น ค่าใช้จ่ายที)เกดิขึ'นจากการตดิตามทวงถาม หรอืการดําเนินคด ีเพื)อ
การรบัชําระหนี'ใดๆ ของกองทุน และ/หรอื ค่าใชจ้่ายในการดําเนินคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ที)ฟ้องรอ้งใหบ้รษิทั
จดัการปฏบิตัิหน้าที)หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิัทจดัการเพื)อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรอืเมื)อไดร้บัคําสั )งจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื ค่าใชจ้่ายดา้น
กฎหมายในการดาํเนินคดทีางศาลเพื)อรกัษาสทิธขิองกองทุน เป็นตน้ 

(11) ค่าจัดเตรียมรายงานต่างๆ สําหรบัผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที)เกิดขึ'นจากการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือประกาศของสํานักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม หรอืหน่วยงานที)มีอํานาจตาม
กฎหมาย 

(12) ค่าใชจ้่ายในการจดัทํา จดัพมิพ ์และจดัสง่หนังสอืบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถงึการลงประกาศใน
หนังสอืพมิพร์ายวนั ที)นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิเช่น ประกาศการแกไ้ขเพิ)มเติมโครงการ 
การปิดสมุดทะเบยีนเพื)อจ่ายเงนิปนัผล เป็นตน้ และ/หรอื ขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(13) ค่าใชจ้่ายเกี)ยวเนื)องจากการเปลี)ยนแปลงแกไ้ขโครงการ เช่น การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การขอมต ิสรุปมต ิ
และตรวจสอบมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ขในหนงัสอืพมิพ ์เป็นตน้ 

(14) ค่าเอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชกีองทุน 
(15) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื'อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็นตน้ 
(16) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใขจ้่ายที)เกี)ยวขอ้งกบัการทํารายการลงทุน และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื)นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

ธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสาํหรบัหนังสอืโต้ตอบกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่า
พาหนะ ค่าจดทะเบยีนกบัผูม้อีํานาจตามกฎหมาย รวมทั 'งค่าใช้จ่าย และ/หรอื ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที)เกี)ยวเนื)อง
กบัการจดัหา ได้มา รบัมอบ/ส่งมอบดูแล รกัษา ป้องกนัผลประโยชน์ ซึ)งสนิทรพัย์หรอืหลกัทรพัย์ต่างๆ ของ
กองทุนที)นอกเหนือไปจากที)ระบุไวใ้นขอ้ 15.2.2  "ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี" เป็นตน้ 

(17) ค่าใชจ้่ายที)เกดิจากการผดินดัชาํระราคา (failed trade) 
(18) ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการชาํระบญัช ีและเลกิกองทุน 
(19) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื)นๆ ที)เกี)ยวเนื)องกบักองทุน 
หมายเหตุ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั 'งหมดเป็นอตัราที)รวมภาษมีลูค่าเพิ)ม ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื)นใดในทาํนองเดยีวกนั  
ค่าใชจ้่ายในรูปค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน
จะคํานวณทุกวนัและจะเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ทั 'งนี'การตดัจ่ายค่าธรรมเนียมดงักล่าวอาจปรบัเปลี)ยนได้
ตามความเหมาะสมโดยถอืประโยชน์ของกองทุนเป็นสาํคญั 
ค่าใชจ้่ายขอ้ 1. – 19.จะตดัจ่ายจากกองทุนรวมตามที)จ่ายจรงิ และในทางบญัชจีะพจิารณาตดัจ่ายทั 'งจาํนวนหรอืทยอย
ตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี)ยเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาที)จะได้รบัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนั 'นหรอืตาม
ระยะเวลาที)เหมาะสม  
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ทั 'งนี'การตดัจ่ายค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี)กาํหนดโดยสมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ)ง หากมกีารเปลี)ยนแปลงเกี)ยวกบัภาษีมูลค่าเพิ)ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื)นใดใน
ทํานองเดยีวกนั บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี)จะเปลี)ยนแปลงการรบัรูภ้าษีต่างๆ ดงักล่าว โดยถอืว่าได้รบัมติจากผูถ้ือ
หน่วยลงทุนแลว้ 

15.3. ค่าธรรมเนียมที1เรียกเกบ็จากผูส้ ั 1งซื
อหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :ไม่ม ี

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื'อคนืหน่วยลงทุน (Back – End Fee):ม ี

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที)ใชค้ํานวณราคารบัซื'อคนืหน่วย
ลงทุน 
ชนิดจ่ายเงนิปนัผล : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.070 ของมลูค่าหน่วยลงทุนที)ใชค้าํนวณราคารบัซื'อคนืหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมลูค่า  :  อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.070 ของมลูค่าหน่วยลงทุนที)ใชค้าํนวณราคารบัซื'อคนืหน่วยลงทุน 
 

ทั 'งนี' บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละ
รายไม่เท่ากนัขึ'นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการทํารายการ ประเภทการทํารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน เป็นตน้ 
 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee):ไม่ม ี

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 

บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนสาํหรบัการสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนระหว่าง

กองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :ม ี

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ตามอตัราที)นายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดจ่ายเงนิปนัผล : ตามอตัราที)นายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดสะสมมลูค่า  : ตามอตัราที)นายทะเบยีนกาํหนด 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :ม ี

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ตามอตัราที)นายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดจ่ายเงนิปนัผล : ตามอตัราที)นายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดสะสมมลูค่า  : ตามอตัราที)นายทะเบยีนกาํหนด 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองที)กาํหนดในโครงการ (Exit fee) :ไม่ม ี

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื)นๆ :ม ี
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รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 

(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามอตัราที)ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิกําหนด โดย
บรษิทัจดัการจะหกัจากจาํนวนค่าขายคนืหน่วยลงทุนนั 'นๆ 

(2) ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื'อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอตัราที)ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบัน
การเงนิกาํหนด โดยตดัจ่ายจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(3) บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื)นๆ ที)ผูถ้อืหน่วยลงทุนขอใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ)งเป็นกรณีที)บรษิัทจดัการดําเนินการให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกราย ตามที)จ่ายจรงิ เช่น ค่าใชจ้่ายในการจดแจง้จํานํากบันายทะเบยีน ค่าแกไ้ขเปลี)ยนแปลง
ขอ้มลูในทะเบยีน เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวทราบ 

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวในขอ้ 15.3 ขา้งต้นนี' เป็นอตัราที)รวมภาษีมูลค่าเพิ)ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื)นใดทํานอง
เดยีวกนั 

15.4 วิธีการคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั 'งหมดเป็นอตัราที)รวมภาษมีลูค่าเพิ)ม ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื)นใดในทาํนองเดยีวกนั  
ค่าใชจ้่ายในรูปค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน
จะคํานวณทุกวนัและจะเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ทั 'งนี'การตดัจ่ายค่าธรรมเนียมดงักล่าวอาจปรบัเปลี)ยนได้
ตามความเหมาะสมโดยถอืประโยชน์ของกองทุนเป็นสาํคญั 
ค่าใช้จ่ายขอ้15.2.6 (1 – 19) จะตดัจ่ายจากกองทุนรวมตามที)จ่ายจรงิ และในทางบญัชจีะพจิารณาตดัจ่ายทั 'งจํานวน
หรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมเฉลี)ยเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาที)จะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนั 'น
หรอืตามระยะเวลาที)เหมาะสม  
ทั 'งนี'การตดัจ่ายค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี)กาํหนดโดยสมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ)ง หากมกีารเปลี)ยนแปลงเกี)ยวกบัภาษีมูลค่าเพิ)ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื)นใดใน
ทํานองเดยีวกนั บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี)จะเปลี)ยนแปลงการรบัรูภ้าษีต่างๆ ดงักล่าว โดยถอืว่าได้รบัมติจากผูถ้ือ
หน่วยลงทุนแลว้ 

15.5 การเปลี1ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่าย 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิ)ม/ลดค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใชจ้่ายตามขอ้ 15.2. และขอ้ 15.3. โดยไม่ถอืว่า
เป็นการแกไ้ขเพิ)มเตมิโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี' 
(1) กรณีเพิ)มอตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม

เพิ)มเติมในจํานวนเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเดมิภายในระยะเวลาหนึ)งปีมไิด ้เวน้แต่ใน
กรณีที)ได้รบัมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ)งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ)งหนึ)งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 'งหมดโดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใชจ้่าย
อตัราใหม่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย
เพิ)มเตมิ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื(ถ้าม)ี และลงประกาศหนงัสอืพมิพ์
รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 

(2) กรณีที)บรษิทัจดัการจะลดค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่าย บรษิัทจดัการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม และ/หรอื 
ค่าใชจ้่ายอตัราใหม่ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้า ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื
(ถา้ม)ี 
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ทั 'งนี'การเปลี)ยนแปลงตามขอ้ (1) และขอ้ (2) ขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังาน ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัที)
เปลี)ยนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใชจ้่าย 
กรณีที)สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานที)เกี)ยวขอ้งมี
การเปลี)ยนแปลงหลกัเกณฑ์ในการตดัค่าธรรมเนียม หรอืค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมตามที)ระบุเป็นอย่างอื)นในอนาคต 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี)จะเปลี)ยนแปลงวธิกีารตดัค่าธรรมเนียม หรอืค่าใชจ้่ายตามหลกัเกณฑท์ี)บงัคบัใชใ้หม่ โดย
ถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

15.6 หมายเหต:ุ 

ไม่ม ี

16 วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณ และการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีที1มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง 

16.1 วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณ และการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และ 
ราคารบัซื
อหน่วยลงทุน: ในประเทศ 

16.2 เงื1อนไขพิเศษ 

1.   บรษิัทจดัการจะคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารที)สํานักงานประกาศ
กาํหนด 

(1.1)  มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

(1.2) มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

(1.3) มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปนัผล 

(1.4) มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั 'น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากนั มูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกนัจะเท่ากบัมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม ซึ)งผลประโยชน์ที)เกดิจากการ
ลงทุนจะถอืเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปนัสว่นตามสดัสว่นมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
  
 

วิธีการคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

กองทุนมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําใหก้ารปนัส่วนมูลค่าทรพัยส์นิสุทธจิะต้องมกีารแบ่งการคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิ
สทุธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

การคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนนั 'น จะคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธโิดยรวมของกองทุน และปนัส่วนใหก้บั
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี)ยตามสดัส่วนของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองวนัก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
กรณีวนัแรกของการคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธจิะเฉลี)ยโดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที)ขายไดท้ั 'งหมดของแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน 

หลงัจากนั 'น ปรบัปรุงรายการที)เกี)ยวขอ้งเฉพาะกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ไดแ้ก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการรบั
ซื'อคนืหน่วยลงทุน รายการรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและรายการเงนิปนัผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
เป็นตน้) และคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธหิลงัหกัค่าธรรมเนียมและมลูค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
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ทั 'งนี' มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที)คํานวณ จะต้องมมีูลค่าไม่ตํ)ากว่าศูนย์ การปนัส่วนรายได้และ
ค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ตวัอยา่งการคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

วนัที) 1 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที)จําหน่ายได้ทั 'งหมดในช่วง IPO 25,000 บาท มูลค่าที)ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท 
(แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ5,000 บาท และ 2. ชนิดจ่ายเงนิปนัผล 10,000 บาท และ 3. ชนิดสะสม
มูลค่า 10,000 บาท) และสมมุติมผีลประโยชน์ในวนัแรก 3,000 บาท และมยีอดซื'อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปนัผล 5,000 
บาท ยอดขายหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ1,000 บาท 

 กองทุนรวม ชนิดขายคนื

หน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิ

ชนิดจ่ายปนัผล ชนิดสะสมมลูค่า 

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธทิี)จาํหน่ายไดห้ลงัหกั
ค่าธรรมเนียมการขาย (ถา้ม)ี (บาท) 

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

ผลประโยชน์ที)เกดิขึ'นในวนัแรก 3,000 บาท 

วธิคีดิการปนัสว่นมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ

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

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

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

3,000.00 600.00 1,200.00 1,200.00 

รายการค่าใชจ้่ายที)เกี)ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

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

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั (/365) 
- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) = 0.802% 
- ค่ าธรรม เนี ยมผู้ ดู แลผลประโยช น์  (+vat) = 

0.107% 
(คดิอตัราเท่ากนัทั 'ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน) 

 
(0.62) 
(0.08) 

5.3.  
(0.12) 
(0.02) 

5.4.  
(0.25) 
(0.03) 

5.5.  
(0.25) 
(0.03) 

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

จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 2,500.0000 500.0000 1,000.0000 1,000.0000 

มลูค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.1997 11.1997 11.1997 11.1997 
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วนัที) 2 ทําการเพิ)ม-ลดหน่วยจากการซื'อหน่วยลงทุนและขายคนืหน่วยลงทุนของวนัทาํการก่อนหน้า (จากรายการซื'อหน่วยลงทุนชนิดที)
จ่ายเงนิปนัผล 5,000 บาท และขายคนืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ1,000 บาท) ในวนันี'มยีอดซื'อหน่วยลงทุนชนิด
สะสมมลูค่า 10,000 บาท และมยีอดขายหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ1,000 บาท 

 กองทุนรวม ชนิดขายคนื

หน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิ

ชนิดจ่ายปนัผล ชนิดสะสมมลูค่า 

6.  

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนของวนัก่อนหน้า (บาท) 27,999.30 5,599.86 11,199.72 11,199.72 

ปรบัปรุงมลูค่าเพิ)ม-ลดหน่วยลงทุนของวนัทาํการก่อนหน้า 

1) ขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปนัผล (+5,000 บาท) 

2) รบัซื'อคนืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

(-1,000 บาท) 

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธก่ิอนหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน 

 

5,000.00 

(1,000.00) 

6.1.  

31,999.30 

6.2.  

6.3.  

(1,000.00) 

6.4.  

4,599.86 

6.5.  

6.6.  

5,000.00 

6.7.  

16,199.72 

6.8.  

6.9.  

6.10.  

6.11.  

11,199.72 

ผลประโยชน์ที)เกดิขึ'นในวนัที) 2  จาํนวนเงนิ 5,000 บาท 
วธิคีดิการปนัสว่นมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ
- ชนิดขายคืนอัตโนมัติ = 5,000 x 4,599.86 /31,999.30 = 

718.74 
- ช นิ ด จ่ า ย ป ัน ผ ล  = 5 ,0 0 0  x 16 ,199.72 /3 1 ,999.30 = 

2,531.27 
- ช นิ ด ส ะ ส ม มู ล ค่ า  = 5,000 x 11,199.72/ 31,999.30 = 

1,749.99 

 
5,000.00 

6.12.  

6.13.  

6.14.  

6.15.  

6.16.  
718.74 

6.17.  

6.18.  

6.19.  

6.20.  

6.21.  
2,531.27 

6.22.  

6.23.  

6.24.  

6.25.  

6.26.  
1,749.99 

6.27.  

6.28.  

6.29.  

6.30.  

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธก่ิอนหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน 36,999.30 5,318.60 18,730.99 12,949.71 

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั ( /365) 

-ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) = 0.802% 

-ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat)= 0.107% (คดิอตัรา

เท่ากนัทั 'ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน) 

 

(0.81) 

(0.11) 

6.31.  

(0.12) 

(0.02) 

6.32.  

(0.41) 

(0.05) 

6.33.  

(0.28) 

(0.04) 

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

จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 

- หน่วยลงทุนเพิ)มขึ'นจากการขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปนัผล = 
5,000 / 11.1998 = 446.4365 หน่วย 
- หน่วยลงทุนลดลงจากการรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนชนิดขายคนื

หน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ= 1,000 / 11.1997 = 89.2881 หน่วย 

2,857.1524 410.7119 1,446.4365 1,000.0000 

มลูค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 12.9493 12.9493 12.9494 12.9493 
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วนัที) 3 ทาํการเพิ)ม-ลดหน่วยจากการซื'อหน่วยลงทุนและขายคนืหน่วยลงทุนของวนัทาํการก่อนหน้า (จากรายการซื'อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 10,000 บาท และขายคนืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ1,000 บาท) ใน
วนันี'มกีารจ่ายเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงนิปนัผล 1,000 บาท  

 กองทุนรวม ชนิดขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิ

ชนิดจ่ายปนัผล ชนิดสะสมมลูค่า 

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนของวนัก่อนหน้า (บาท) 36,998.38 5,318.46 18,730.53 12,949.39 

ปรบัปรุงมลูค่าเพิ)ม-ลดหน่วยลงทุนของวนัทาํการก่อน
หน้าและรายการจ่ายเงนิปนัผล 

1) ซื'อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า (+10,000 บาท) 

2) รับซื'อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ(-1,000 บาท) 

3) จ่ายเงนิปนัผล (-1,000 บาท) 

มลูค่าทรพัยส์นิหลงัปรบัปรุงมลูค่าเพิ)ม-ลดหน่วยลงทุน
และรายการจ่ายเงนิปนัผล 

 
 
 

10,000.00 
6.34.  

(1,000.00) 
6.35.  

(1,000.00) 
6.36.  

44,998.38 

6.37.  
6.38.  
6.39.  
6.40.  
6.41.  

(1,000.00) 
6.42.  

6.43.  
4,318.46 

6.44.  
6.45.  
6.46.  
6.47.  
6.48.  
6.49.  
6.50.  

(1,000.00) 
6.51.  

17,730.53 

6.52.  
6.53.  

10,000.00 
6.54.  
6.55.  
6.56.  
6.57.  
6.58.  
6.59.  

22,949.39 

ผลประโยชน์ที)เกดิขึ'นในวนัที) 3 จาํนวน 6,000 บาท 
วธิคีดิการปนัสว่นมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ
-ชนิด ขายคนือตัโนมตั ิ= 6,000 x 4,318.46/44,998.38 = 
575.82 
-ชนิดจ่ายปนัผล = 6,000 x 17,730.53/44,998.38 = 
2,364.16 
-ชนิดสะสมมลูค่า = 6,000 x 22,949.39/44,998.38 = 
3,060.92 
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธก่ิอนหกัค่าใชจ้่าย 

6,000.00 
6.60.  
6.61.  
6.62.  
6.63.  
6.64.  
6.65.  

50,998.38 

575.82 
6.66.  
6.67.  
6.68.  
6.69.  
6.70.  
6.71.  

4,894.28 

2,364.16 
6.72.  
6.73.  
6.74.  
6.75.  
6.76.  
6.77.  

20,094.69 

3,060.92 
6.78.  
6.79.  
6.80.  
6.81.  
6.82.  
6.83.  

26,009.41 
รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั (/ 365) 

-ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) = 0.802% 

-ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107% 

(คดิอตัราเท่ากนัทั 'ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน) 

 

(1.12) 

6.84.  

(0.15) 

6.85.  

(0.11) 

6.86.  

(0.01) 

6.87.  

(0.44) 

6.88.  

(0.06) 

6.89.  

(0.57) 

6.90.  

(0.08) 

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 50,997.11 4,894.16 20,094.19 26,008.76 

จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 

-หน่วยลงทุนเพิ)มขึ'นจากการขายหน่วยลงทุนชนิดสะสม
มลูค่า = 10,000 / 12.9494 = 772.2425 หน่วย 

-หน่วยลงทุนลดลงจากการรบัซื'อคนืหน่วยลงทุนชนิดขาย
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ= 1,000 / 12.9493 = 77.2242 
หน่วย 

 

 

3,552.1647 

6.91.  

6.92.  

333.4877 

6.93.  

6.94.  

1,446.4405 

6.95.  

6.96.  

1,772.2365 

มลูค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 14.3566 14.6756 13.8921 14.6756 
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2.  บรษิทัจดัการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั
ซื'อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี' เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลี)ยนแปลงเป็นอย่างอื)น  

(2.1) คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิ'นวนัทาํการ 

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื'อคนืหน่วยลงทุนทุกสิ'นวนัทําการซื'อขายหน่วยลงทุน ทั 'งนี' 
ในการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื'อคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมใชม้ลูค่า
หน่วยลงทุนของสิ'นวนัทําการซื'อขายหน่วยลงทุนนั 'นเป็นเกณฑใ์นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและ
ราคารบัซื'อคนืหน่วยลงทุน  

(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปนี' 

(ก)  วนัทําการก่อนวนัทําการซื'อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายในวนัทําการซื'อขายหน่วย
ลงทุนล่าสดุ 

(ข)  วนัทาํการซื'อขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป 

(ค)  วนัทาํการสดุทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป   

ทั 'งนี' เฉพาะในกรณีที)กองทุนรวมกําหนดวนัทําการซื'อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั 'งห่างกนัยาวกว่าหนึ)ง
เดอืน 

(ง)  วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื)อการจ่ายเงนิปนัผล โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

ขอ้ความใน (ก) มใิห้นํามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเปิดที)ซื'อขายหน่วยลงทุนทุกวนัทําการ และกองทุน
รวมเพื)อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื'อคนืหน่วยลงทุนของวนัทําการซื'อขายหน่วยลงทุนล่าสุด 
โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 'งหมด
เมื)อสิ'นวนัทาํการที)คาํนวณนั 'น  

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื'อคนืหน่วยลงทุน ที)ประกาศ
ขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการประกาศทางเวบ็ไซตเ์พื)อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวภายในเวลาที)ผูล้งทุน
สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสนิใจลงทุนได ้โดยบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี)จะประกาศใน
ช่องทางอื)นที)เหมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และบรษิทัจดัการจะแจง้
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

ในกรณีที)มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน จาํนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั
ซื'อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที)
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารบัซื'อคนืหน่วยลงทุน หรอื
จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี' 



หนงัสือชี 
ชวนสว่นข้อมลูโครงการ               กองทนุเปิด แอล เอช โกรท 

51 

 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธกีารปดัเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล 

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปดัเศษทศนิยมตามหลกั
สากล สาํหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื)อใชใ้นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปดัเศษทศนิยมตําแหน่งที) 
4 ขึ'น ส่วนมลูค่าหน่วยลงทุนเพื)อใชใ้นการคํานวณราคารบัซื'อคนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตําแหน่งที) 5 
ทิ'ง 

(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามที)คาํนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยม
ตําแหน่งที) 5 ทิ'ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื'อคนืหน่วยลงทุนตามที)คาํนวณไดใ้น (3.2) 

(3.4) คาํนวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปดัเศษทศนิยมตามหลกั
สากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งที) 5 ทิ'ง 

ในกรณีที)มผีลประโยชน์เกดิขึ'นจากการคํานวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะนําผลประโยชน์นั 'น รวมเขา้
เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

ในกรณีดงัต่อไปนี' ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 2 

(1)  เมื)อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืรบัซื'อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัคาํสั )งซื'อหรอืคาํสั )งขายคนืหน่วย 

ลงทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

(2)เมื)อมเีหตุที)บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเลกิกองทุนรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตั 'งแต่วนัที)ปรากฏเหตุดงักล่าว 

16.3 แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื'อคนืหน่วยลงทุน 
ของวันทําการสุดท้ายของเดือน ภายในวันทําการถัดไป และสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
http://www.lhfund.co.th และ/หรอืช่องทางอื)นที)บรษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสม 

16.4 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีที1มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง 

16.4.1 ในกรณีที)มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกตอ้งและไดม้กีารประกาศมูลค่าดงักล่าวไปแลว้หรอืใน
กรณีที)ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง  หากการไม่ถูกต้องดงักล่าวมมีูลค่าน้อยกว่าหนึ)ง
สตางค์ หรือคิดเป็นอตัราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรอืราคาที)ถูกต้อง  ให้บริษัทจดัการกองทุนรวม
ดาํเนินการดงัต่อไปนี'  

(1) จดัทําและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความไม่ถูกต้องภายในเจด็วนัทําการนับแต่วนัที)พบว่า
มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมสีาระสาํคญัดงัต่อไปนี' 

(ก) มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนที)ไม่ถูกตอ้ง 

(ข) มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนที)ถูกตอ้ง  

(ค) สาเหตุที)ทาํใหม้ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(ง) มาตรการป้องกนัเพื)อมใิห้มูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที)ความไม่ถูกต้องมไิด้มี
สาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกที)ไม่อาจควบคุมได ้
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(2) ในกรณีที)สาเหตุที)ทําใหมู้ลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมผีลต่อเนื)องถงึการคํานวณมูลค่าหรอืราคา
หน่วยลงทุนครั 'งต่อไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแกไ้ขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนใหถู้กต้องตั 'งแต่วนัที)
พบว่ามลูค่าหรอืราคาไม่ถูกตอ้ง    

16.4.2 ในกรณีที)มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกต้องและไดม้กีารประกาศมูลค่าดงักล่าวไปแลว้ หรอืใน
กรณีที)ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้ง หากการไม่ถูกต้องดงักล่าวมมีลูค่าตั 'งแต่หนึ)งสตางค์
ขึ'นไป และคดิเป็นอตัราตั 'งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหรอืราคาที)ถูกต้อง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี' 

(1) คํานวณมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงัตั 'งแต่วนัที)บรษิัทจดัการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรอืราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวนัที)มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง   

(2) ดําเนินการดังต่อไปนี'เฉพาะวันที)มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที)ไม่ถูกต้องนั 'นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตรา
ดงักล่าว 

(ก) จดัทํารายงานการแก้ไขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงัให้เสรจ็สิ'นภายในวนัทําการถดัจาก
วนัที) บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และส่งรายงาน
ดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัที)คํานวณมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุน
ยอ้นหลงัเสรจ็สิ'น  เพื)อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัทําการถดั
จากวนัที)บรษิทัสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์   

รายงานตามวรรคหนึ)งใหม้สีาระสาํคญัตามที)กาํหนดไวใ้นขอ้ 16.4.1(1) โดยอนุโลม เวน้แต่ในกรณี
ของรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัของกองทุนรวมเปิด  ให้ระบุการดําเนินการของ
บรษิทัจดัการกองทุนรวมเมื)อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตามขอ้ 16.4.1(1)(ง)  

(ข) แกไ้ขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนใหถู้กต้องภายในวนัที)ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน
ตาม (ก)  

(ค) ดําเนินการโดยวธิกีารใดๆ เพื)อให้ผูล้งทุนสามารถรบัทราบชื)อกองทุนรวมที)มกีารแกไ้ขมูลค่าหรอื
ราคาหน่วยลงทุน และวนั เดอืน ปีที)มกีารแกไ้ขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุน ภายในสามวนัทําการ
นบัแต่วนัที)ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานตาม (ก)  ความใน (ค) มใิหนํ้ามาใชบ้งัคบักบั
กองทุนรวมปิดที)มหีน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ และไดป้ระกาศการ
แกไ้ขมลูค่าหน่วยลงทุนตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

16.4.3 ในกรณีที)ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดงักล่าวมมีูลค่าตั 'งแต่หนึ)ง
สตางคข์ึ'นไป และคดิเป็นอตัราตั 'งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหรอืราคาที)ถูกต้อง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี'เฉพาะวันที)มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที)ไม่ถูกต้องนั 'นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตรา
ดงักล่าว  

(1) จดัทาํรายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนตามขอ้ 16.4.2 (2) (ก) ดว้ย  โดยให้
อยู่ในสว่นของการดาํเนินการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเมื)อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(2) ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑ์ที)กําหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จ  และดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ 
เพื)อใหผู้ซ้ื'อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที)ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายในห้าวันทําการนับแต่วันที)ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
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(3) จดัทํามาตรการป้องกนัเพื)อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทั 'งสําเนา
รายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตามขอ้ 16.4.2 (2) (ก) ใหส้าํนกังานภายในเจด็วนัทาํการนับ
แต่วนัที)ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  เวน้แต่ในกรณีที)ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
มสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกที)ไม่อาจควบคุมได ้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมส่งสาํเนาเอกสารที)ผูดู้แล
ผลประโยชน์รบัรองว่าการที)ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกที)ไม่อาจควบคุม
ไดม้าพรอ้มสาํเนารายงานดงักล่าวแทน 

16.4.4 ในการชดเชยราคาตามขอ้ 16.4.3 (2) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี' 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที)ไม่ถูกตอ้งตํ)ากว่าราคาหน่วยลงทุนที)ถกูตอ้ง (understate)ใหบ้รษิทัจดัการกองทนุ
รวมปฏบิตัดิงันี' 

(ก) กรณีที)เป็นการขายหน่วยลงทุน  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื'อหน่วย
ลงทุนเป็นจาํนวนซึ)งมมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนที)ไมถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที)
ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื'อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อย
กว่าจาํนวนหน่วยลงทุนที)จะตอ้งลด  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจาํนวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคาที)ขาดอยู่ หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนที)เหลอือยู่นั 'นและจ่ายเงนิของบรษิทั
เองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที)ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี  เพื)อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนรวม
เปิด  เว้นแต่การที)ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกที)ไม่อาจควบคุมได ้
เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั 'งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ื'อ
ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

(ข) กรณีที)เป็นการรบัซื'อคืนหน่วยลงทุน  ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเพิ)มจํานวนหน่วยลงทุนของ
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ)งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที)ไม่ถูกต้องกบั
ราคาหน่วยลงทุนที)ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา  
เพื)อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน  แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มหีน่วย
ลงทุนเหลอือยู่  ให้บรษิัทจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื)อ
ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที)ไม่ถูกตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนที)ถูกตอ้ง (overstate) ใหบ้รษิทัปฏบิตัดิงันี' 

(ก) กรณีที)เป็นการขายหน่วยลงทุน  ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเพิ)มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื'อ
หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ)งมมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที)ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วย
ลงทุนที)ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื)อชดเชย
ราคาใหแ้ก่ผูซ้ื'อหน่วยลงทุน 

(ข) กรณีที)เป็นการรบัซื'อคนืหน่วยลงทุน  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้าย
คนืหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ)งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที)ไม่ถูกต้องกบัราคา
หน่วยลงทุนที)ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วย
ลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที)จะต้องลด  ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมจ่ายเงนิของ
บรษิัทเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที)ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที)เหลอือยู่นั 'น
และจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที)ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี  เพื)อชดเชย
ราคาใหแ้ก่กองทุนรวมเปิด  เวน้แต่การที)ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอก
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ที)ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั 'งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนย์
ซื'อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

ในกรณีที)บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องชดเชยราคาเป็นเงนิให้แก่ผู้ซื'อหน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนรายใดมมีูลค่าไม่ถงึหนึ)งรอ้ยบาท  บรษิัทอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาส
แรกที)มกีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน  แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
ใหบ้รษิทัชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัที)ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูใน
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเพื)อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1)(ข)  หรอืผูซ้ื'อ
หน่วยลงทุนตาม (2)(ก)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจจ่ายเงนิของบรษิทัเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้

16.4.5 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัใหม้สีาํเนารายงานตามขอ้ 16.4.1 (1) และขอ้ 16.4.2 (2) (ก)  ไว ้ณ ที)ทํา
การของบรษิทั เพื)อใหส้าํนกังานสามารถตรวจสอบได ้

16.4.6 หา้มมใิหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมคดิค่าใชจ้่ายที)เกดิขึ'นจากมูลค่าหน่วยลงทุน หรอืราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้งจากกองทุนรวม เวน้แต่ในกรณีที)ความไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกที)ไม่อาจ
ควบคุมได ้

16.4.7 บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ ที)เกดิขึ'นจากมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายใน
การประกาศการแก้ไขราคาตามขอ้ 16.4.2 ในหนังสอืพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงิน
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื'อหน่วยลงทุนและผู้ขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที)มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกที)ไม่อาจควบคุมได ้

อย่างไรกต็าม ในกรณีที)ไมม่จีาํนวนหน่วยลงทุนเหลอือยูใ่นหน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุน บรษิทัจดัการอาจคง

ชนิดของหน่วยลงทุนนั 'นไว ้และหากบรษิทัจดัการตอ้งการขายหน่วยลงทุนชนิดนั 'นเพิ)มเตมิ จะคาํนวณราคาขาย

หน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวโดยใชม้ลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม หรอืมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม แลว้แต่

กรณีตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 

17 ชื1อผูเ้กี1ยวข้อง 

17.1 ชื1อบริษทัจดัการ 

ชื)อ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

17.2 ชื1อผูด้แูลผลประโยชน์ 

  ชื)อ : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

17.3 ชื1อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) 

ไม่ม ี

17.4 ชื1อของผูร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) 

ชื)อ : ไมม่ ี

สทิธ ิหน้าที) และความรบัผดิชอบ : ไมม่ ี
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17.5 ที1ปรกึษา 

17.5.1. ชื)อที)ปรกึษาการลงทุน : 

 ชื)อ : ไมม่ ี

17.5.2. ชื)อที)ปรกึษากองทุน 

ชื)อ : ไมม่ ี

17.6 ผูส้อบบญัชี 

  ชื)อ : นายอนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล  
  ชื)อ : นางขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล 

  รายงานเพิ)มเตมิ (ผูส้อบบญัช)ี : 

17.7 การแต่งตั 
งคณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund): ไม่ม ี

18 รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม 

18.1. วนัที1สิ
นสุดรอบบญัชี:วนัที) 31 พฤษภาคม 

18.2. วนัที1สิ
นสุดรอบบญัชีครั 
งแรก: วนัที) 31พฤษภาคม 2557 

18.3. รายละเอียดเพิ1มเติม:  

วนัสิ'นสดุรอบบญัช ี: ไม่เกนิ 1 ปีนบัจากวนัที)จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  
วนัที)สิ'นสดุรอบบญัชคีรั 'งแรก:ไมเ่กนิ 1 ปีนบัจากวนัที)จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  

19 การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจดัการ 

19.1  การดาํเนินการและการบริหารจดัการกองทุน โดยบริษทัจดัการ 

ในการดําเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนั 'น บรษิัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที)ระบุไวใ้น
โครงการจดัการกองทุนและหนังสอืชี'ชวน เว้นแต่กรณีที)คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน สมาคม และ/หรือ
หน่วยงานอื)นใดที)มอีาํนาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นตน้ ไดแ้กไ้ขเปลี)ยนแปลง เพิ)มเตมิ ประกาศ 
กาํหนด สั )งการ เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื)น บรษิทัจดัการจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนั 'น โดยถอืว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

19.2  การแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแก้ไขวิธีการจดัการ 

เกณฑก์ารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ 

การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี)ยวกบัการขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนที)กําหนดไวใ้นโครงการและขอ้ผูกพนั หรอืที)กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรอืตามที)กําหนดในประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์การขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ)มเติม
ดงัต่อไปนี'ดว้ย 

1)ในกรณีที)เป็นการขอมตทิี)มผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้ือ
หน่วยลงทุนไม่เท่ากนัใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนที)ถอืหน่วยลงทุนชนิดที)ไดร้บัผลกระทบเกนิกึ)งหนึ)งของจาํนวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด 
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2)ในกรณีที)เป็นการขอมติที)มผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้ือ
หน่วยลงทุนที)ถอืหน่วยลงทุนชนิดที)ไดร้บัผลกระทบเกนิกึ)งหนึ)งของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

3)ในกรณีที)เป็นการขอมติที)มผีลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ)งให้ได้รบัมติผู้ถือหน่วยลงทุน
ชนิดที)ไดร้บัผลกระทบเกนิกึ)งหนึ)งของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนั 'น 

วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

(1) การแกไ้ขเพิ)มเตมิโครงการจดัการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ หากมไิดก้ระทาํตามมตโิดยเสยีงขา้ง
มากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามเกณฑ์ที)ระบุไว้ข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
 

การแกไ้ขเพิ)มเตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิรอ้ย
ละหา้สบิหา้ของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดนั 'น บรษิทัจดัการจะส่งเอกสารหลกัฐานเกี)ยวกบัการขอมติ
และการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพื)อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิั 'น 
 

มติของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามวรรคสอง หมายความว่า  มติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ)งคดิ
ตามจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกนัเกนิกึ)งหนึ)งของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนั 'น 
 

ทั 'งนี' ในการแกไ้ขเพิ)มเติมโครงการ  หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหน่วย

ลงทุนได ้เนื)องจากขอ้จาํกดัในการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี)ยวกบัขอ้จํากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที)ของบรษิัท

จดัการ  บรษิทัจดัการอาจดําเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนักงานสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ตามแนวทางที)สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด 

(2) ในกรณีที)การแก้ไขเพิ)มเติมโครงการหรอืวธิกีารจดัการกองทุน ได้กระทําโดยมติเสยีงขา้งมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตามเกณฑท์ี)ระบุไวข้า้งตน้บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังาน ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที)มี
มตใิหแ้กไ้ข ทั 'งนี' บรษิทัจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพิ)มเตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการกองทุนไปยงัผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทุกราย และจะประกาศทางหนังสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัที)ได้รบั
ความเหน็ชอบจากสาํนกังาน หรอืวนัที)ไดม้มีตใิหแ้กไ้ข แลว้แต่กรณี 

(3) ในการแก้ไขเพิ)มเติมโครงการจดัการหรอืวธิีการจดัการที)มีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรอืเพื)อเป็นไปตามกฏหมายและหลกัเกณฑ์ที)คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด บรษิัทจดัการจะยื)นคําขอเป็นหนังสอืพรอ้มทั 'งรายละเอยีดโครงการที)มกีารแกไ้ขเพิ)มเติม
แลว้ และคาํรบัรองของผูดู้แลผลประโยชน์ เพื)อขอความเหน็ชอบการแกไ้ขเพิ)มเตมิโครงการจากสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื)อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัคาํขอและเอกสารหลกัฐานที)ครบถว้น
ถูกต้องตามที)กําหนดแลว้ ใหถ้อืว่าสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเหน็ชอบใหแ้กไ้ขเพิ)มเติม
โครงการได ้

(4) บรษิทัจดัการอาจดําเนินการเพิ)มเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุน โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้
ถอืหน่วยลงทุนแลว้ ทั 'งนี' การเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนที)เพิ)มขึ'นของเงนิทุนโครงการไดต่้อเมื)อได้
มกีารจดทะเบยีนเปลี)ยนแปลงเงนิทุนโครงการต่อสาํนกังานแลว้ 

(5) การแก้ไขเพิ)มเติมโครงการเพื)อเปลี)ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ต้องได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และการแกไ้ขเพิ)มเติมโครงการเพื)อลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไป
จากโครงการ จะถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบการแก้ไขเพิ)มเติมโรงการเมื)อ



หนงัสือชี 
ชวนสว่นข้อมลูโครงการ               กองทนุเปิด แอล เอช โกรท 

57 

 

บริษัทจดัการได้ปิดประกาศการลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายไว้ที)สํานักงานของบริษัทจัดการ และ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนืหน่วยลงทุน 

(6) บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการควบรวมกองทุนที)อยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ ต่อเมื)อไดร้บัมตขิอง
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที)จะควบรวมกองทุน และตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 
และปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงื)อนไข และวธิกีารควบรวมกองทุนดงัต่อไปนี' 

(6.1)  กองทุนรวมตั 'งแต่สองกองทุนรวมขึ'นไปจะดําเนินการเพื)อควบรวมกองทุนได้ต่อเมื)อไดร้บัมตขิองผู้
ถอืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ี)ระบุไวใ้นโครงการ ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี' 

(6.1.1) ได้รบัมติเกินกึ)งหนึ)งของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที)จะควบรวมกองทุนดงักล่าว 

(6.1.2) ในกรณีที)มผีู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที)จะควบรวมกองทุนออกเสยีง
น้อยกว่ากึ)งหนึ)งของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายไดแ้ลว้ทั 'งหมดของโครงการจดัการกองทุน
รวม หรอืออกเสยีงตั 'งแต่กึ)งหนึ)งขึ'นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้แลว้ทั 'งหมดของ
โครงการจดัการกองทุนรวมแต่ไม่ไดม้ตโิดยเสยีงขา้งมากดา้นใดดา้นหนึ)งเกนิกว่ากึ)งหนึ)งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้แลว้ทั 'งหมด   หากบรษิัทจดัการประสงคจ์ะควบรวมกองทุน
ต่อไป ใหด้าํเนินการขอมตคิรั 'งใหม่ภายใน สบิสี)วนันบัแต่วนัประชุมครั 'งแรกหรอืวนัที)กาํหนดให้
เป็นวนัสุดทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขอมตคิรั 'งแรก  และไดร้บั
มตใินครั 'งหลงันี'เกนิกึ)งหนึ)งของจํานวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ)งออกเสยีงลงมตขิอง
แต่ละกองทุนรวมที)จะควบรวมกองทุน 

ในกรณีที)บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการตาม (6.1.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ผลการนบัมตคิรั 'งแรกให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบดว้ย 

การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ)ง ใหบ้รษิทัจดัการกาํหนดรายละเอยีดของโครงการ
จดัการกองทุนรวมใหม่ หรอืแกไ้ขเพิ)มเตมิโครงการจดัการกองทุนรวมที)รบัโอน (ถ้าม)ี  พรอ้ม
ทั 'งขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื)อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมที)โอนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย 

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุน
ปิดกบักองทุนเปิด  หากมผีลให้เกดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที)รบัโอนเป็นกองทุนเปิด 
ให้บรษิัทจดัการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื)อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์
ใน (6.1.1)ของวรรคหนึ)ง ให้ถือว่าได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจดัการ
กองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแลว้ ทั 'งนี'โดยไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามประกาศ
สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการกําหนดวธิปีฏบิตัใิน
การขอความเหน็ชอบเพื)อแกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม 

(6.2) ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการสง่หนงัสอืนดัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสี)วนัก่อน
วนัประชุม หรอืส่งหนังสอืขอมตล่ิวงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัที)กําหนดใหเ้ป็นวนัสุดท้ายของ
การรบัหนังสอืแจง้มตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยเปิดเผยขอ้มูลที)ผู้ถอืหน่วยลงทุนควรทราบเกี)ยวกบัการ
ควบรวมกองทุนไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักล่าว 

(6.3) ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื)อควบรวมกองทุนถงึวนัที)มกีารควบ
รวมกองทุน  บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทนุตามคาํสั )งซื'อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที)จะควบรวม
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กองทุนที)ได้รบัไว้แล้ว หรอือาจหยุดรบัคําสั )งซื'อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได้ โดยการปิด
ประกาศเรื)องดงักล่าวไว ้ณ ที)ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื)องดงักล่าวไว ้
ณ สถานที)ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื 

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ)ง  ให้บรษิัทจดัการจดัทํารายงานแสดงสถานะ การลงทุนของวนัทําการ
สุดทา้ยของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมที)จะควบรวมกองทุน  และจดัให้มรีายงานดงักล่าวไว ้ณ ที)ทํา
การและสถานที)ตดิต่อทุกแห่งดงักล่าวเพื)อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้และจดัสาํเนาใหเ้มื)อผู้
ถอืหน่วยลงทุนรอ้งขอ 

(6.4) เมื)อผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีตใิหม้กีารควบรวมกองทุนแลว้ ใหบ้รษิทัจดัการยื)นคําขอรบั ความเหน็ชอบต่อ
สาํนกังาน  พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอรบัความเหน็ชอบ 

(6.5) บรษิัทจดัการบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ)มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม (ถ้าม)ี 
ตลอดจนสทิธแิละกําหนดเวลาในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมที)
โอนตามวธิกีารดงัต่อไปนี'ภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที)ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 

(6.5.1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที)จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสอืพร้อม
สรุปสาระสาํคญัของโครงการจดัการกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที)รบัโอน วนัที)จะควบรวม
กองทุน วนัเริ)มทําการซื'อขายหน่วยลงทุนโดยระบุวนั เดอืน ปี อย่างชดัแจง้ และสถานที)ตดิต่อ
เพื)อสอบถามหรอืรบัขอ้มลูเพิ)มเตมิ 

(6.5.2) ประกาศในหนังสอืพมิพ์รายวนัที)มจีําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ)นอย่างน้อยสองฉบบัเป็นเวลา
สองวนัตดิต่อกนั 

ในกรณีที)เป็นการควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบักองทุนเปิด  การ
แจง้และประกาศตามวรรคหนึ)ง ใหบ้รษิทัจดัการแจง้และประกาศการไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม
ขอ้ 6.1 วรรคสี)ดว้ย 

(6.6) เมื)อบรษิัทจดัการไดม้หีนังสอืแจง้และประกาศการควบรวมกองทุนตามขอ้ (6.5) แล้ว ใหบ้รษิัทจดัการ
ดําเนินการตามโครงการจดัการกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมที)โอนในการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมที)โอนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที)รบัโอน 
แลว้แต่กรณี 

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมที)โอนที)คดัคา้นหรอืที)ไม่ไดอ้อกเสยีงในการ
ควบรวมกองทุน  บรษิัทจดัการจะจดัใหม้วีธิกีารในการให้สทิธแิก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวในการที)จะ
ออกจากกองทุนรวมก่อนที)การควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ โดยคาํนึงถงึมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขาย และราคารบัซื'อคนืในเวลาก่อนหน้าการควบรวมกองทุน และแจ้งขอ้มูลเกี)ยวกบัการ
ควบรวมกองทุนดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ และสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดมิหรอื
กองทุนรวมที)โอนไม่แสดงเจตนาภายในเวลาที)กําหนดใหส้ทิธ ิบรษิัทจดัการจะขอสงวนสทิธดิําเนินการ
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนใหม่หรอืกองทุนที)รบัโอน 

(6.7) บรษิัทจดัการต้องจดัทําหนังสอืชี'ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญัและส่วนขอ้มูลโครงการที)เป็นปจัจุบนัของ
กองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที)รบัโอน  โดยระบุวนัที)มีการควบรวมกองทุน รวมทั 'งประวตัิความ
เป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที)รบัโอนไวด้ว้ย   และใหบ้รษิทัจดัการจดัสง่หนังสอื
ชี'ชวนดงักล่าวใหส้าํนักงานไม่น้อยกว่าหนึ)งวนัทําการก่อนการเริ)มจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสอืชี'ชวนส่วน
สรุปขอ้มลูสาํคญัใหป้ระชาชน 
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หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ใหเ้ป็นไป
ตามขอ้กําหนดในขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับรษััทจดัการกองทุนรวม ทั 'งนี' การขอมติเพื)อ
แกไ้ขเพิ)มเตมิโครงการเป็นไปตามที)กาํหนดไวใ้นมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 

20. ข้อกาํหนดอื1นๆ : 

20.1 กรณีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ1งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที1
จาํหน่ายได้แล้วทั 
งหมด 

ในกรณีที)บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ)งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้

แล้วทั 'งหมด บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันั 'นในส่วนที)เกนิกว่า

หนึ)งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที)จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั 'งหมด และในกรณีที)กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก

เป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที)เกนิกว่าหนึ)งในสามของจํานวนหน่วย

ลงทุนชนิดนั 'น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั 'นมบีุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเพยีงรายเดยีวหรอืกลุ่มเดยีวเป็นผูถ้ือ

หน่วยลงทุนชนิดนั 'น บรษิทัจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเตม็ตามจาํนวนที)ถอือยู่   

โดยบรษิทัจดัการจะดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันั 'นใหม้จีาํนวนไม่เกนิ

หนึ)งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายไดแ้ล้วทั 'งหมดของกองทุนรวมนั 'นภายในสองเดอืนนับแต่วนัที)ปรากฏ

กรณีดงักล่าว หรอืดาํเนินการเลกิกองทุนรวมนั 'นทนัท ีเวน้แต่ เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

20.2 การแก้ไข เปลี1ยนแปลง เพิ1มเติมโครงการจดัการกองทุนหรอืวิธีการจดัการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี)ยนแปลง เพิ)มเติมโครงการจดัการกองทุน หรือวิธีการจดัการตามที)
เหน็สมควรในกรณีที)สว่นราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกัคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลงั และ/
หรอื หน่วยงานอื)นใดที)มอีาํนาจตามกฎหมาย ไดม้กีารปรบัเปลี)ยน แกไ้ข เพิ)ม/ลด ประกาศ เหน็ชอบ สั )งการ ผ่อนผนัใน
เรื)องต่างๆ ที)เกี)ยวเนื)องกบัหลกัเกณฑ ์เงื)อนไข วธิกีารจดัตั 'งจดัการ และ/หรอืวธิกีารบรหิารจดัการกองทุนไม่ว่าจะเป็น
เรื)องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้กําหนด ระเบียบปฏบิตัิ เงื)อนไข หรอื รายละเอยีดต่างๆ ทั 'งนี'โดยถือว่าได้รบัความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ทั 'งนี'การแก้ไขเปลี)ยนแปลงเพิ)มเติมดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามที)สํานักงาน
ประกาศกาํหนด เหน็ชอบ ผ่อนผนั สั )งการ ใหส้ามารถกระทาํได ้ 

20.3 การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื1องจากการที1กองทุนใช้บริการบุคคลอื1น (Soft commission) 

บรษิัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื)อกองทุนจากบุคคลที)เป็นผู้ให้บรกิาร อนัเนื)องมาจากการใชบ้รกิารของ
บุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้โดยมหีลกัเกณฑด์งัต่อไปนี' 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที)รบัไวน้ั 'นต้องเป็นทรพัย์สนิที)มมีูลค่าในทางเศรษฐกจิและต้องเกี)ยวกบับทบาทโดยตรง
ของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 

(2) ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมที)แสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัจดัการใชบ้รกิารของบคุคลนั 'นบ่อยครั 'งเกนิความจาํเป็นเพื)อใหก้องทนุ
ไดร้บัประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว  (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ)งให้แก่กองทุนรวมที)อยู่ภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ บรษิทัต้อง
กระทาํดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี)อาจมไีวไ้ดข้องกองทุนรวมนั 'นดว้ย 
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20.4 การกู้ยืมเงินหรอืการทาํธรุกรรมขายโดยมีสญัญาซื
อคืน 

บรษิัทจดัการอาจกู้ยมืเงนิหรอืทําธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื'อคนืในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
เงื)อนไข และวธิกีารที)คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

20.5 การดาํรงความเพียงพอของเงินทุน 

ในกรณีที)บรษิทัจดัการไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี)ยวกบัการดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุน และการทําประกนัภยัความรบัผดิของบรษิทัจดัการ 
บรษิัทจดัการจะเปลี)ยนให้บรษิัทจดัการรายอื)นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวธิขีอรบัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน 
หรอื ขอมติโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ)งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ)งหนึ)งของจํานวนหน่วย
ลงทุนที)จําหน่ายได้แล้วทั 'งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัที)บรษิัทจดัการรูห้รอือาจรูถ้ึงการไม่สามารถ
ดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั 'งนี' หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บรษิัทจดัการอาจขอให้สํานักงาน
พจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้ โดยการคดัเลอืกบรษิัทจดัการรายใหม่จะคํานึงถงึประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั และในกรณีที)มค่ีาใช้จ่ายเกดิขึ'นจากการเปลี)ยนบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดงักล่าว  

หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาที)กาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

20.6 การบริการซื
อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื1นๆ เพิ1มเติม 

(1) บรษิัทจดัการอาจเปิดให้บรกิารซื'อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธกีารซื'อขายแบบอื)นๆ เพิ)มเติม ตามหลกัเกณฑ์และ
เงื)อนไขที)บรษิทัจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  โดยจะประกาศให้
ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเริ)มใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศไวท้ี)สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และ
สาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนื โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

(2) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี)จะเปลี)ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ)มเตมิ วธิกีารชาํระเงนิค่าซื'อขายหน่วยลงทุนโดยไม่ถอื
ว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยจะทําการติดประกาศที)สาํนักงานของบรษิัทจดัการ และสาํนักงานผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื'อคนื  

20.7 การทําความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due 
Diligence: CDD) 

บรษิทัจดัการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนืที)บรษิทัจดัการแต่งตั 'ง อาจพจิารณาขอขอ้มลู เอกสาร หลกัฐาน 
เพิ)มเตมิจากผูส้นใจสั )งซื'อหน่วยลงทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืบุคคลที)เกี)ยวขอ้งกบัผูล้งทุนตามคาํจาํกดั
ความของกฎหมายหรอืตามที)หน่วยงานที)มอีํานาจกําหนด ทั 'งก่อนและหรอืภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแลว้ ทั 'งนี'
เพื)อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอื)นที)เกี)ยวขอ้ง หรอื
เพื)อใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏบิตั ิหรอืการตคีวาม หรอืการสั )งการของหน่วยงานผูม้อีาํนาจ ทั 'งนี' บรษิทัจดัการและ/หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนืมหีน้าที)ต้องทําความรูจ้กัตวัตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสิจูน์
ทราบลูกคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้งทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนมหีน้าที)แจง้การเปลี)ยนแปลง
ขอ้มลูเกี)ยวกบัการรูจ้กัตวัตนของลกูคา้ (KYC) และการพสิจูน์ทราบลูกคา้ (CDD) ใหบ้รษิทัจดัการและ/หรอืผูส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซื'อคนืทราบ โดยตามแนวทางปฏบิตัิของกฎหมายที)เกี)ยวขอ้งกบัการฟอกเงนิดงักล่าว บรษิัทจดัการ
และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื'อคนืจาํเป็นตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั 'งการเปิดบญัชเีพื)อใชบ้รกิาร
ใหม่ การทําธุรกรรมของลูกคา้เดมิ และการทบทวนขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปจัจุบนัเป็นระยะๆ รวมทั 'งการดําเนินการอื)นๆ 
ตามที)หน่วยงานผูม้อีาํนาจกาํหนดแนวทาง 
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20.8 ข้อกาํหนดเกี1ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ออกกฎหมายที)เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act 

(ซึ)งต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที) 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกาํหนดใหส้ถาบนั

การเงนิที)ไม่ใช่สญัชาติอเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานข้อมูล

เกี)ยวกบับญัชขีองบุคคลที)อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ)งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล 

สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ึ)งมถีิ)นที)อยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึ)งมถีิ)นที)อยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึ)งเปิดหรอืมไีวก้บั 

FFI นั 'น นอกจากนี'ยงัปรากฎดว้ยว่าในปจัจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายที)มขีอ้กําหนด

และหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที)คลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึ)งต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมาย

ต่างประเทศที)เกี)ยวขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ)งถูกกาํหนดใหต้้องเขา้ผกูพนัตนกบั

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าที)ตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสญัชาติ

อเมริกันและบุคคลที)มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที) FATCA กําหนด หน้าที)ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื)อหา

ความสมัพันธ์ของลูกค้ากบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถึงหน้าที)ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจดัทํา

เอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

  ภายใต้ขอ้กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื)อปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 

(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั 'นจะได้รับ

ผลกระทบที)สาํคญัในสองกรณี คอื 

(1) ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิที)กองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย

ทรพัย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ)งจะเริ)มต้นตั 'งแต่วนัที) 1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สนิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-

thru) ซึ)งอาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื)นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ)งจะเริ)มต้น

ตั 'งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI 

ที)เขา้ร่วมผกูพนัตนตามขอ้กาํหนดของ FATCA (ซึ)งรวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บั

ฝากทรพัยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื'อคนืหน่วยลงทุน) มหีน้าที)ดําเนินการหกัเงนิ ณ ที)จ่ายดงักล่าว

ก่อนชาํระใหก้บักองทุนรวมที)เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทั 'งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั 'งผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ

และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื'อคืนหน่วยลงทุนที)เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะ

ปฏิเสธหรอืระงบัการทําธุรกรรมทางการเงินหรอืยุติความสมัพันธ์ทางธุรกิจกบักองทุนรวมหรือบริษัท

จดัการ ซึ)งอาจทาํใหก้องทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืดาํเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่

มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทาํใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถทาํรายการผ่านทางผูส้นบัสนุนการขายและรบั

ซื'อคนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  
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   เพื)อมใิหบ้รษิัทจดัการและกองทุนรวมได้รบัผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั 'งเพื)อเป็นการรกัษาประโยชน์

ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิัทจดัการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื)อปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที)เกี)ยวข้อง  และเพื)อให้บรษิัทจดัการและกองทุนรวมสามารถ

ปฏบิตัิตามภาระผูกพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที)เกี)ยวขอ้งได้ บรษิัทจดัการและ

กองทุนรวม (ซึ)งรวมทั 'งผู้ที)เกี)ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบัฝากทรพัย์สนิ และ

ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซื'อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการดงันี' 

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที)เขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที)กฎหมาย

ต่างประเทศที)เกี)ยวขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําสง่ขอ้มลู (เช่น 

ชื)อ ที)อยู่ เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จํานวนเงนิค่า

ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปนัผลที)ไดร้บั เป็นตน้)ที)มอียู่ในบญัชทีั 'งหมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนั 'นกบับรษิทั

จดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทั 'งในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที)เกี)ยวขอ้ง 

(2) รอ้งขอให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืคํายนิยอม เพิ)มเตมิ เพื)อยนืยนัหรอืพสิจูน์ทราบ

ความเกี)ยวข้องกบัประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธิในสญัชาติอเมรกินัหรอืการให้

ขอ้มูลตามหวัขอ้ที)กาํหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้

ปรบัปรุงขอ้มลูเมื)อขอ้มลูที)เคยใหไ้วม้กีารเปลี)ยนแปลง เป็นตน้ รวมถงึนําสง่หลกัฐานเพื)อยนืยนัการเขา้ร่วม

ใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศที)เกี)ยวขอ้ง(ในกรณีที)เป็นลูกค้าสถาบนัการเงนิ) ทั 'งนี' เป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการอื)นใดเพื)อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที)เกี)ยวขอ้ง 

เพื)อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที)จะเกดิต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั 'งเพื)อให้กองทุน

หรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ)มขึ'นหากมีการดําเนินการที)สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที)

เกี)ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที)ผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดาํเนินการหรอืไมแ่สดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที)บรษิทั

จดัการกําหนด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ)งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี'ตามความ

จําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการดําเนินการตามที)บรษิทัจดัการแจ้งนี'แล้ว 

และ/หรอืไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงที)ไดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี

(1)  ไม่รบัคาํสั )งซื'อ/ สบัเปลี)ยน/โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2)  ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และดาํเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการหกัเงนิ ณ ที)จ่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปนัผลและ/หรอืเงนิที)ชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนั 'นได ้เพื)อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที)เกี)ยวขอ้ง 

ทั 'งนี' ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื)นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทําให้กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ไดร้บัประโยชน์เพิ)มขึ'น หากมกีารดาํเนินการที)สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที)เกี)ยวขอ้งขา้งตน้ 
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การดําเนินการดงักล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็น

การกระทําเพื)อหลกีเลี)ยงมิให้บรษิัทจดัการและกองทุนมีการดําเนินการที)ไม่สอดคล้องขอ้บงัคบัของ FATCA และ

กฎหมายต่างประเทศที)เกี)ยวขอ้งอนัจะทาํใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ที)จ่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามที)กล่าวแลว้

ขา้งต้น ซึ)งในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืกดําเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนที)เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที)กฎหมายต่างประเทศที)เกี)ยวขอ้งกาํหนด)เท่านั 'น  

ทั 'งนี' ในกรณีที)กฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิ)มเตมิขอ้กําหนดเพื)อรองรบัการดําเนินการตามที)บรษิทัจดัการได้

สงวนสทิธไิว้ขา้งต้น บรษิัทจดัการ(รวมถึงผูท้ี)เกี)ยวขอ้ง)จะดําเนินการตามขอ้กําหนดของกฎหมายภายในประเทศ 

โดยอาจนําส่งขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืดําเนินการอื)นใดที)ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้อง

รอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษทัจดัการปฏิบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี1ยวกบัการอนุมติัให้จดัตงักองทุน
รวมเป็นการทั 1วไป 

ในกรณีที)บรษิทัจดัการฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์กี)ยวกบัการอนุมตัใิหจ้ดัตั 'งกองทุนรวมแบบเป็นการทั )วไป 
และการฝา่ฝืนหรอืการไม่ปฏบิตันิั 'นก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวมหรอืผูล้งทุน บรษิทัจดัการจะแกไ้ขเยยีวยา
ความเสยีหายโดยไม่ชกัชา้ โดยในกรณีที)เกดิขอ้พพิาทระหว่างบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูล้งทุน บรษิทัจดัการ
ยนิยอมใหนํ้าขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาของอนุญาโตตุลาการ 
 

22.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม: 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าที)ปฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิัท
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั )งที)ออกโดย
อาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั 'งนี' ในกรณีที)ข้อกําหนดในโครงการขดัหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืคาํสั )งดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ําเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอื
คาํสั )งนั 'น ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตั 'งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที)ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูด้แูลผลประโยชน์มอีํานาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทั 'งนี' การลงนาม
ในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ที)ไดร้บัการแต่งตั 'งโดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทั 'งปวง 
 

การที)ผูถ้ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงคใ์นการซื'อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี' ไม่ว่าในทอดใดๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที)จะผูกพนัตามขอ้กําหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
 

โครงการจัดการกองทุนรวมที)ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ)มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ที)แนบท้ายขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับรษิัท
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหนึ)งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 


