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(สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีท่ี 3 ส้ินสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563) 

 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถ่ีถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด 

แอล เอช อินเดีย-E เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน  
และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E และกองทุนหลัก มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์

ในแต่ละขณะ ซึ่งหากกองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจได้รับผล
ขาดทุนหรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินลงทุนคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้

การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจาก
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 

• เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกทำให้กองทุนมีความ

เสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (country risk) คือความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด 

มาตรการทางการเงินในภาวะที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ รวมถึงข้อจำกัดต่าง ๆ ในประเทศนั้น ๆ ทำให้มี
ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรืออาจทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ 

ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกำหนด
ไว้ในหนังสือชี้ชวน 

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.lhfund.co.th 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิง

ในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามติดต่อผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน  

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกัน

ราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น  
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หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E    

LH INDIA-E Fund 

 

จัดต้ังและจัดการโดย 
บริษัทหลักทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จำกัด 

 

 

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 
มูลค่าโครงการ 2,000,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุน 200,000,000 หนว่ย 

ภายในเวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 

 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรพัย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีบ่ริษัทจัดการแต่งตั้งข้ึน (ถ้ามี) 

 

 

 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

 
 
 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
บริษัทหลักทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จำกัด 
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คำศัพท์ 

คำศัพท์ คำอธิบายศัพท์ 

โครงการ  โครงการจัดการโครงการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E 

กองทุนรวม หรือ กองทุน หรือ

กองทุนเปิด 

โครงการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E 

หน่วยลงทุน  หน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E 

หนังสือชี้ชวน หนังสือชี้ชวนท่ีมีรายละเอียดตามท่ีกำหนดโดยประกาศสำนักงานคณะกรรม 
การ ก.ล.ต. ว่าด้วยแบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

วันทำการ วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ 

วันทำการซื้อหน่วยลงทุน 
(Subscription Date) 

วันที่บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ตามท่ี
กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ 

วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน 
(Redemption Date) 

วันที่บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ ท้ังนี้ ตามท่ีกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม 

ผู้ดูแลผลประโยชน์  ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน) 

มูลค่าหน่วยลงทุน  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อ
ส้ินวันทำการท่ีคำนวณนั้น 

ราคาขายหน่วยลงทุน 

(Subscription Price) 

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการขายหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการ

ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(Redemption Price) 

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

การแก้ไขราคาย้อนหลัง การแก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง โดย
แก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน 

การชดเชยราคา  การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีมีราคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา

หน่วยลงทุน ที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด
จำนวนหน่วยลงทุน 

ใบแสดงสิทธิ  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary 
receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อ
รองรับใบแสดงสิทธิ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

สำนักงานหรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

กฎหมาย ก.ล.ต. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศและคำส่ัง
ต่างๆ ท้ังท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ 

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งหมายถึงสมาคมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์

ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับ
การจัดการลงทุน 

สถาบันการเงิน สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน 
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กิจการ บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อ
ขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัด 

คำเสนอซื้อ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ 

ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำนวนหนว่ย

ลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติเสียงข้างมาก มติของผู ้ถือหน่วยลงทุนที ่มีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้ง
มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที ่สภาวิชาชีพบัญชี

กำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม 

กองทุน AI กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund) 

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบ

กำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม 

กองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน

แบบกลุ่ม (collective investment scheme)  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ

จัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน 
infra กองทุน private equity ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง 
ๆ ซึ่งได้แก่ 

1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะ
จัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน private equity กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อาจจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์ 
หรือรูปแบบอ่ืนใด และมีลักษณะของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงิน
ร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

(ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึนไป  
ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สิน
ส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ ่งบุคคลใดเป็นผู ้จ ัดการเงินทุนและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน 

(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอ่ืนผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้น
หรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของ
กิจการนั ้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจการ
ดำเนินงานหรือการปรับปรุงการดำเนินงานหรือการดำเนินการอื่นใดใน
ลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการ
ดังกล่าว 
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กองทุน property กองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้ 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

กองทุน UI กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited 

Investor Mutual Fund) 

การลดความเส่ียง การลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน 
derivatives ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate) 

2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเส่ียงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการ
ลดความเส่ียง 

4.  สามารถลดความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า

เงินฝาก 

ทรัพย์สินดังนี้ 

1.  เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอ่ืนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน  

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้

กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจาก
คู่สัญญาฝ่ายท่ีเทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ 

ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีท่ีจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ 

ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้   

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี้ 

1.  ตั๋วเงินคลัง   

2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   

3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ท่ีกระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็น
ผู้มีภาระผูกพัน 

ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ 

ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ 

กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น 

ตราสาร Basel III ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ 

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที ่จัดให้มีขึ ้นเพื่อการซื ้อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

1.  มีการรวบรวมคำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย 

2.  มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเก่ียวกับวิธีการในการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจ

ในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะ
ผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น 

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธพ. ธนาคารพาณิชย์ 
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บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

บง. บริษัทเงินทุน 

บล. บริษัทหลักทรัพย์ 

บลจ. บล. ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

บริษัทจดทะเบียน บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อ
ขายได้ใน SET 

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดย

พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด  ทั้งนี้ หากไม่มีงบ

การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด 

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดย

พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด  ทั้งนี้ หากไม่มีงบ

การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด 

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็น

หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) 

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ัง

จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี 

ศูนย์ซื้อขาย derivatives ศูนย์ซื้อขายดังนี้ 

1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ท่ีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า 

2.  ศูนย์ซื ้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั ้งขึ ้นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน 

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื ่อผู ้ลงทุนทั ่วไป 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืน
ใด 

หน่วย private equity หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุ้น ใบทรัสต์ ตรา

สารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สิน ของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้ ท้ังนี้ ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์ 
หรือรูปแบบอ่ืนใด 

1.  กิจการเงินร่วมลงทุนท่ีกำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงิน
ร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

2.  กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
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(ก)  มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป  

ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สิน
ส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ ่งบุคคลใดเป็นผู ้จ ัดการเงินทุนและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน 

(ค)  มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนใน
หุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้น

ของกิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจ การ
ดำเนินงานหรือการปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการดำเนินการอ่ืนใดใน

ลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการ
ดังกล่าว 

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้ 

1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2.  ทรัสต์เพื ่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที ่จ ัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

หุ้นกู้ระยะส้ัน หุ้นกู้ท่ีมีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ 

B/E ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

benchmark ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 

CIS operator บุคคลดังนี้ 

1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 

2.  ผู้ทำหน้าท่ีบริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน 

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื ่อถือ (Credit Rating Agency) ที ่ได้ร ับความ

เห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วน
ท่ี 5 

credit derivatives derivatives ที ่ม ีล ักษณะเป็นการเคลื ่อนย้ายความเสี ่ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้อง
ชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ 
(credit event) ของทร ัพย ์ส ินที ่ได ้ร ับการประกันความเสี ่ยง จะได ้รับ
ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

credit event  เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลง
ของตราสารหรือสัญญา 

credit rating อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถใน
การชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา 

currency risk ความเส่ียงด้าน FX 

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา 

underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี 

derivatives สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

derivatives on organized 
exchange 

derivatives ท่ีซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น 

DW ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 
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foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมี

วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

FX อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)  

group limit อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุน
ในแต่ละบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน 

guarantor rating อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง หรือผู้ค้ำประกัน 

international scale มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับท่ีใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

investment grade credit rating ในระดับท่ีสามารถลงทุนได้  

IOSCO International Organization of Securities Commissions 

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปในครั้งแรก  

(Initial Public Offering) 

issue rating อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

issuer rating อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 

market price มูลค่าตามราคาตลาด 

MF กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

national scale มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับท่ีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ 

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน

การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน 
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

Non-retail MF กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่

ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives 

obligation   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิง

ถึง (obligation category & obligation characteristics) 

options สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในมาตรา 3 
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

OTC derivatives derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives  

P/N ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) 

portfolio duration อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล 

product limit อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน 

regulated market 

 

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำ
หน้าที ่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที ่มีลักษณะทำนองเดียวกับ
หลักทรัพย์ 

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement) 
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retail MF กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

reverse repo ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  (Securities 
Borrowing and Lending) 

securities lending  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

share warrants ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 

SIP Specific Investment Products 

sovereign rating อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู ้ออกตราสารมีถิ ่นที ่อยู่  
ซึ่งเป็นการประเมินความเส่ียงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC บล. ที ่ได้ร ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อ 

เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription 
Right) 

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

WFE World Federation of Exchanges 

บุคคลท่ี ม ีความสัมพันธ์หรือ
เชื่อมโยงกับบริษัทจัดการ 

บุคคลในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) บุคคลท่ีมีการถือหุ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1)(ก)1. บริษัทแม่ได้แก่บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทจัดการเกินร้อยละ 10 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทจัดการ 

(1)(ก)2. บริษัทยาย (แม่ใน) หมายถึง บุคคลท่ีถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของ

บริษัทแม่ที่จัดตั้งในประเทศ เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของบริษัทแม่ 

(1)(ก)3. บริษัทยาย (แม่นอก) หมายถึง บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของ
บริษัทแม่ท่ีจัดตั้งในต่างประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้
แล้วท้ังหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของบริษัทแม่ 

(1)(ข) บริษัทลูก ได้แก่นิติบุคคลท่ีบริษัทจัดการถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติ

บุคคลดังกล่าวเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือ
จำนวนหุ้นส่วน 

1)(ค) บริษัทพี่น้อง ได้แก่นิติบุคคลที่มีบุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินร้อย

ละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของนิติ

บุคคลดังกล่าว เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจัดการเกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นท่ี
จำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทจัดการด้วย 

(1)(ง) บริษัท ได้แก่นิติบุคคลท่ีมีบริษัทแม่เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น โดยกรรมการของบริษัท

แม่เป็นกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าวด้วยเกินร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการ
ท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น 

(1)(จ) บริษัท ได้แก่นิติบุคคลท่ีมีบริษัทยาย(แม่ใน) เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 10

ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น โดยกรรมการของ

บริษัทยาย(แม่ใน) และ/หรือของบริษัทแม่เป็นกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าว
ด้วยเกินร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น 

(2) บุคคลที่มีอำนาจควบคุม ได้แก่ผู ้ที ่มีอิทธิพลในการควบคุมหรือสั่งการ

บุคคลอื่นตาม (1) หรือถูกควบคุมหรือสั่งการโดยบุคคลอื่นตาม (1) ไม่ว่า

อิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากความสัมพันธ์ทางกฎหมาย ตามสัญญา หรือ
การอ่ืนใด 

กรรมการ กรรมการ หรือบุคคลท่ีมีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับกรรมการ 
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 

กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E  

1.       ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1.  ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)  :   กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E  

1.2.  ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)  :   LH INDIA-E Fund  

1.3.  ชื่อย่อ  :   LHINDIA-E  

1.4.  ประเภทโครงการ  :   กองทุนเปิด  

1.5.  ประเภทการขาย  :   ขายหลายครั้ง  

1.6.  การกำหนดอายุโครงการ  :   ไม่กำหนด  

1.7.  อายุโครงการ  :  -  ปี -  เดือน -  วัน  

1.8.  อายุโครงการถึงวันท่ี (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา)  :  -  

1.9.  เงื่อนไข (อายุโครงการ)  :  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้ยุติการจัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติส้ินสุดลง โดยจะไม่นํากองทรัพย์สิน
ที่จำหน่ายได้ในช่วงเสนอขายครั้งแรก ไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการโดยไม่ต้องขอมติ

จากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นสำคัญใน
กรณีดังต่อ ไปนี้  

1. กองทุนรวมมีจํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน  
2. กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปัจจัยอ่ืน ที่อาจทำให้

ผลตอบแทน ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นสำคัญ  

3. มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ 

1.10  ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

1.11 ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที

เสนอขาย :  

2.1.  จำนวนเงินทุนของโครงการ   :  2,000,000,000.00 บาท  

2.2.  เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :  

1) ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้

ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ  

2) ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็ม

จำนวนท่ีเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอ

ขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

2.3.  มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย   :  10.0000 บาท  

2.4.  จำนวนหน่วยลงทุน   :  200,000,000.0000 หน่วย  

2.5.  ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก   :  10.0000 บาท  

2.6.  มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซื้อครั้งแรก   :  5,000.00 บาท  

รายละเอียดเพิ่มเติม :    
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2.7.  มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซื้อครั้งถัดไป  :  5,000.00 บาท  

รายละเอียดเพิ่มเติม :    

2.8.  มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน  :  5,000.00 บาท  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

2.9.  จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการส่ังขายคืน  :  500.00 หน่วย  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  :  100.00 บาท  

รายละเอียดเพิ่มเติม :    

2.11.  จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  :  ไม่กำหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :    

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการทำรายการส่ังซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ตามข้อ 2.6-2.11 ทั้งนี้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่าง ๆ หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า

เหมาะสมมากกว่าและผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับประโยชน์มากกว่าเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ และ
บริษัทจัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยแล้ว ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หาก

มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านทาง Website ของบริษัท
จัดการ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน  

ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน

ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน : 

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนท่ีมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 
และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ท่ีเน้นลงทุนในตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในประเทศอินเดีย และสามารถยอมรับ

ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ 

3.2   ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งทุน 

3.3 ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds) 

- ตราสารทุน : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน  

3.4   ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ 

3.5  นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี): 

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

3.6    การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า :  การลดความเส่ียง (Hedging) 

3.7 การลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน 

3.8 กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  

กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E มุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) 

3.9 ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) : 

- ดัชนี MSCI India Total Return Index (SM) ในสัดส่วนร้อยละ 90 โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณ

ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน  

- อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด 

(มหาชน) (BBL), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB), และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 10 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
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ชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลง

ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัท

จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัด

ไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วย

ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล

การตัดสินใจลงทุนได้ 

3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน 

3.11 รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

1 กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศท่ัวโลก 

ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในประเทศอินเดีย โดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปี

บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีที

เอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่ง
สัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

ผู้จัดการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ  

2 ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยอาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งทุน ตราสาร
แห่งหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้

ความเห็นชอบ 

กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)  เช่น การทำสัญญาฟิว

เจอร์ส และ/หรือสัญญาออปชั่น และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ด และ/หรือสัญญาสวอป ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์  หรือตัวแปร
อ้างอิงที่กองทุนต่างประเทศลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้กองทุนต่างประเทศสามารถสร้างผลตอบแทนให้

ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ดังนั้น กองทุนรวมต่างประเทศ  และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทุนลงทุนจึงมี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น นอกจากนี้ กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศท่ี

กองทุนลงทุน อาจไม่ได้ใช้เครื ่องมือป้องกันความเสี ่ยงด้านอัตราแลกเปลี ่ยนเงินตราต่างประเทศ  กองทุนรวม

ต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศนั้น  อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินของ
ประเทศท่ีกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศไปลงทุน 

ท้ังนี้ ในการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือท่ีตัวตราสารหรือ
ที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือท่ีตัวตราสาร และ/หรือท่ีผู้ออกตราสาร (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ท่ีไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 

(Unlisted Securities)  

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่ง
พิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 

repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที ่มี

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

3 หากปรากฏกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนอื่นที่กองทุนไปลงทุนเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นนั้น มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ประกาศกําหนด 

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือ

กองทุนอื่นดังกล่าว 

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอ่ืนดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ

ใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นนั้น 
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เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงดังกล่าว บริษัท

จัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึง

ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ี
ปรากฏเหตุ 

(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ 

(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 

(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้

และเข้าใจเก่ียวกับสถานะของกองทุนรวม   

ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย 

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตาม (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานได้ โดยได้รับความเห็นชอบกับ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

4 ในการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนข้างต้น และอัตราส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับความเสี ่ยง

ต่างประเทศจะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทกองทุนรวมจะไม่นับช่วงระยะเวลา ดังนี้ 

1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 

2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม  

3 ช่วงระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำส่ังขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

หรือมีการส้ินสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 
วันทำการ 

ท้ังนี้ การคำนวณสัดส่วนข้างต้นจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 

3.12  รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศโดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิใน (net exposure) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และไม่เกินวงเงินลงทุนในต่างประเทศที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอำนาจตามกฎหมาย 

3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน 

3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง
หนึ ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศ

แก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของภาคผนวกนี้ ซึ ่งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีครบถ้วน ดังนี้ 

1.1  ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขท่ีทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 

1.2  สามารถเปลี่ยนมือได้  (รวมถึงกรณีท่ีเป็น B/E P/N หรือ SN ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้
มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตรา

สารได้)  

1.3  มีข้อมูลเก่ียวกับตราสารท่ีถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้

เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูล

ดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากท่ีกำหนดในข้อ 1. 

2.1  ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า  B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมี
การรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้  

2.1.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
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2.1.2  ธนาคารออมสิน  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ท้ังนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่ังจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ท้ังจำนวนรวมถึงดอกเบ้ีย 

(ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 

1.  กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย 

1  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 
1.2 และข้อ 1.3 

1.2  ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุน
ในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำท่ีลงทุนในทองคำแท่ง)  

1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity 
limit ของกองทุนนั้น 

1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product 
limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น 

1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนนั้น 

1.3  ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์  

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากท่ีกำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 

2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร  TS ในส่วนที ่ 1  
ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 

2.2  จดทะเบียนซื้อขายใน SET  

ส่วนท่ี 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 

1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.  ธนาคารออมสิน  

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  

6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

10.  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.  
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ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานกำหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานกำหนด 

ส่วนท่ี 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้ 

1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่างดังนี้ 

1.1  ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2  อัตราดอกเบ้ีย 

1.3  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

1.5  ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7  

1.6  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 

1.7  underlying อ่ืนตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ก) ของประกาศ 

ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาท่ีอ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) 

หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น  ท้ังนี้ ราคาของ underlying อ่ืนท่ีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ท่ี
เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 

2.  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1  กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจน
ในโครงการ 

2.2  เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2   OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 

2.3  ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ี

กองทุนสามารถลงทุนได้ ท้ังนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าท่ีส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 

3.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้ 

3.1  เป็นดัชนีท่ีมีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ 

ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ 

underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย 

3.2  เป็นดัชนีท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

3.2.1  ดัชนีท่ีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 

3.2.1.1  ดัชนีท่ีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก < 20% ของน้ำหนักท้ังหมด 

3.2.1.2  ดัชนีท่ีองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก < 35% ของน้ำหนักท้ังหมดในกรณีท่ีเป็นไปตามสภาวะตลาด โดย

องค์ประกอบตัวอ่ืนต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราท่ีกำหนดใน 3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ
มาพิจารณา 

3.2.2  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบท้ังหมดเป็นหรือเก่ียวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ 

3.2.3  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้ 

3.2.3.1  เป็นดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรง
แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น 
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3.3  เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏ
ว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

3.4  มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านส่ือท่ีมีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้ 

3.5.1  ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์ 

3.5.2  ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีคำนวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) 
ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง 

3.5.3  ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 

3.6  ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของ
ผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม 

4.  หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 

บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอ  ต่อภาระที่กองทุนอาจต้อง
ชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงาน
กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ข) ของประกาศ 

5.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเส่ียง 

ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามท่ีสำนักงานกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ค) ของประกาศ 

6.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 

6.1  ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำ
การถัดไป 

6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณ
และแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันท ี

6.3  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 

7.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 

7.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น 

7.2  เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังนี้ 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึ ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู ้ซื ้อประกันความเสี ่ยงด้านเครดิตที ่เกี ่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกัน
ความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้
ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนด
ตามปกติ)  ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มี
หลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเส่ียงมีหน้าท่ีชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใด
รายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่ง
ในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด 
credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิด

จากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่าย
ผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้า
มี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนด

สัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 

7.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สัญญามาตรฐานอื่นตามท่ีสำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงท่ีมีลักษณะดังนี้ 
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7.3.1  มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ

กฎหมายอ่ืน 

7.3.2  ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ี  credit derivatives นั้น

อ้างอิงเส่ือมเสียไป 

7.3.3  ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา 

ส่วนท่ี 7 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity   

การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

หน่วยลงทุน private equity ที่กองทุนลงทุนได้ ต้องมีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับ

ข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private 

equity ได้ โดยต้องไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขท่ีทำให้ผู้ลงทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจำนวนเงินขั้นต่ำท่ีจะลงทุน 

3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่าง

หนึ ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศ

แก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  

ทั้งนี้ ตราสารหรือสัญญาดังต่อไปนี้ต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้าน

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์

ต่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทท่ีจัดตั้งและเสนอขายในประเทศกลุ่ม GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของภาคผนวกนี้ ซึ ่งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีครบถ้วน ดังนี้ 

1.1  ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขท่ีทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 

1.2  สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีท่ีเป็น B/E P/N หรือ SN ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตรา

สารได้)  

1.3  มีข้อมูลเก่ียวกับตราสารท่ีถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้

เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูล
ดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากท่ีกำหนดในข้อ 1. 

2.1  ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า  B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมี
การรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้  

2.1.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.1.2  ธนาคารออมสิน  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ท้ังนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่ังจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ท้ังจำนวนรวมถึงดอกเบ้ีย 
(ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

 



กองทุนเปิด แอล เอช อนิเดยี-E   
   
      หน้า 19 

ส่วนท่ี 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ 

1  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property  

1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ข้อ 1.1 

ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศท่ีมีลักษณะดังนี้ 

1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และ

ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  

1.2.2  CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแล ที่เป็นสมาชิกสามัญของ 

IOSCO 

1.2.3  ในกรณีท่ี MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ  กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้

หลักเกณฑ์การกำกับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น  

1.3  ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตาม

รายชื่อประเทศท่ีสำนักงานกำหนด 

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้

เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการ

ลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำท่ีลงทุนในทองคำแท่ง) 

1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity 

limit ของ MF นั้น ท้ังนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินท่ีเป็น SIP 

1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product 

limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF นั้น 

1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของ MF นั้น 

ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิด

เดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อนำทรัพย์สินที่ไม่สามารถลงทุนได้มาคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ว
จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกล่าว 

1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว
ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้

ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล 

เหตุผลความจำเป็นและค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย 

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากท่ีกำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1 

2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ข้อ 1.1 
ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 

2.2  จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE 

ส่วนท่ี 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

2. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 

3. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 2. 

ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานกำหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานกำหนด 
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ส่วนท่ี 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้ 

1.  ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างดังนี้ 

1.1  ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2  อัตราดอกเบ้ีย 

1.3  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

1.5  ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7  

1.6  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 

1.7  underlying อ่ืนตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ก) ของประกาศ 

ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาท่ีอ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) 

หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น  ท้ังนี้ ราคาของ underlying อ่ืนท่ีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ท่ี
เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 

2.  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1  กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจน

ในโครงการ 

2.2  เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2   OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 

2.3  ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ี
กองทุนสามารถลงทุนได้ ท้ังนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าท่ีส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 

3.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้ 

3.1  เป็นดัชนีท่ีมีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ 

ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ 
underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย 

3.2  เป็นดัชนีท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

3.2.1  ดัชนีท่ีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 

3.2.1.1  ดัชนีท่ีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก < 20% ของน้ำหนักท้ังหมด 

3.2.1.2  ดัชนีท่ีองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก < 35% ของน้ำหนักท้ังหมดในกรณีท่ีเป็นไปตามสภาวะตลาด โดย
องค์ประกอบตัวอ่ืนต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราท่ีกำหนดใน 3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ
มาพิจารณา 

3.2.2  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบท้ังหมดเป็นหรือเก่ียวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ 

3.2.3  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้ 

3.2.3.1  เป็นดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรง
แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น 

3.3  เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏ
ว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

3.4  มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านส่ือท่ีมีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ 
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3.5  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้ 

3.5.1  ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์ 

3.5.2  ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีคำนวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) 
ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง 

3.5.3  ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 

3.6  ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของ
ผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม 

4.  หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 

บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอ  ต่อภาระที่กองทุนอาจต้อง
ชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงาน
กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ข) ของประกาศ 

5.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเส่ียง 

ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามท่ีสำนักงานกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ค) ของประกาศ 

6.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บลจ. ตอ้งจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 

6.1  ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำ
การถัดไป 

6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณ
และแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันท ี

6.3  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 

7.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 

7.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น 

7.2  เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังนี้ 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึ ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู ้ซ ื ้อประกันความเสี ่ยงด้านเครดิตที ่เก่ียวข้องกับ
ความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกัน
ความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้
ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนด
ตามปกติ)  ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มี
หลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเส่ียงมีหน้าท่ีชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใด
รายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่ง
ในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด 
credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงของสินทรัพย์อ้างอิงท่ีเกิด

จากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะจ่าย
ผลตอบแทนในอัตราคงท่ีหรืออัตราลอยตัวท่ีอ้างอิงกับอัตราดอกเบ้ียตามท่ีจะตกลงกัน และส่วนท่ีลดลง (ถ้ามี) ของ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการท่ีผู้ซื้อประกันความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้า
มี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนด

สัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 

7.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สัญญามาตรฐานอื่นตามท่ีสำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงท่ีมีลักษณะดังนี้ 

7.3.1  มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอ่ืน 

7.3.2  ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ี  credit derivatives นั้น

อ้างอิงเส่ือมเสียไป 
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7.3.3  ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา 

ส่วนท่ี 7 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity   

การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

หน่วยลงทุน private equity ที่กองทุนลงทุนได้ ต้องมีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับ
ข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private 

equity ได้ โดยต้องไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขท่ีทำให้ผู้ลงทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจำนวนเงินขั้นต่ำท่ีจะลงทุน 

3.14.    อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ

ต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

รวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ใน

กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไป
ตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย  

ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

หมายเหตุ : ในกรณเีป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ

คู่สัญญาแล้วแต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน 

2. derivatives on organized exchange 

ตอนท่ี 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนท่ัวไป 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1  ไม่จำกัดอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ่ผู ้ร ับฝากหรือผู ้ออก 
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

4.1  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาล
เป็นประกัน  

ไม่เกิน 20% 

หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale 

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออก
จัดตั้งขึ ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ี

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing        

5.2.3  ในกรณีที ่เป็นตราสารที ่ม ีกำหนดวันชำระหนี ้ ≤ 397 วัน                   
นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระ

ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของตราสารท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

5.5  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่

วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของregulated market 

6 

 

ทรัพย์สินดังนี้ 

6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด ซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง

ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมาย

ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขาย
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับ ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือ

ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ี
อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออก

จากการซ ื ้อขายใน SET หร ือในตลาดซื ้อขายหล ักทร ัพย์
ต่างประเทศ) 

6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้         

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ท่ี

ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา
สารนั ้นในต่างประเทศ หรือผู ้ออกจัดตั ้งขึ ้นตาม

กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.  
ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III  

6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดับ investment grade 

6.4.3  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 

ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดย

มีรายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ 

≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้ มี
ลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระ

ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคล

ดังนี้ 

6.4.3.3.1   บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

 

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด 

จะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน 

      ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.4.3.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มี

ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล 
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน 
นับแต่วันท่ีลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 

regulated market 

6.5  DW ท่ีมี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 

6.6  ธุรกรรมดังนี้ ท่ีคู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ 

investment grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด

ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับ
ผู ้ลงทุนทั ่ วไปของ SET หร ือของตลาดซื ้อขาย

หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ี
อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิก

ถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือ

ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจาย การ

ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ 
หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) 

ตามแนวทางท่ีสำนักงานกำหนด 

6.8  หน ่วย private equity ที ่จดทะเบ ียนซื ้อขายหร ืออย ู ่ใน 

ระหว่าง IPO เพื ่อการจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขาย

หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั ่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่

ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที ่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วย
ด ังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หร ือในตลาดซื ้อขาย

หลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.9  หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือ
ข้อ 2.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด

ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุน
ท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่

ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ีอยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจ

ทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET 
หรือในตลาด ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ

การเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสำนักงาน

กำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
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ส่วนท่ี 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท

ดังกล่าว  
 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า 

(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน

benchmark + 10%  

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเก่ียวกับ group limit  

                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF  

                      2. derivatives on organized exchange 
 

 

ส่วนท่ี 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล

ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม 

reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี 
เว้นแต่เป็น MF ท่ีมีอายุโครงการ < 1 ปี  

  ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ท่ีอายุกองทุน  
  คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทั้งนี้ เฉพาะ MF ท่ีมี 

  อายุโครงการ ≥ 1 ปี  

 

 

2 

  

ทรัพย์สินดังนี้ 

2.1  B/E หร ือ P/N ท ี ่ม ี เง ื ่อนไขห ้ามเปล ี ่ยนม ือแต่  MF ได้

ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตาม

วิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขาย
คืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียน

กับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และ

การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่) 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก

เกิน 12 เดือน  

2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

รวมกันไม่เกิน 25% 

 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending   ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนท่ี 1.1 : อัตราส่วน

การลงทุนสำหรับ MF ท่ัวไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ี
คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  แต่

ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร 
Basel III ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 :       
อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ท่ัวไป ของส่วนท่ี 1 :อัตราส่วน

การลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single 

entity limit) 

5.2  มี credit rating อยู ่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือ 

ไม่มี credit rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 

6 derivatives ดังนี้ 

6.1  การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลด

ความเส่ียง (hedging) 

 

 

ไม่เกินมูลค่าความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเก่ียวกับ 

product limit 

 

ส่วนท่ี 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้น

ของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท

นั้น 

2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุนตราสาร 

Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใด
รายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐ

ไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ

ต่างประเทศ) 

 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)*

ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั ้งนี ้ ในกรณีที ่ผู ้ออกตราสารมีหนี ้สินทาง

การเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏ

ในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมา
รวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดย

ข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั ่วไป และในกรณีที ่ผู ้ออกตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงินตามท่ี

เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้

อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มี

การย ื ่ นแบบ filing ในล ักษณะเป ็นโครงการ  (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี 

credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื ่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ 

บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการ

ยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดังนี้  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 

1. – 9.) 



กองทุนเปิด แอล เอช อนิเดยี-E   
   
      หน้า 27 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ท้ังหมดของ MF หรือ 

   กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น   

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ 

(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที ่ม ีลักษณะครบถ้วนดังนี้  

โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน            

(1.1)  มีขนาดเล็ก 

(1.2)  จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง    

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ท้ังหมดของกองทุน infra ท่ีออก

หน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ท้ังหมดของกองทุน property 
ที่ออกหน่วยนั ้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะ

ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน 

private equity  

หมายเหตุ : 

* หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู ้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบ

การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั ้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนด

มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
เช ่น International Financial Reporting Standards (IFRS)หร ือ United States Generally Accepted Accounting 

Principle (US GAAP) เป็นต้น 

** รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 

ท้ังนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 

ส่วนท่ี 5 การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดแต่ต่อมาทรัพย์สินท่ีลงทุนมีคุณสมบัติท่ีเปลี่ยนแปลงไป

จนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป  บริษัทจัดการต้องดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ

จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้
ท่ีบริษัทจัดการ 

(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกิน

กว่าระยะเวลาดังนี้  เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้ 

(ก) 90 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ 

(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลง
ไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการ
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ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว  รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ 

แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) (ก)  บริษัทจัดการต้องจัดทำ

รายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุท่ีไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่

เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้อง

ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1)  จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลา

ดังกล่าว  ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจัดการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ี

กำหนด 

(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 

แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้ 

(ก)  30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน 

(product limit) สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน  

(ข)  90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว  

(4)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน

การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่สามารถแก้ไข

ให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข)  บริษัทจัดการ

ต้องจัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และ

จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว  

(5)  ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่กำหนด นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ

ต้องดำเนินการดังนี้ด้วย 

(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนท่ีเกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อน

ผันจากสำนักงาน 

(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น

จนถึงหรือข้ามจุดท่ีต้องทำคำเสนอซื้อ 

3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่

เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 หรือข้อ 3 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม  

(1)  กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนท่ีมีอยู่เดิมนั้น 

(2)  กรณีท่ีกองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 

4.ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 (3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์

ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  

ทั้งนี ้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือวิธีอื่น ๆ ตามท่ี บลจ.กำหนด 
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ส่วนท่ี 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท

จัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1)  จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่

วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจัดการ 

(2)  ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลง

ประเภทของกองทุน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในข้อ 2 ของส่วนนี้ 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันท่ี

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย

ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลง

ทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู ้ถือหน่วยลงทุน รวมทั ้งเมื ่อได้รับมติจากผู ้ถือหน่ วยลงทุนให้

เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ

ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการ

ต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม 
 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

- วิธีการอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 

5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคาขาย

หน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ หากมีผู้จองซื้อหน่วยลงทุนครบตาม
จำนวนเงินทุนของโครงการก่อนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการสามารถจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน 

โดยปิดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน  

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วย

ลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัด

จำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) 

5.2.2 วันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจติดต่อจองซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการในระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  ตามที่ระบุใน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละราย โดยกรอกใบจอง

ซื้อให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อ พร้อมชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน โดยวันเสนอขายวัน

สุดท้าย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15:30 น. 
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ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

ในกรณีท่ีสามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนเงินทุนโครงการท่ีกำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม 

5.2.3 วิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.3.1 การกำหนดราคาขายหรือราคาส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท  บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถ้ามี)   

5.2.3.2 วิธีการเสนอขายหรือส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัด
จำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็น

มูลค่าไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ซึ่งเป็นมูลค่าท่ีรวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี)  

ในการส่ังซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สนใจสามารถส่ังซื้อ

หน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การ

บริหารจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุในข้อ 8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(2) ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนให้แก่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคำ
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน 

(3) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ และ
ภาษีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

(4) สำหรับผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ียังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะต้องเปิด

บัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน 

5.2.4 การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธี
อื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ. 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ังซื้อลงบนด้านหลัง

ของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

กรณีสั่งซื้อด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินโอน ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการ

เสนอขายครั้งแรกจะส้ินสุดลง ซึ่ง “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” เป็นบัญชีกระแสรายวัน มี
ดังต่อไปนี้ 

 

บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขท่ีบัญชี 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักลุมพินี เลขท่ีบัญชี 889-1-01361-5 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขท่ีบัญชี 227-3-01446-6 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขท่ีบัญชี 064-1-06608-7 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขท่ีบัญชี 539-0-00105-5 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขท่ีบัญชี 200-3-03485-3 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขท่ีบัญชี 492-6-00045-8 

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) อาคารสาทร ซิตี้ เลขท่ีบัญชี 004-1-10428-2 

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) อาคารไทยวา เลขท่ีบัญชี 794-3-63067-8 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักสีลม เลขท่ีบัญชี 800-0-22888-4 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขท่ีบัญชี 100-0-00251-3 

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขท่ีบัญชี 0001-114-005064-7 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยจะ

ปิดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ ในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชำระเงินค่า

จองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอนที่เท่านั้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(2)  หลังจากที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้รับ

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) จะออกสำเนาใบคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อไว้เป็นหลักฐาน 

(3) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ใน
วันที่สั่งซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการท่ี

สามารถเรียกเก็บเงินได้ 

ในกรณีที่วันทำการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวัน และ/หรือ เวลาท่ีล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงับการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อนั้น 

ในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับ
การขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ส่ังซื้อนั้น 

(4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบ
หนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่ อซื้อหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมนี้ที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการให้มีการหักลบกลบหนี้กันก็ได้ 

(5) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะเพิก
ถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้ 

(6) บริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อ
การนี้ ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวท้ังหมดจะนำเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

5.2.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจำนวนแล้ว ในกรณีท่ีจำนวนเงินท่ีระบุในคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัท

จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินท่ีได้รับชำระเป็นเกณฑ์ 

ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของ

โครงการตามท่ีได้รับอนุมัติจากสำนักงาน บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อโดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อน
ได้ก่อน” ตาม 

วันที่ได้รับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่

เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนท่ีส่ังซื้อให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่า

จำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานในวันทำการถัดจากวันที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเกิน
จำนวนหน่วยลงทุนของโครงการ แม้ว่าจะยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งไว้  

ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่

จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(3)  บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวน

หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วท้ังหมด เว้นแต่บุคคลท่ีได้รับการจัดสรรเป็น  

3.1 กรณีทีผู้่ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี้ 

(ก) กองทุนดังต่อไปนี้ 

1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  

2. กองทุนประกันสังคม   

3. กองทุนการออมแห่งชาติ  

4. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ  

5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   
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6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

7. กองทุนอื่นใดท่ีสำนักงานพิจารณาว่ามีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6. 

8. กองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะตาม 1. ถึง 7.  

(ข) นิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคล  

(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ Cross-

border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที่มิได้มีสัญชาติ
ไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ในต่างประเทศ 

(ง) บุคคลอ่ืนที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร   

3.2  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมี

เหตุจำเป็นและสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นสำคัญ และต้องมี

ลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ 

• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไป
โดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิ

ออกเสียง เป็นต้น 

• มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่า
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้ 

(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
ส่ังซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

/ ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัด

จากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

5.2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขท่ีกำหนดดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่การส่ังซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน

นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้างล่าง 

บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะ
ในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อ

หน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตาม

สัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง สำหรับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน 

(2) กรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกเนื่องจาก 

(ก) ไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย  

(ข)   ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  มีการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัด

การถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวม และหน้าท่ีของบริษัทจัดการ ทำให้ไม่สามารถจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมได้ 

(ค) หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อคำนวณตาม

มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน หรือไม่
สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัท

จัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน 

บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะ

ในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อ

หน่วยลงทุนตามเลขท่ีบัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตาม

สัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี

นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงาน จะ
พิจารณาผ่อนผัน ส่ังการเป็นอย่างอื่น 



กองทุนเปิด แอล เอช อนิเดยี-E   
   
      หน้า 33 

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัท

จัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุน
ดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้ง

ให้สำนักงานทราบ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินท่ีได้รับจากการ
จำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน

รวมสิ้นสุดลง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อัน

เนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบ้ียในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับ
แต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน 

5.2.6 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

5.2.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใด

กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่การส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามท่ีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลท่ีบริษัทจัดการ ได้รับจากผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน 

(3) กรณีที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทำให้การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า

หนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วท้ังหมดเว้นแต่บุคคลท่ีได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็น  

3.1 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี้ 

(ก) กองทุนดังต่อไปนี้ 

1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  

2. กองทุนประกันสังคม   

3. กองทุนการออมแห่งชาติ  

4. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ  

5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   

6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

7. กองทุนอื่นใดท่ีสำนักงานพิจารณาว่ามีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6. 

8. กองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะตาม 1. ถึง 7.  

(ข) นิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติ

บุคคล  

(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ Cross-

border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที่มิได้มีสัญชาติ

ไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ในต่างประเทศ 

(ง) บุคคลอ่ืนที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร   

3.2  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมี
เหตุจำเป็นและสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นสำคัญ และต้องมี

ลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ 

• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไป

โดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิ
ออกเสียง เป็นต้น 

• มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่า

ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้ 

(4) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน 

เป็นต้น 

(5)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ใน
กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจ

ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก 
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5.2.6.2 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแล้ว หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้การ

อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิ้นสุดลง เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร
และได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที่ขายได้มีจำนวนไม่มากพอที่จะทำให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลงทุน
ต่อไป 

(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผู้ลงทุน ไม่ได้เป็นไปตามโครงการท่ีได้รับ

อนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื่อการอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง ให้บริษัทจัดการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้

จองซื้ออย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 5.2.6 “การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน” 

5.2.6.3 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ 

วิธีการเงื่อนไขต่างๆ ท่ีกำหนดในโครงการนี้แล้ว 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลงวัน เวลาทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ

จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

ผู้สั่งซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ใน

คำขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริง พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี (บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ และ/หรือเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี ตามท่ี
เห็นสมควร) ดังนี้ 

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

ในกรณีที่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเป็นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมด้วย 

ในกรณีท่ีเป็นผู้เยาว์ท่ียังไม่ได้บรรลุนิติภาวะ ให้ใช้เอกสารหลักฐานเป็นสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ พร้อมท้ังเอกสาร
หลักฐานที่กล่าวมาในวรรคหนึ่งและวรรคท่ีสองข้างต้นของบิดาหรือมารดาของผู้เยาว์ 

(2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชี (ในกรณีท่ีมีความประสงค์จะรับ
เงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี) 

พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

(3) สำเนาเอกสารแสดงตนอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

(1) สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

(2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชี (ในกรณีท่ีมีความประสงค์จะรับ

เงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี) 

พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

(3) สำเนาเอกสารแสดงตนอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  

กรณีคณะบุคคล 

(1) สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล 

(2) หนังสือแสดงความยินยอมของคณะบุคคลทุกท่านท่ีแต่งตั้งผู้มีอำนาจดำเนินการแทน 

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคณะบุคคลทุกท่าน 

(4) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีในนามคณะบุคคล (ในกรณีที่มีความประสงค์ให้หักภาษี ณ ท่ีจ่าย) 

(5) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชี (ในกรณีท่ีมีความประสงค์จะรับ
เงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี) 

ท้ังนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) และ (5) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น 
พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยคณะบุคคลแต่ละราย 
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กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

(1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์  

(2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท  

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามเงื่อนไขของบริษัท ตามแบบบุคคลธรรมดา 

(4) สำเนารายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุญาตให้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได้ 

(5) หนังสือมอบอำนาจ 

(6) หลักฐานของผู้รับมอบอำนาจ ตามแบบบุคคลธรรมดา 

(7) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 

(8) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 

(9) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชี (ในกรณีท่ีมีความประสงค์จะรับ

เงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี) 

ท้ังนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติ
บุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม

แทนนิติบุคคลแต่ละราย 

กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

(1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท 

(2) หนังสือบริคณห์สนธิ  

(3) ข้อบังคับ 

(4) สำเนารายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุญาตให้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได้ 

(5) หนังสือรับรอง 

(6) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม  

(7) สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

(8) หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ผู ้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุใน

หนังสือรับรองนิติบุคคล) 

(9) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  

(10) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) 

(11) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชี (ในกรณีท่ีมีความประสงค์จะรับ

เงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี) 

(12) เอกสารอ่ืนใดท่ีกำหนดโดยบริษัทจัดการ   

ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) และ (12) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้มี

อำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (7) ต้องลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลแต่ละราย 

หมายเหตุ : เอกสารสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชี (ในกรณีท่ีมีความ
ประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการ

โอนเข้าบัญชี)  

หากเป็นบัญชีธนาคารท่ีเปิดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สำนักหักบัญชีกรุงเทพ) บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน

และส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขท่ีบัญชีท่ีระบุไว้
ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
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หากเป็นบัญชีธนาคารที่เปิดในเขตต่างจังหวัด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้เป็นบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน/

ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ได้ 11 ธนาคารเท่านั้น ได้แก่  

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)  

นอกเหนือจาก 11 ธนาคารที่กล่าวมาข้างต้นนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือ

ดำเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมในการ
โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด โดยตัดจ่าย

จากจำนวนเงินท่ีจะโอนเข้าบัญชีนั้น ๆ  

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมธนาคารหรือวิธีที่ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ โดย

จะติดประกาศแจ้งให้ทราบ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมท้ัง

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

6.2.1  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน  

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี ้ชวน

ส่วนข้อมูลโครงการ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน ได้ท่ีบริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติ
ของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี)  

สำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน จะต้องเปิดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอ

เปิดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน 

6.2.2  วันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ 

สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อหน่วยลงทุน

จากผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
จนถึงเวลา 14.00 น. ณ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผู้สนใจกรอกใบคำสั่งซื้อให้ครบถ้วน

และแนบเอกสารหลักฐานในการซื้อหน่วยลงทุน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงชุดเปิดบัญชีกองทุน (กรณีท่ี

ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน)   

การส่งคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ให้ถือว่าเป็นการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการท่ีกำหนดให้เป็นวัน
ทำการซื้อถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และวิธีการ การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว 

ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ 

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนรวม 
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ในกรณีท่ีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมี

อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวัน
รับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป 

6.2.3  วิธีการซื้อและชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  

6.2.3.1    วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัด

จำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยจะต้องส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่า
ไม่ต่ำกว่าท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นมูลค่าท่ีรวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี)  

(2) ผู้ส่ังซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมท้ังจำนวนให้แก่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคำ

ส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน 

(3) สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะต้อง
เปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน 

(4) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยชำระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัท

จัดการยอมรับ โดยผู้ส่ังซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันท่ีท่ีส่ังซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความ

สะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน เป็นบัญชีกระแสรายวัน มีดังต่อไปนี้ 

บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขท่ีบัญชี 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักลุมพินี เลขท่ีบัญชี 889-1-01361-5 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขท่ีบัญชี 227-3-01446-6 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขท่ีบัญชี 064-1-06608-7 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขท่ีบัญชี 539-0-00105-5 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขท่ีบัญชี 200-3-03485-3 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขท่ีบัญชี 492-6-00045-8 

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) อาคารสาทร ซิตี้ เลขท่ีบัญชี 004-1-10428-2 

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) อาคารไทยวา เลขท่ีบัญชี 794-3-63067-8 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักสีลม เลขท่ีบัญชี 800-0-22888-4 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขท่ีบัญชี 100-0-00251-3 

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขท่ีบัญชี 0001-114-005064-7 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว  โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยจะ

ปิดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(5)    หลังจากที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี)  หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้รับการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

(ถ้ามี) ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) จะออกสำเนาใบคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อไว้เป็นหลักฐาน 

(6) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ใน

วันที่ส่ังซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ส่ังทำการซื้อนั้น 

(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 

7 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกรายการสั่งซื้อ

หน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

(8) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบ

หนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมนี้ที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการให้มีการหักลบกลบหนี้กันก็ได้ 
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(9) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะเพิก

ถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้ 

(10) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น 

(11) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการ
ส่ังซื้อดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบ

ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

6.2.3.2 การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้

บริการ และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของ

บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่าน

ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

6.2.3.3   การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิด
ให้บริการและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัท

จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) 

เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้

บริการ และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ท่ีทำการของ

บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่าน

ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

6.2.3.4 การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต บริษัท
จัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เช่น วิธีการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์

ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการรับคำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนนั้น ๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

ก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

6.2.4  ราคาขายหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการขาย

หน่วยลงทุนนั้น โดยเป็นราคาที่ได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) 

6.2.5 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

6.2.5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใด

กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั ้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของ

โครงการตามท่ีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลท่ีบริษัทจัดการ ได้รับจากผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน 

(3) กรณีที ่ม ีผ ู ้ส ั ่งซื ้อหน่วยลงทุนจนอาจทำให้การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ ่มบุคคลเดียว  

กันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดเว้นแต่บุคคลท่ีได้รับการจัดสรรเป็น 

3.1 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี้ 

(ก) กองทุนดังต่อไปนี้ 

1) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  

2) กองทุนประกันสังคม   

3) กองทุนการออมแห่งชาติ  

4) กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ  
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5) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   

6) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

7) กองทุนอื่นใดท่ีสำนักงานพิจารณาว่ามีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6. 

8) กองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะตาม 1. ถึง 7.  

(ข) นิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคล  

(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ Cross-
border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที่มิได้มีสัญชาติ

ไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ในต่างประเทศ 

(ง) บุคคลอ่ืนที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร   

3.2  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมี

เหตุจำเป็นและสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นสำคัญ และต้องมี
ลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ 

• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดย

มุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง 

เป็นต้น 

 มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่า

ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้ 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ใน
กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจ

ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก 

(5) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัท

พิจารณาเห็นว่าการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมท้ังเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

6.2.5.2  บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ 

วิธีการเงื่อนไขต่างๆ ท่ีกำหนดในโครงการนี้แล้ว 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจำนวนแล้ว ในกรณีท่ีจำนวนเงินท่ีระบุในคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับชำระบริษัท

จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินท่ีได้รับชำระเป็นเกณฑ์ 

ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามท่ีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อโดยใช้

หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับการส่ังซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีท่ีมีการส่ังซื้อ
ในวันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนท่ีส่ังซื้อ

ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่

จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(3) บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวน

หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วท้ังหมด เว้นแต่บุคคลท่ีได้รับการจัดสรรเป็น 

3.1 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี้ 

(ก) กองทุนดังต่อไปนี้ 
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1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  

2. กองทุนประกันสังคม   

3. กองทุนการออมแห่งชาติ  

4. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ  

5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   

6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

7. กองทุนอื่นใดท่ีสำนักงานพิจารณาว่ามีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6. 

8. กองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะตาม 1. ถึง 7.  

(ข) นิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคล  

(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ Cross-
border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที่มิได้มีสัญชาติ

ไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ในต่างประเทศ 

(ง) บุคคลอ่ืนที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร   

3.2  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนท่ีมีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมีเหตุ

จำเป็นและสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นสำคัญ และต้องมีลักษณะ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 

• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไป

โดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออก

เสียง เป็นต้น 

 มีกระบวนการท่ีทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือเกินกว่า

ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้ 

(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
ส่ังซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

6.3. การส่ังซื้อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

7.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

ไม่มี 

7.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

7.4 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น

กองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ 

สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 



กองทุนเปิด แอล เอช อนิเดยี-E   
   
      หน้า 41 

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

7.4.1   การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวัน

ทำการขายคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 14.00 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนจะกำหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ ส้ินวันทำ

การถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่ได้รับรอง

จากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปิดรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ตามท่ีได้แจ้งไว้

ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคำสั ่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอก

รายละเอียดในใบคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนหรือ
จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ

ซื้อคืนที่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน 

ในการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่ังขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงิน เป็นจำนวนหน่วย
ลงทุนไม่ต่ำกว่าท่ีกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน  

ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ โดยผู้ถือหน่วยต้องลงนามในแบบฟอร์ม

ขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัท

จัดการระบุไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้อง
ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด 

ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ 

(3) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก

การขายคืนหน่วยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน

หน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนแล้วทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี จำนวน

หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้น
ต่ำตามที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน

รายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หาก

ถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนส่ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึก

รายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวัน

คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของ
ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับ

วันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ (วันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวนี้ จะระบุในปฏิทินกองทุนซึ่งจะ

ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชี ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชี 

(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของ

บริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจ
ขอยกเลิกคำส่ังขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใดท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ

คืน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ

ได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น 

(7) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวน
นั้น 
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7.4.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่อได้รับ

ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน 

เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้

บริการ และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของ

บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

7.4.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการ

และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) 

เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้

บริการ และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของ
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่าน

ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

7.4.4 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการอ่ืน ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการ

อาจเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 
เช่น วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone 

Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื ่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller 
Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความ

เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ๆ ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะ

ปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

7.5 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 

  ทุกวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน  

7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

  ตามท่ีระบุในข้อ 7.4  

7.7  การขายคืนหน่วยลงทุน : 

  ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม : 

  ไม่มี 

7.9 รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการ และ

การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับ

ซื้อคืน 

8  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

8.1 ช่องทางการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

- วิธีการอ่ืนๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2 รายละเอียดการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม  

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ

กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำ
เงินค่าขายคืน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทาง 
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การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน

ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหัวข้อการ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาต

จากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดย

บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าก่อนวันเปิดให้บริการ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

ในกรณีท่ีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมี

อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันทำ

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของ

บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมท้ังเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

8.2.1.    วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 

สามารถส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้น

ทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อมเอกสาร
ประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนต้นทางนี้ ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้ส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอ่ืนได้ 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุน

นี้ สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) 

ได้ที่ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือช่องทางอื่นที่บริษัท
จัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ

ซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ 

(สำหรับผู้ส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดใน

ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติ

เช่นเดียวกับการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นอย่างอ่ืน) 

8.2.2.  วันและเวลาในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำส่งหลักฐานการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี

อำนาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องมีคำส่ังให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันท่ีบริษัทจัดการกำหนดให้เป็นทำการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย

ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมท้ัง

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
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กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดตามเงื่อนไขวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการ

เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืน 

8.2.3   ราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเมื่อส้ินวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
โดยจะกำหนดราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้ 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

การกำหนดราคารับซื้อคืนเพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อส้ินวันทำการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนมีผล หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง 

การกำหนดราคาหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื ่อสิ้นวันทำการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลก่อนวันที่กองทุนได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บวกด้วย

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ 

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง

กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า

มี) ตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

เงื่อนไขในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

1. กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจำนวนหน่วยลงทุนหรือ

มูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมี
ผลทำให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ (ถ้ามี) บริษัท

จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง 

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำดังกล่าว บริษัทจัดการจะติด

ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวก่อนวันเปลี่ยนแปลง ท่ีท่ีทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อ

ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ท่ีใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ

ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.   บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียด

การให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ท่ีท่ีทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืน รวมท้ังเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือ
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว 

ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ี

ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

3. บริษัทจัดการจะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
คืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การ

หยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื ่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ใน 

รายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำส่ังสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเส่ียงทางกฎหมาย หรือความเส่ียงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งสับเปลี่ยนก่อนการ

ดำเนินการ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัท

พิจารณาเห็นว่าการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน รวมท้ังเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยขั้นตอนท่ีกำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติ
ได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย ท้ังนี้ กรณีท่ีเป็นเงื่อนไขมีได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่ง

หรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) กองทุนรวมเปิดกำหนดวิธีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้สามารถชำระเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

ไว้เป็นการท่ัวไป 

(2) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนั้นไป

ชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

(3) บริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน 

(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการ
ได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้ 

10.  การเล่ือนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้  

(1)   บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติซึ่งเหตุ

ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) มีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้

รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง
นั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

(3) มีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืน

หน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อน

ได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้  

(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 

(ข) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมท้ังแสดงเหตุผล
และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย

ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้ 

(ค) ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้น หากถึงวันทำการซื้อขายหน่วย

ลงทุนวันอื่น และมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ท้ังนี้ บริษัท
จัดการจะต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ียังค้างอยู่ให้เสร็จส้ินก่อน แล้วจึงชำระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในวัน  นั้น ๆ ต่อไป 
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11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง 

11.1.  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำส่ัง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ใน

กรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ 

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบของ

ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่ายจ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 

(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำส่ัง

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก)

(ข) หรือ (ค) ได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วย

การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน และการกำหนดอัตราส่วน

การลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ 

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมได้

ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 

(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ 

(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้

ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้ 

1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 

3. การกระทำท่ีเป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ

ของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ

กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 

11.2. เมื่อปรากฎเหตุ ตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือไม่รับสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบ
ถึงการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) 

(2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำส่ังซื้อ หรือคำส่ังขายคืน
หน่วยลงทุน หรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแสดง
เหตุผลและรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 
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(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ัง

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 
(1) (2) หรือ (3) เกินหนึ่งวันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือ

คำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ

กองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการก่อนวัน

เปิดรับคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการเปิดรับ

คำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำส่ัง

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ

อาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้ 

11.3.   บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้วหรือหยุด

รับคำส่ังซื้อ 

หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 

ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ

คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนทราบโดยพลัน 

12 การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน

ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัท
จัดการหยุดรับคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลา

ท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้

ขยายระยะเวลาหยุดรับคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

13 เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

13.1     ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคำส่ังศาล หรือโดยผลของกฎหมาย 

(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 

ท้ังนี้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทำให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน

รวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

13.2. วิธีการโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) กรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
ผู้โอนและผู้รับโอน และยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารท่ีกำหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ี

ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการท่ีกำหนดไว้ใน
โครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงทำการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้ 

(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้

ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 

(3) หลังจากท่ีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ

ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน 



กองทุนเปิด แอล เอช อนิเดยี-E   
   
      หน้า 48 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอน และ

ผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ 
ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อ 13 เรื่อง “สิทธิหน้าที่และความ

รับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน” ได้ตอ่เมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว  

14 การจ่ายเงินปันผล 

14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย 

14.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

1.  กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาท่ี
บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีท่ีจะจ่ายเงินปันผล แล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปัน

ผลดังกล่าวจะไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น  

2. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด และตามท่ี

บริษัทจัดการเห็นสมควร 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของ

กองทุนในอนาคต 

14.3 กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมใด ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

การจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวมดังกล่าว 
ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมดังต่อไปนี้ 

(1)  เปิดเผยข้อมูลในลักษณะท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปสามารถทราบได้  เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 

(2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือ

หน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนที่ขายใน

ช่วงเวลาท่ีต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะ

ถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดนั้น 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณี

ที่ได้รับยกเว้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะจัดทำบัญชีและแยกเงินท่ีไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออก
จากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะ

ส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน 

ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล 

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่

เป็นกรณีท่ีได้รับยกเว้น ท้ังนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจำกัดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของ

กองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็น

รายได้ของแผ่นดิน 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

15.1 คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยท่ีประมาณการไดท่ี้เรยีกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด) :         

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 

ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
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รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รวม 

15.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

15.2.1   ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน  

มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันท่ีคำนวณ 

15.2.2   ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน 

มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันท่ีคำนวณ 

15.2.3   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน 

มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันท่ีคำนวณ 

15.2.4   ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

ไม่มี 

15.2.5   ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

ไม่มี 

15.2.6   ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

อัตราไม่เกินร้อยละ 1.90 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน 

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั้งแรก และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการเสนอ

ขายครั้งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรม
เผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนำกองทุน เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน

ร้อยละ 0.535 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

(2) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุนและจดทะเบียน

กองทรัพย์สินของกองทุนกับสำนักงาน ค่าท่ีปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั้งกองทุน เป็นต้น 

(3) ค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 

(5) ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
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(6) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคำขอใช้บริการกองทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับ

ภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวเนื่องกับกองทุน 

(7) ค่าจัดทำ ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจำงวด 6 เดือนและรายงานประจำปีถึงผู้ถือหน่วย

ลงทุน 

(8) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ่งพิมพ์

อ่ืนใด 

(9) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าไปรษณียากร ค่าภาษีอากร ท่ีเกิดขึ้นหรือเก่ียวเนื่องกับการลงทุนหรือมีไว้ใน

ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เช่น การจัดหาให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกัน
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม
อ่ืนใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ตามท่ีกำหนดไว้ในโครงการได้ เป็นต้น   

(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดี เพื่อ

การรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจัดการ

ปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อ
ได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการ

ดำเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น 

(11) ค่าจัดเตรียมรายงานต่างๆ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย

หรือประกาศของสำนักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย 

(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศใน

หนังสือพิมพ์รายวัน ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การปิด

สมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน 

(13) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือ

หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

(14) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน 

(15) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม

ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็นต้น 

(16) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใข้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

ธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ 
ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหา 

ได้มา รับมอบ/ส่งมอบดูแลรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่างๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจาก

ท่ีระบุไว้ในข้อ 15.2.2  "ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี" เป็นต้น 

(17) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade) 

(18) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ี
เรียกเก็บรายปี ตามท่ีจ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

(19) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชำระบัญชี และเลิกกองทุน 

(20) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับกองทุน 

หมายเหตุ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน  

ค่าใช้จ่ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ

คำนวณทุกวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ 

ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (1 – 20) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามท่ีจ่ายจริง และในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจ่ายท้ังจำนวน

หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาท่ีจะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น
หรือตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด
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ในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ

หน่วยลงทุนแล้ว 

15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  อัตราไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละราย

ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการทำรายการ 
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น  

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back – End Fee) : มี 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : อัตราไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ

รายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการทำรายการ 
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า   :  อัตราไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก  :  อัตราไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง

กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
อัตราท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
รายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการทำรายการ 

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น 

15.3.4.   ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : 

ตามอัตราท่ีนายทะเบียนกำหนด 

15.3.5.  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : 

ตามอัตราท่ีนายทะเบียนกำหนด 

15.3.6.  ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกำหนดในโครงการ (Exit fee) : ไม่มี 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

15.3.7.  ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : 

(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินกำหนด โดยบริษัท

จัดการจะหักจากจำนวนค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นๆ 

(2)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน
กำหนด โดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(3)  บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการดำเนินการใหผู้้
ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็นกรณีท่ีบริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย 

ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจำนำกับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น โดย

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทราบ 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี้ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนอง

เดียวกัน 
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15.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน 
ค่าใช้จ่ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ

คำนวณทุกวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ 

ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (1 – 20) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง และในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวน

หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น
หรือตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

ท้ังนี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ

หน่วยลงทุนแล้ว 

15.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

1   ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดำเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างท่ัวถึงภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีมีการลด
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว  ท้ังนี้ การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้
ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น  

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้างต้นแล้ว 

2   ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามท่ีระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และต้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างท่ัวถึงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

2.1  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

2.2  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามท่ีระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทำการดังกล่าวได้  ท้ังนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 
1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึ ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว ให้
บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นดังกล่าว 

(ข)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัท
จัดการต้องได้รับมติพิเศษ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 2.1 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 1 และข้อ 2 (2.2) ให้บริษัทจัดการแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

3  ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ท้ังนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีระบุไว้ในโครงการ 

15.6 หมายเหตุ : 

ไม่มี 
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16 วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ

ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

16.1 วธิกีารคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุนราคาขาย

หน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2 เงื่อนไขพิเศษ : 

(1) บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกำหนด  

บริษัทจัดการจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมส่วนที่ลงทุนในประเทศ เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน  

โดยในส่วนต่างประเทศจะใช้มูลค่าหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สิน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่จะได้รับจากกองทุนหลัก
ภายในวันทำการถัดไป และจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของ Bloomberg  เวลาประมาณ 17.00 น. ของ
วันทำการที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้ บริษัทขอสงวนสิทธิใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

(2) บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อ

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ /หรือ สำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ ภายใน 2 วันทำการถัดไป ยกเว้นในกรณีท่ี

ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุน รวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศที่ติดต่อ
ซื้อขายหลักทรัพย์ปิดทาการ หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกาหนดเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ 

(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน  ภายใน 2 วัน
ทำการถัดไป ทั้งนี้ ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการใช้มูลค่าหน่วย

ลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน  

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้  

(ก) วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป    

(ข) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป 

(ค) วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม

กำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันยาวกว่า 1 เดือน 

(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป  

ความใน (ก) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดย
ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป   

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดเมื่อส้ินวันทำการ

ท่ีคำนวณนั้น  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ประกาศข้างต้น ต้อง

ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 

บริษัทจัดการอาจไม่สามารถดำเนินการตาม (2.1) - (2.4) ได้ หากเกิดเหตุการณ์ท่ีทำให้ไม่ได้รับราคาหลักทรัพย์ และ/

หรือทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน อันเนื่องจากกองทุนรวมต่างประเทศ ตลาด

หลักทรัพย์ต่างประเทศ สถาบันการเงินต่างประเทศที่ติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 
ปิดทำการ หรือเกิดเหตุการณ์อื่นใดท่ีไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขายหน่วย

ลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทำการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหลักทรัพย์หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และจะประกาศภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิ 



กองทุนเปิด แอล เอช อนิเดยี-E   
   
      หน้า 54 

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีท่ีวันทำการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทำการในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้

ราคาราคาหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีลงทุนล่าสุดท่ีมีเป็นฐานใน
การคำนวณ ท้ังนี้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นร่วมกันว่าควรจะใช้ราคาอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่าแทน 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดเมื่อส้ินวันทำการ
ท่ีคำนวณนั้น  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่ประกาศข้างต้น  

ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(2.5) ประกาศทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน

การตัดสินใจลงทุนได้ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศ
ดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ี

จะประกาศในช่องทางอื่นที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ในกรณีที่การประกาศข้างต้น หากได้กระทำผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV 

Center) หรือช่องทางอ่ืนท่ีสำนักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
สองวันทำการถัดไปก็ได้ 

(2.6) ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

(3) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(3.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล 

(3.2) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 

สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งท่ี 5 ท้ิง 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตำแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีคำนวณได้ใน (3.2) 

(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งท่ี 5 ท้ิง 

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้น รวมเข้าเป็น

ทรัพย์สินของกองทุน 

(4)     ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 16.1 (2) 

(4.1)    เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

(4.2)     เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว 

16.3 แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทางเว็บไซต์ (website) ของบริษัทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการเห็นว่า
เหมาะสม 

16.4 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องแตกต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง บริษัทจัดการจะ

จัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
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(ค) สาเหตุท่ีทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

(ง) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ท้ังนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็น

อัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับตั้งแต่วันท่ี

พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ี
ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

(1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จส้ินภายในวันทำการถัดจาก
วันที่ บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัด

จากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการ

ถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ท้ังนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้   

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(ค) สาเหตุท่ีทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

(ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง ให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องภายในวันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตาม (2) 

และวัน เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตาม (2) ภายในสามวันทำการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล

ในรายงานตาม (1)   

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จ และดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วง

ระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ (2) และการชดเชยราคา ภายในห้าวันทำการนับ
แต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว 

(5) จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการ

แก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทำตาม (1) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนาเอกสารท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา

จากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้แทน 

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate)ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี้ 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่า

เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 

หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่  หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนท่ี

จะต้องลด  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลด
จำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี  

เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขาย

หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

เป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของ
กองทุนรวมเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขาย
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คืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ ให้บริษัทจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ

ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) ให้บริษัทปฏิบัติดังนี้ 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น

จำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของ
กองทุนรวมเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน 

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

เป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่

จะต้องลด ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลด

จำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี  
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจ

ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกตอ้ง 
และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมี

มูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่

ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ให้บริษัทชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายในห้าวันทำการนับแต่วันท่ี
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1)(ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 

(2)(ก)  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจจ่ายเงินของบริษัทเองแทนกองทุนเปิดก็ได้ 

(3)   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ 
การแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องดังกล่าว มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก

ท่ีไม่อาจควบคุมได ้

17 ชื่อผู้เก่ียวข้อง 

17.1 ชื่อบริษัทจัดการ 

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

17.2 ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) 

ไม่มี 

17.3 ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) 

ชื่อ : ไม่มี 

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : ไม่มี 

17.4 ท่ีปรึกษา 

17.5.1. ชื่อท่ีปรึกษาการลงทุน 

ชื่อ : ไม่มี 

17.5.2. ชื่อท่ีปรึกษากองทุน 

ชื่อ : ไม่มี 

17.5 ผู้สอบบัญชี 

ชื่อ : นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล หรือ นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล หรือ      
นาย ประสิทธิพร เกษามา 
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17.6 การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี 

18 รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม 

18.1. วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี : 30 พฤศจิกายน 

18.2. วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก : 30 พฤศจิกายน 2561 

18.3. รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

วันส้ินสุดรอบบัญชี :  

วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก :   

19 การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในส่วนข้อผูกพันตามข้อ 19 เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน" 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ี
กำหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

20    ข้อกำหนดอื่นๆ 

20.1  กรณีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ี

จำหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน  บริษัทจัดการจะไม่นับ

คะแนนเสียงที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่การเกิน
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 5.2.7.1 (3)(ค)  

โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจำนวนไม่เกิน
หนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแต่วันท่ีปรากฏกรณี

ดังกล่าว หรือดำเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่ เข้าข้อยกเว้นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

20.2 การแก้ไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามท่ี
เห็นสมควรในกรณีที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/

หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่ม/ลด ประกาศ เห็นชอบ ส่ังการ ผ่อนผันใน
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือ รายละเอียดต่างๆ ทั้งนี้โดยถือว่าได้รับความ

เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ทั้งนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที่สำนักงาน

ประกาศกำหนด เห็นชอบ ผ่อนผัน ส่ังการ ให้สามารถกระทำได้  

20.3 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของ

บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของ

ความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุน

ได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้อง

กระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนรวมนั้นด้วย 

20.4  การกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
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20.5 การดำรงความเพียงพอของเงินทุน 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วย

ลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดำรง

ความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณา
ขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว  

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 

20.6 การบริการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นๆ เพ่ิมเติม 

(1) บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีการซื้อขายแบบอื่นๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  โดยจะประกาศให้ผู้

ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศไว้ท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงาน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืน  

20.7  การทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client 

Due Diligence: CDD) 

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

เพิ่มเติมจากผู้สนใจส่ังซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัด

ความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการส่ังการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ท้ังนี้ บริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์

ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ 
การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามท่ี

หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง 

20.8 ข้อกำหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ

เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินท่ี

ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเก่ียวกับบัญชี
ของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน 

ผู้ซึ ่งมีถิ ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และ ผู้ซึ ่งมีถิ ่นที่อยู ่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น 
นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและ

หลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกัน

และบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของ

ลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี

สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบท่ีสำคัญ

ในสองกรณี คือ 

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
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และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงิน

ลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA 
กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึง

ธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ี
ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน  และ

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำ

ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่

สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน

ภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้ 

(1) ร้องขอให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือ

เงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐท้ังใน
และต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ

เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ี
กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลท่ีเคยให้

ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว 

(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความ

เหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการ

ตามข้อตกลงท่ีได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี   

(1)  ไม่รับคำส่ังซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ

หน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ ต้องไม่ขัด
กับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ

ประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อ

หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทาง

ปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็น

บุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกำหนด)เท่านั้น  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้

ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่ง
ข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือ

หน่วยลงทุน 
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21.   การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ท่ี ประกาศกำหนด : 

ในกรณีที่ บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนให้

บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้าง
มากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที จำหน่ายได้

แล้วท้ังหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ท้ังนี้ หากมีเหตุจำเป็น
และสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน

รวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัท

จัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน

รวมเป็นการท่ัวไป 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการท่ัวไปและ

การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายโดยไม่ชักข้า  โดยในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการยินยอมให้

นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

23.    ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดย

อาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี ้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย 

ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
คำส่ังนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ การลงนาม

ในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ

กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการ

กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 

129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ

บริษัทจัดการกองทุนรวมถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

 

 


