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(สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีีที� 4 ส ิ�นสดุวนัที� 30 เมษายน 2563) 
 

 

• การลงทนุในหน่วยลงทนุมใิชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสี�ยงของการลงทนุ ผูล้งทนุควรลงทนุ
ในกองทนุเปิด แอล เอช มั�นคง เมื�อเห็นวา่การลงทนุในกองทนุเปิดนี$เหมาะสมกบั
วัตถปุระสงคก์ารลงทนุของผูล้งทนุ และผูล้งทนุยอมรับความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ$นจากการ
ลงทนุได ้

• ในกรณีที�มเีหตกุารณ์ไมป่กต ิผูล้งทนุอาจไดรั้บชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุลา่ชา้กวา่
ระยะเวลาที�กําหนดไวใ้นหนังสอืชี$ชวน 

• บรษัิทจัดการอาจลงทนุในหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอื�นเพื�อบรษัิทจัดการเชน่เดยีวกนักบัที�
บรษัิทจัดการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอื�นเพื�อกองทนุรวม โดยบรษัิทจัดการจะจัด
ใหม้รีะบบงานที�ป้องกนัความขัดแยง้ทางผลประโยชนเ์พื�อใหเ้กดิความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิไดท้ี� www.lhfund.co.th 

• ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูในหนังสอืชี$ชวนใหเ้ขา้ใจกอ่นซื$อหน่วยลงทนุ และเก็บไวเ้ป็นขอ้มลู
เพื�อใชอ้า้งองิในอนาคต และเมื�อมขีอ้สงสยัใหส้อบถามตดิตอ่ผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจกอ่นซื$อหน่วย
ลงทนุ  

• การพจิารณารา่งหนังสอืชี$ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี$มไิดเ้ป็นการ
แสดงวา่สํานักงานไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชี$ชวนของกองทนุรวม หรอื
ไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที�เสนอขายนั$น  

ผูล้งทุนควรศกึษารายละเอยีดของกองทุนอยา่งละเอยีดถี�ถว้นกอ่นตดัสนิใจลงทุน 
หากมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการขอ้มูลเพิ�มเตมิ โปรดตดิตอ่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนื 

ชื�อเดมิ กองทนุเปิด แอล เอช อนิคมั พลัส เปลี�ยนเป็น กองทนุเปิด แอล เอช มั�งคง  
โดยมผีลตั $งแตว่นัที� 3 พฤษภาคม 2561 
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หนงัสอืชี�ชวนเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

กองทนุเปิด แอล เอช ม ั�นคง 

LH INCOME PLUS FUND  

 
 

จดัต ั�งและจดัการโดย 
บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด 

 

 

เสนอขายตอ่ประชาชนท ั�วไป 
มลูคา่โครงการ 2,000,000,000 บาท จํานวนหน่วยลงทนุ 200,000,000 หน่วย 

ภายในเวลาทําการของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ 
 
 
 
 

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 

บรษัิทหลักทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนืหน่วยลงทนุที�ไดรั้บแตง่ตั $ง (ถา้ม)ี 
 

 

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์
ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน)  

 

 

 

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 
บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด 
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คําศพัท ์

คําศพัท ์ คําอธบิายศพัท ์

“โครงการ”  หมายถงึ โครงการจัดการกองทนุเปิด แอล เอช มั�นคง  

“กองทนุรวม หรอื กองทนุ  

หรอืกองทนุเปิด” 

หมายถงึ กองทนุเปิด แอล เอช มั�นคง   

“หน่วยลงทนุ”  หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด แอล เอช มั�นคง   

“หน่วยลงทนุชนดิขายคนืหน่วยลงทนุ
อตัโนมัต”ิ 

หมายถงึ หน่วยลงทนุชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัตขิองกองทนุเปิด แอล เอช 
มั�นคง (ชื�อย่อ : LHIP-R) (ยังไมเ่ปิดเสนอขาย) 

“หน่วยลงทนุชนดิจา่ยเงนิปันผล” หมายถงึ หน่วยลงทนุชนดิจา่ยเงนิปันผลของกองทนุเปิด แอล เอช มั�นคง  
(ชื�อย่อ : LHIP-D) 

“หน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูคา่” หมายถงึ หน่วยลงทนุชนดิทั�วไปของกองทนุเปิด แอล เอช มั�นคง (ชื�อย่อ : LHIP-
A) (ยังไมเ่ปิดเสนอขาย) 

“หนังสอืชี$ชวน” หมายถงึ หนังสอืชี$ชวนที�มรีายละเอยีดตามที�กําหนดโดยประกาศสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยแบบหนังสอืชี$ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุของ 
กองทนุรวม 

“บรษัิทจัดการ”  หมายถงึ บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 

“วนัทําการ” หมายถงึ วนัเปิดทําการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ 

“วนัทําการซื$อหน่วยลงทนุ (Subscription 
Date)” 

หมายถงึ วนัที�บรษัิทจัดการกําหนดใหผู้ล้งทนุสามารถซื$อหน่วยลงทนุได ้ทั $งนี$
ตามที�กําหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

“วนัทําการขายคนืหน่วยลงทนุ 
(Redemption Date)” 

หมายถงึ วนัที�บรษัิทจัดการกําหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถทําการขายคนื
หน่วยลงทนุได ้ทั $งนี$ ตามที�กําหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

“ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื”  หมายถงึ บคุคลที�บรษัิทจัดการกองทนุรวมมอบหมายใหทํ้าหนา้ที�ขายหรอืรับซื$อ
คนืหน่วยลงทนุ หรอืสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณี ของกองทนุรวม 

“ผูด้แูลผลประโยชน์”  หมายถงึ ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม ซึ�งไดแ้ก ่ธนาคารไทยพาณชิย ์
จํากัด (มหาชน) 

“มลูคา่หน่วยลงทนุ”  หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายไดแ้ลว้
ทั $งหมดเมื�อสิ$นวนัทําการที�คํานวณนั$น 

“ราคาขายหน่วยลงทนุ (Subscription 
Price)” 

หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิ$นวนัทําการขายหน่วยลงทนุ  บวกดว้ย
คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

“ราคารับซื$อคนืหน่วยลงทนุ (Redemption 
Price)” 

หมายถงึ มูลคา่หน่วยลงทนุ ณ สิ$นวนัทําการรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ หักดว้ย
คา่ธรรมเนยีมการรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

“การแกไ้ขราคายอ้นหลงั” หมายถงึ การแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุที�ไมถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุที�ถูกตอ้ง 
โดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตั $งแตว่นัที�ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งจนถงึปัจจุบนั 

“การชดเชยราคา”  หมายถงึ การเพิ�มหรอืลดจํานวนหน่วยลงทนุของผูซ้ื$อหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุที�
มรีาคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิซึ�งมมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคา
หน่วยลงทนุ ที�ไมถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุที�ถกูตอ้งแทนการเพิ�มหรอืลดจํานวน
หน่วยลงทนุ 

“ใบแสดงสทิธ”ิ  หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ี�เกดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิไทย 
(Depositary receipt) 

“หลกัทรัพยอ์า้งองิ”  หมายถงึ หลกัทรัพยป์ระเภทใดประเภทหนึ�งที�ออกโดยบรษัิทจดทะเบยีนและใช ้
เพื�อรองรับใบแสดงสทิธ ิ

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายถงึ คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

“สํานักงานหรอืสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.”  

หมายถงึ สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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“กฎหมาย ก.ล.ต.”  หมายถงึ พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศ
สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรอื ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืประกาศและคําสั�งตา่งๆ 
ทั $งที�มอียูใ่นปัจจุบนัและที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ 

“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยใ์หม ่

“สมาคม”  หมายถงึ สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ ซึ�งหมายถงึสมาคมที�เกี�ยวเนื�องกบัธรุกจิ
หลกัทรัพยท์ี�ไดรั้บอนุญาตและจดทะเบยีนกบัสาํนักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. โดย
มวีตัถปุระสงคเ์พื�อทําการสง่เสรมิและพัฒนาธรุกจิหลกัทรัพยป์ระเภทที�เกี�ยวกบัการ
จัดการลงทนุ 

“สถาบนัการเงนิ” หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบี$ยเงนิใหกู้ย้มืของสถาบนั
การเงนิ 

“กจิการ” หมายถงึ บรษัิทที�มหีลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์บรษัิทที�มหีลกัทรัพย์
ซื$อขายในศนูยซ์ื$อขายหลกัทรัพย ์หรอืบรษัิทมหาชนจํากดั 

“คําเสนอซื$อ” หมายถงึ คําเสนอซื$อหลักทรัพยข์องกจิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่
ดว้ยหลักเกณฑ ์เงื�อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลักทรัพยเ์พื�อครอบงํากจิการ 

“ศนูยซ์ื$อขายหลกัทรัพย”์ หมายถงึ ศนูยซ์ื$อขายหลกัทรัพยซ์ึ�งจัดตั $งขึ$นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์

“กลุม่กจิการ” หมายถงึ บรษัิทใหญ่และบรษัิทย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีี�สภาวชิาชพีบญัชี
กําหนดใหจั้ดทํางบการเงนิรวม 

 “กองทนุ buy & hold” หมายถงึ กองทนุรวมที�มุง่เนน้ลงทนุเพยีงครั$งเดยีวโดยถอืทรัพยส์นิที�ลงทนุไวจ้น
ครบกําหนดอายขุองทรัพยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรอื
ครบอายขุองกองทนุรวม 

“กองทนุ infra” หมายถงึ กองทนุโครงสรา้งพื$นฐานที�จัดตั $งขึ$นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื�อธรุกรรมในตลาดทนุ 

“กองทนุ property” หมายถงึ กองทรัพยส์นิที�เกี�ยวขอ้งกับอสงัหารมิทรัพยซ์ึ�งอยูใ่นรูปแบบอย่างใด
อยา่งหนึ�งดงันี$ 

1. กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยท์ี�อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์

2. ทรัสตเ์พื�อการลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ี�จัดตั $งขึ$นตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื�อ
ธรุกรรมในตลาดทนุ 

“การลดความเสี�ยง” หมายถงึ การลดความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ$นจากการลงทนุโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน 
derivatives ที�มลีกัษณะครบถว้นดงันี$ 

1. ไมม่วีตัถปุระสงคเ์พื�อหาผลประโยชนโ์ดยการเก็งกําไร (speculate) 

2. มผีลใหค้วามเสี�ยงในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 

3. เป็นการลดความเสี�ยงทั�วไปและความเสี�ยงเฉพาะของทรัพยส์นิที�ตอ้งการลด
ความเสี�ยง 

4. สามารถลดความเสี�ยงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

“เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก” หมายถงึ ทรัพยส์นิดงันี$ 

1. เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรับฝากเงนิ เงนิฝากอสิลามหรอืตราสารอื�นที�มี
ลกัษณะทํานองเดยีวกับเงนิฝาก  

2. สลากออมทรัพยท์ี�ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพื�อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสนิพเิศษที�ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ  

“เงนิฝากอสิลาม” หมายถงึ ขอ้ตกลงที�เป็นไปตามหลกัชารอิะห ์และมลีักษณะที�เทยีบเคยีงได ้
กบัเงนิฝาก โดยคูส่ญัญาที�เทยีบเคยีงไดก้ับผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้
จากคูส่ญัญาฝ่ายที�เทยีบเคยีงไดก้บัผูรั้บฝากไดเ้ต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ 
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“ดชันีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ”์ หมายถงึ ดชันทีี�มอีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภัณฑห์ลายชนดิ 

“ตราสารกึ�งหนี$ก ึ�งทนุ” หมายถงึ ตราสารทางการเงนิที�มเีงื�อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

“ตราสารภาครัฐไทย” หมายถงึ ตราสารดงันี$ 

1. ตัqวเงนิคลงั   
2. พันธบัตรรัฐบาล หรอืพันธบัตร ธปท.   

3. พันธบัตร B/E P/N ศกุกู หรอืหุน้กู ้ที�กระทรวงการคลงัหรอืกองทนุฟื$นฟู
เป็นผูม้ภีาระผกูพัน 

“ตราสาร Basel III” หมายถงึ ตราสารเพื�อการนับเป็นเงนิกองทนุของสถาบนัการเงนิไมว่า่ตาม
กฎหมายไทยหรอืตา่งประเทศ ที�มกีารอา้งองิจากหลักเกณฑก์ารกํากบัดแูล
สถาบนัการเงนิของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel 
III) 

“ธปท.” หมายถงึ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

“ธพ.” หมายถงึ ธนาคารพาณชิย ์

“บค.” หมายถงึ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์

“บง.” หมายถงึ บรษัิทเงนิทนุ 

“บล.” หมายถงึ บรษัิทหลักทรัพย ์

“บรษัิทจดทะเบยีน” หมายถงึ บรษัิทที�มหีลักทรัพยท์ี�ไดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บการอนุญาต
ใหทํ้าการซื$อขายไดใ้น SET 

“บรษัิทยอ่ย” หมายถงึ บรษัิทย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกี�ยวกับการจัดทํางบการเงนิรวม 
โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมที�มกีารจัดทําและเปิดเผยลา่สดุ  ทั $งนี$ หาก
ไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ที�ปรากฏในบญัชรีายชื�อ
ผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

“บรษัิทใหญ่” หมายถงึ บรษัิทใหญต่ามมาตรฐานการบญัชเีกี�ยวกับการจัดทํางบการเงนิรวม 
โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมที�มกีารจัดทําและเปิดเผยลา่สดุ  ทั $งนี$ หาก
ไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ที�ปรากฏในบญัชรีายชื�อ
ผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

“แบบ filing” หมายถงึ แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพย ์

“ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์” หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ี�เกดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิซึ�ง
กําหนดใหเ้ป็นหลักทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการกําหนดประเภทหลักทรัพยเ์พิ�มเตมิ (ฉบับที� 6) 

“ผูม้ภีาระผูกพัน” หมายถงึ ผูท้ี�มภีาระผูกพันในการชาํระหนี$ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผู ้
ออก ผูส้ั�งจา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูคํ้$าประกนั แลว้แตก่รณี 

“ศนูยซ์ื$อขายderivatives” หมายถงึ ศนูยซ์ื$อขายดงันี$ 

1. ศนูยซ์ื$อขาย derivatives ที�ไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซื$อ
ขายลว่งหนา้ 

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

“หน่วย CIS” หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที�อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมเพื�อผูล้งทนุทั�วไป 
กองทนุรวมเพื�อผูล้งทนุที�มใิชร่ายย่อย กองทนุรวมเพื�อผูล้งทนุประเภท
สถาบนัและกองทนุสว่นบคุคล 

“หน่วย infra” หมายถงึ กองทนุโครงสรา้งพื$นฐานที�จัดตั $งขึ$นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื�อธรุกรรมในตลาดทนุ 

“หน่วย property” หมายถงึ หน่วยของกองทรัพยส์นิที�เกี�ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรัพยซ์ึ�งอยูใ่นรูป
แบบอย่างใดอยา่งหนึ�งดงันี$ 
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1. กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยท์ี�อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์

2. ทรัสตเ์พื�อการลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ี�จัดตั $งขึ$นตามกฎหมายวา่
ดว้ยทรัสตเ์พื�อธรุกรรมในตลาดทนุ 

“หุน้กูร้ะยะสั $น” หมายถงึ หุน้กูท้ี�มกํีาหนดเวลาชาํระหนี$ไมเ่กนิ 270 วนันับแตว่ันที�ออกหุน้กู ้

“B/E” หมายถงึ ตัqวแลกเงนิ (Bill of Exchange) 

“benchmark” หมายถงึ ตวัชี$วดัของกองทนุซึ�งเป็นดชันหีรอืองคป์ระกอบของดชันี 
ที�มกีารเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกับนโยบายการลงทนุของ
กองทนุนั$น 

“CIS operator” หมายถงึ บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

“concentration limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุที�คํานวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการ 
ที�ลงทนุ 

“counterparty limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุที�คูส่ญัญา 

“CRA” หมายถงึ สถาบนัจัดอนัดับความน่าเชื�อถอื (Credit Rating Agency)  
ที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงานเวน้แตท่ี�กําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 

“credit derivatives” หมายถงึ Derivatives ที�มลีักษณะเป็นการเคลื�อนยา้ยความเสี�ยงดา้นเครดติ
ของทรัพยส์นิที�ไดรั้บการประกันความเสี�ยงจากคูส่ญัญาฝ่ายหนึ�งไปยัง
คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ�งตามมาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่ายหนึ�งซึ�งมภีาระ
ผกูพันที�จะตอ้งชาํระเงนิใหแ้กคู่ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ�งเมื�อเกดิเหตกุารณ์ที�มผีล
ตอ่การชาํระหนี$ (credit event) ของทรัพยส์นิที�ไดรั้บการประกนัความเสี�ยง 
จะไดรั้บผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนยีมสาํหรับการมภีาระผูกพันดงักลา่ว 

“credit event”  หมายถงึ เหตกุารณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหนี$ตามที�ระบุ
ในขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

“credit rating” หมายถงึ อนัดับความน่าเชื�อถอืที�จัดทําโดย CRA ซึ�งเป็นการประเมนิ
ความสามารถในการชาํระหนี$ตามตราสารหรอืสญัญา 

“delta” หมายถงึ อตัราเปรยีบเทยีบการเปลี�ยนแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา
กบัราคา underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แตก่รณี 

“derivatives” หมายถงึ สญัญาซื$อขายลว่งหนา้ 

“derivatives on organized exchange” หมายถงึ derivatives ที�ซื$อขายในศนูยซ์ื$อขาย derivatives 

“discount rate” หมายถงึ อตัราสว่นลดของหลักทรัพยห์รอืตราสารที�มกีารลงทนุที�จะใชใ้น
การคํานวณมลูคา่ของหลกัทรัพยห์รอืตราสารนั$น 

“DW” หมายถงึ ใบสําคญัแสดงสทิธอินุพันธ ์(Derivative Warrants) 

“group limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุที�คํานวณตามกลุม่กจิการ โดยการนํา
อตัราสว่นการลงทนุในแตล่ะบรษัิทที�อยูใ่นกลุม่กจิการมาคํานวณรวมกนั 

“guarantor rating” หมายถงึ อนัดับความน่าเชื�อถอืของผูม้ภีาระผูกพันในฐานะผูรั้บรองผูรั้บ
อาวัล ผูส้ลกัหลงั หรอืผูคํ้$าประกนั 

“international scale” หมายถงึ มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดบัที�ใชเ้ปรยีบเทยีบ
ระหวา่งประเทศ 

“investment grade” หมายถงึ credit rating ในระดับที�สามารถลงทนุได ้ 

“issue rating” หมายถงึ อนัดับความน่าเชื�อถอืของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ 

“issuer rating” หมายถงึ อนัดับความน่าเชื�อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 

“market price” หมายถงึ มลูคา่ตามราคาตลาด 

“MF” หมายถงึ กองทนุรวม (Mutual Fund) 

“MMF” หมายถงึ กองทนุรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

“national scale” หมายถงึ มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดบัที�ใชเ้ปรยีบเทยีบ
ภายในประเทศ 
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“NAV” หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

“net exposure” หมายถงึ มลูคา่การลงทนุสทุธใินทรัพยส์นิไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรอื
โดยออ้มผ่านการลงทนุในตราสารหรอืสญัญาที�ใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิ
อยูก่ับทรัพยส์นิซึ�งเป็นผลใหก้องทนุมคีวามเสี�ยงในทรัพยส์นินั$น 

“notional amount” หมายถงึ มลูคา่ตามหนา้สญัญาของ derivatives 

“obligation”   หมายถงึ ประเภทและลักษณะของทรัพยส์นิที�ขอ้ตกลงตาม credit 
derivatives อา้งองิถงึ (obligation category & obligation characteristics)

“options” หมายถงึ สญัญาที�มลีักษณะตาม (3) ของนยิาม “สญัญาซื$อขายลว่งหนา้” 
ในมาตรา 3 แหง่พระราชบัญญัตสิญัญาซื$อขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” หมายถงึ derivatives ซึ�งซื$อขายนอกศนูยซ์ื$อขาย derivatives  

“P/N” หมายถงึ ตัqวสญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

“portfolio duration” หมายถงึ อายเุฉลี�ยของทรัพยส์นิที�ลงทนุซึ�งไดจ้ากการคํานวณคา่ตาม
มาตรฐานสากล 

“product limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุที�คํานวณตามประเภททรัพยส์นิ 

“Regulated market” หมายถงึ ศนูยก์ลางที�จัดชอ่งทางการสื�อสารระหวา่งผูค้า้เพื�อใหเ้กดิการ
เจรจาตอ่รองซื$อขายตราสารระหวา่งกนัได ้รวมทั $งใหข้อ้มูลตา่ง ๆ ที�
เกี�ยวกบัตราสารนั$น โดยศนูยก์ลางดงักลา่วอยูภ่ายใตก้ารกํากับดแูลของ
ทางการหรอืหน่วยงานที�ทําหนา้ที�กํากบัดแูลดา้นหลักทรัพยห์รอืตราสารที�มี
ลกัษณะทํานองเดยีวกับหลกัทรัพย ์

“repo” หมายถงึ ธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซื$อคนื (repurchase agreement) 

“reverse repo” หมายถงึ ธรุกรรมการซื$อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase 
agreement) 

“SBL” หมายถงึ ธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์ 
(Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  หมายถงึ ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์ 

“SET” หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

“share warrants” หมายถงึ ใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื$อหุน้ 

“single entity limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุที�คํานวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

“SIP” หมายถงึ Specific Investment Products 

“SN” หมายถงึ ตราสารที�มสีญัญาซื$อขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  

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

“TSFC” หมายถงึ บล.ที�ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทการให ้
สนิเชื�อเพื�อธรุกจิหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

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

“underlying” หมายถงึ สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรัพยอ์า้งองิ 

“บรษัิทประกนัชวีติ” หมายถงึ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิประกนัชวีติตามกฎหมายวา่
ดว้ยการประกนัชวีติและไดรั้บใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภท
การเป็นนายหนา้ซื$อขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์หรอืการจัดจําหน่าย
หลกัทรัพยท์ี�เป็นหน่วยลงทนุ ซึ�งบรษัิทจัดการแตง่ตั $ง/ยนิยอมใหเ้ป็น
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนืหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ ใน
การทํารายการลงทนุในฐานะตัวแทนของผูถ้อืหน่วยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผย
ชื�อที�แทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) 
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“กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ” หมายถงึ กรมธรรมท์ี�บรษัิทประกนัชวีติออกใหผู้เ้อาประกนัภัย เพื�อเป็น
หลกัฐานวา่ ผูเ้อาประกนัภัยและ บรษัิทประกนัชวีติไดม้กีารทําสญัญา
ประกนัชวีติและสญัญาการลงทนุในหน่วยลงทนุ โดยมกีารตกลงวา่ผูเ้อา
ประกนัภัยจะชําระคา่เบี$ยประกนัชวีติใหแ้ก ่บรษัิทประกนัชวีติสําหรับการให ้
ความคุม้ครองตอ่การมรณะหรอืการจ่ายเงนิเมื�อมกีารทรงชพี และผูเ้อา
ประกนัภัยจะชําระเงนิคา่หน่วยลงทนุเพื�อการลงทนุในกองทนุรวมโดยผ่าน
บรษัิทประกนัชวีติ 

“บคุคลท ีมคีวามสมัพันธห์รอืเชื�อมโยงกบั
บรษัิทจัดการ” 

หมายถงึ บคุคลในลกัษณะใดลักษณะหนึ�งดงัตอ่ไปนี$ 

(1) บคุคลที�มกีารถอืหุน้ในลักษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัตอ่ไปนี$ 

(1)(ก)1. บรษัิทแมไ่ดแ้กบ่คุคลที�ถอืหุน้ของบรษัิทจัดการเกนิรอ้ยละ 10 
ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมดของบรษัิทจัดการ 

(1)(ก)2. บรษัิทยาย (แมใ่น) หมายถงึ บคุคลที�ถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นของ
บรษัิทแม่ที�จัดตั $งในประเทศ เกนิรอ้ยละ 50 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายได ้
แลว้ทั $งหมดหรอืจํานวนหุน้สว่นของบรษัิทแม่ 

(1)(ก)3. บรษัิทยาย (แมน่อก) หมายถงึ บคุคลที�ถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่น
ของบรษัิทแม่ที�จัดตั $งในตา่งประเทศ ตั $งแตร่อ้ยละ 90 ของจํานวนหุน้ที�
จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมดหรอืจํานวนหุน้สว่นของบรษัิทแม่ 

(1)(ข) บรษัิทลกู ไดแ้กน่ติบิคุคลที�บรษัิทจัดการถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นของ
นติบิคุคลดงักลา่วเกนิรอ้ยละ 10 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมด
หรอืจํานวนหุน้สว่น 

1)(ค) บรษัิทพี�นอ้ง ไดแ้กน่ติบิคุคลที�มบีคุคลที�ถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นเกนิ
รอ้ยละ 50 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมดหรอืจํานวนหุน้สว่นของ
นติบิคุคลดงักลา่ว เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษัิทจัดการเกนิรอ้ยละ 50 ของจํานวน
หุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมดของบรษัิทจัดการดว้ย 

(1)(ง) บรษัิท ไดแ้กน่ติบิคุคลที�มบีรษัิทแมเ่ป็นผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของ
จํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมดของนติบิคุคลนั$น โดยกรรมการของ
บรษัิทแมเ่ป็นกรรมการของนติบิคุคลดงักลา่วดว้ยเกนิรอ้ยละ 50 ของ
จํานวนกรรมการทั $งหมดของนติบิคุคลนั$น 

(1)(จ) บรษัิท ไดแ้กน่ติบิคุคลที�มบีรษัิทยาย(แมใ่น) เป็นผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละ 
10ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมดของนติบิคุคลนั$น โดยกรรมการ
ของบรษัิทยาย(แมใ่น) และ/หรอืของบรษัิทแมเ่ป็นกรรมการของนติบิคุคล
ดงักลา่วดว้ยเกนิรอ้ยละ 50 ของจํานวนกรรมการทั $งหมดของนติบิคุคลนั$น 

(2) บคุคลที�มอํีานาจควบคมุ ไดแ้กผู่ท้ ี�มอีทิธพิลในการควบคมุหรอืสั�งการ
บคุคลอื�นตาม (1) หรอืถูกควบคมุหรอืสั�งการโดยบคุคลอื�นตาม (1) ไมว่า่
อทิธพิลดงักลา่วจะสบืเนื�องจากความสมัพันธท์างกฎหมาย ตามสญัญา 
หรอืการอื�นใด 

“กรรมการ” หมายถงึ กรรมการ หรอืบคุคลที�มตํีาแหน่งซึ�งมอํีานาจหนา้ที�เชน่เดยีวกับ
กรรมการ 
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รายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุรวม 

กองทนุเปิด แอล เอช ม ั�นคง 

1. ชื�อ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม 

1.1 ชื�อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทนุเปิด แอล เอช มั�นคง 

1.2 ชื�อโครงการจดัการ (องักฤษ) : LH INCOME PLUS FUND  

1.3 ชื�อยอ่ : LHIP 

1.4 ประเภทโครงการ  :  กองทนุเปิด 

1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครั$ง 

1.6 การกําหนดอายโุครงการ  : ไมกํ่าหนด 

1.7 อายโุครงการ : -ปี –เดอืน -วนั  

1.8 อายโุครงการถงึวนัที� : - 

(กรณีกําหนดอายเุป็นชว่งเวลา) 

1.9 เง ื�อนไข (อายโุครงการ) :  ไมม่ ี   

1.10 ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพื�อผูล้งทนุทั�วไป 

1.11 ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 

2 จํานวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ที�ตราไว ้จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที�
เสนอขาย 

2.1 จํานวนเงนิทนุของโครงการ :       2,000 ลา้นบาท 

2.2   มลูคา่ที�ตราไวต้อ่หน่วย :       10.0000 บาท 

2.3   จํานวนหน่วยลงทนุ               : 200,000,000.00 หน่วย 

2.4   ประเภทหน่วยลงทนุ               : ระบชุื�อผูถ้อื 

2.5   ราคาของหน่วยลงทนุที�เสนอขายครั$งแรก: 10.0000 บาท  

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

ชื�อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHIP-R มลูคา่ขั $นตํ�าของการสั�งซื$อครั$งแรก ไมกํ่าหนด 

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

3. LHIP-A มลูคา่ขั $นตํ�าของการสั�งซื$อครั$งแรก ไมกํ่าหนด 

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ : 

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

ชื�อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHIP-R มลูคา่ขั $นตํ�าของการสั�งซื$อครั$งถัดไป ไมกํ่าหนด 

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

3. LHIP-A มลูคา่ขั $นตํ�าของการสั�งซื$อครั$งถัดไป ไมกํ่าหนด 
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รายละเอยีดเพิ�มเตมิ :  
2.8. มลูคา่ขั $นตํ�าของการสั�งขายคนื :  

ชื�อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHIP-R มลูคา่ขั $นตํ�าของการสั�งขายคนื ไมกํ่าหนด 

2. LHIP-D มลูคา่ขั $นตํ�าของการสั�งขายคนื ไมกํ่าหนด 

3. LHIP-A มลูคา่ขั $นตํ�าของการสั�งขายคนื ไมกํ่าหนด 

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ:  

2.9. จํานวนหน่วยลงทนุขั $นตา่ของการสั�งขายคนื :  

ชื�อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHIP-R จํานวนหน่วยลงทนุขั $นตํ�าของการสั�งขายคนื ไมกํ่าหนด 

2. LHIP-D จํานวนหน่วยลงทนุขั $นตํ�าของการสั�งขายคนื ไมกํ่าหนด 

3. LHIP-A จํานวนหน่วยลงทนุขั $นตํ�าของการสั�งขายคนื ไมกํ่าหนด 

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ : 

2.10. มูลคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชขี ั�นตํ�า :  

ชื�อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHIP-R มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีั $นตํ�า ไมกํ่าหนด 

2. LHIP-D มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีั $นตํ�า ไมกํ่าหนด 

3. LHIP-A มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีั $นตํ�า ไมกํ่าหนด 

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ :  

2.11. จํานวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชขี ั�นตํ�า :  

ชื�อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHIP-R จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีั $นตํ�า ไมกํ่าหนด 

2. LHIP-D จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีั $นตํ�า ไมกํ่าหนด 

3. LHIP-A จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีั $นตํ�า ไมกํ่าหนด 

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ :  

2.12. รายละเอยีดเพิ�มเตมิ :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงหรอืยกเวน้จํานวน หรอืมลูคา่ขั $นตํ�าตามขอ้ 2.6 - 2.11 (ถา้ม)ี ทั $งนี$ เพื�อ
เป็นการอํานวยความสะดวก และเป็นประโยชนใ์หแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต โดยบรษัิทจะประกาศลว่งหนา้ ณ ที�ทํา
การของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อหน่วยลงทนุ 

3. วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนดิกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ ประเภทและอตัราส่วนการ
ลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื�น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื�นที�จะลงทุน 

3.1 วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

เพื�อตอบสนองความตอ้งการลงทุนของผูล้งทุนที�ตอ้งการลงทุนระยะปานกลางถงึระยะยาวในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอสงัหารมิทรัพย/์REITs หน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพื$นฐาน ตราสารแหง่ทนุที�มปัีจจัยพื$นฐานด ีและ/หรอื
มแีนวโนม้จ่ายเงนิปันผลสงู และ/หรอืตราสารแห่งหนี$ในประเทศ โดยมเีป้าหมายที�จะสรา้งผลตอบแทนที�ด ีและกระจาย
ความเสี�ยงในการลงทนุ   
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3.2 ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทุน : ผสม 

การลงทนุของนโยบายการลงทนุแบบผสม :  

ตราสารทนุ/ตราสารหนี$/หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย/์REITs/กองทนุรวมโครงสรา้งพื$นฐาน 

การกําหนดสดัสว่นการลงทุนในตราสารทุนของนโยบายแบบผสม :  

กําหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารทนุไมเ่กนิ 80% ของ NAV 

การกําหนดสดัสว่นการลงทุนในตราสารหนี�ของนโยบายแบบผสม :  

ไมกํ่าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารหนี$ 

การกําหนดสดัสว่นการลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย/์REITs ของนโยบายแบบผสม :  

กําหนดสดัสว่นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย/์REITs ไมเ่กนิ 80% ของ NAV 

การกําหนดสดัสว่นการลงทุนในกองทนุรวมโครงสรา้งพื�นฐานของนโยบายแบบผสม :  

กําหนดสดัสว่นการลงทนุในกองทนุรวมโครงสรา้งพื$นฐาน ไมเ่กนิ 80% ของ NAV 

3.3 ประเภทกองทนุตามลกัษณะพเิศษ : ไมม่ ี 

3.4 ประเภทการลงทนุตามการลงทุนในตา่งประเทศ : กองทนุที�ลงทนุแบบไมม่คีวามเสี�ยงตา่งประเทศ 

3.5 นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :  

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

3.6 การลงทนุในสญัญาซื�อขายลว่งหนา้ (Derivatives) : ลงทนุ 

3.6.1   วตัถปุระสงคข์องการลงทนุในสญัญาซื$อขายลว่งหนา้ : การลดความเสี�ยง (Hedging) 

3.7 การลงทุนในตราสารที�มลีกัษณะของสญัญาซื�อขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ 

3.8 กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังใหผ้ลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี$วัด (Active 
Management) 

3.9 ดชันชีี�วดั/อา้งองิ (Benchmark) : 

ดชันชีี�วดัของการลงทนุ คอื 

1 ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื�อการ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(PF&REIT Total Return Index) ในสดัสว่นรอ้ยละ 40  

2 ดชัน ีMTM ThaiBMA Government Bond Index อาย ุ1-3 ปี (NTR) รอ้ยละ 40  

3 ดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET Total Return Index) รอ้ยละ 20 

หมายเหต ุ

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

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี�ยนแปลงตัวชี$วัดเพื�อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื�อนไขและขอ้กําหนดของสมาคมบรษัิท
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี�ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวม และ/หรอื การเปลี�ยนแปลงตัวชี$วัดในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีที�ผูอ้อกตัวดัชนีของตัวชี$วัด
ไม่ไดจั้ดทําหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อัตราดังกลา่วอกีตอ่ไป โดยบรษัิทบรษัิทจัดการจะแจง้เปลี�ยนแปลงดังกลา่วผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหนา้ผา่นการประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาที�ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล
การตดัสนิใจลงทนุได ้

3.10 ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน : จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่ับซอ้น 

3.11 รายละเอยีดเกี�ยวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

กองทนุมนีโยบายที�จะลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึ�งหลกัทรัพย ์และ/หรอืตราสารดงัตอ่ไปนี$ 
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1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย/์หน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพื$นฐาน/หน่วยทรัสตข์องทรัสต์
เพื�อการลงทุนในอสังหารมิทรัพย/์ตราสารอื�นใดที�ใหส้ทิธใินการไดม้าหรือที�มผีลตอบแทนอา้งองิกับตราสารดังกล่าว
ขา้งตน้ หรอืกลุม่ของตราสาร/หน่วยลงทนุดงักลา่วขา้งตน้  

2. ตราสารแหง่ทนุที�มปัีจจัยพื$นฐานด ีและ/หรอืมแีนวโนม้จา่ยเงนิปันผลสงู   

ทั $งนี$ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย ์และ/หรอืตราสารตามขอ้ 1. ถงึขอ้ 2. โดยเฉลี�ยในรอบปีบัญชไีม่เกนิรอ้ยละ 80 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

นอกจากนั$น กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี$ ตราสารกึ�งหนี$ก ึ�งทุน ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ
รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นหรือการหาดอกผลโดยวธิีอื�นตามที�ระบุไวใ้นโครงการหรือตามที�คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอื สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

ทั $งนี$ กองทนุอาจจะพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึ�งสญัญาซื$อขายลว่งหนา้ (Derivatives) โดยมวีัตถุประสงคเ์พื�อป้องกัน
ความเสี�ยง (Hedging) โดยจะไม่ลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึ�งตราสารที�มลีักษณะของสญัญาซื$อขายลว่งหนา้แฝง (Structured 
Note) ตราสารหนี$ที�ไม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชื�อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที�ไม่ไดจ้ด
ทะเบยีนซื$อขายในตลาด (ไม่รวมถงึหลักทรัพยท์ี�คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยส์ั�งรับเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ซึ�งผูอ้อกหลกัทรัพยด์ังกลา่วอยู่ระหวา่งการดําเนนิการกระจายการถอืหุน้รายย่อยตาม
ขอ้บังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และตราสารหนี$ที�มีอันดับความน่าเชื�อถือของตราสารหรือผูอ้อก 
(Issue/Issuer) ตํ�ากวา่ที�สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซ้ ึ�งตราสารแห่ง
หนี$ที�มอีันดับความน่าเชื�อถอืที�ตวัตราสารหรอืที�ผูอ้อกตราสารตํ�ากวา่ที�สามารถลงทนุได ้(Non-investment grade) หรอื
ตราสารทุนของบริษัทที�ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เฉพาะในกรณีที�ตราสารหนี$นั $น
ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชื�อถอืที�ตัวตราสารหรอืที�ผูอ้อกตราสารในอันดับที�สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 
หรอืตราสารทนุที�จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Listed Securities) แลว้แตก่รณี ในขณะที�กองทนุลงทนุเทา่นั$น 

อาจมบีางขณะที�บรษัิทจัดการอาจไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามสัดสว่นการลงทุนที�กําหนดไวไ้ดอ้ันเนื�องมาจากเกดิ
สภาวการณ์ที�ไมป่กตหิรอืมเีหตจํุาเป็น เชน่ มกีารเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกจิหรอืการเมอืงอยา่งมนัียสําคญัหรอืเกดิวกิฤต
ทางเศรษฐกจิที�มนัียสําคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 
(mai) ราคาตลาดลดลงอย่างรุนแรงในรอบปีบัญช ีภาวะภัยพบิัตจิากธรรมชาต ิภาวะการเกดิจราจล ภาวะสงคราม เป็น
ตน้ บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที�กําหนดไวใ้นโครงการตามที�
สาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยไมถ่อืวา่ผดิเงื�อนไขโครงการ 

ในกรณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแกไ้ขเพิ�มเติมประกาศที�เกี�ยวขอ้งกับ
กฎเกณฑก์ารลงทุนซึ�งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทนุนี$ในภายหลัง รวมถงึกฎเกณฑก์ารลงทุนในสญัญาซื$อ
ขายลว่งหนา้ (Derivatives) รวมถงึนโยบายการลงทนุอื�นใด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการปรับนโยบายการลงทนุดงักลา่ว
เพื�อใหเ้ป็นไปตามประกาศที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และใหถ้อืวา่ไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

3.12  รายละเอยีดการลงทนุในตา่งประเทศ :   

ไมม่กีารลงทนุในตา่งประเทศ  

3.13  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื�น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื�นที�จะลงทนุ 

3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื�น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื�นที�จะลงทุนในประเทศ : 

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอื�น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื�นอยา่งใดอยา่ง
หนึ�งหรือหลายอย่างตามที�ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ดังตอ่ไปนี$ เวน้แต่ในกรณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศ
แกไ้ขหรอืเพิ�มเตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื�น  

สว่นที� 1 :  ประเภทและคณุสมบตัขิองตราสารทางการเงนิท ั�วไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่

1.1  ตราสารทนุ 

1.1.1  หุน้ 

1.1.2  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื$อหุน้ (share warrants) 

1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซื$อหุน้เพิ�มทนุที�โอนสทิธไิด ้(TSR) 

1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที�ม ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 

1.1.5  ตราสารทนุอื�นที�มลีกัษณะทํานองเดยีวกับตราสารทนุตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที�สาํนักงานกําหนดเพิ�มเตมิ 

1.2  ตราสารหนี$ 
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1.2.1  พันธบตัร 

1.2.2  ตัqวเงนิคลงั 

1.2.3  หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพันธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4  ตัqวแลกเงนิ (B/E) 

1.2.5  ตัqวสญัญาใชเ้งนิ (P/N) 

1.2.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื$อหุน้กู ้

1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที�ม ีunderlying เป็นพันธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8  ตราสารหนี$อื�นที�มลีกัษณะทํานองเดยีวกบัตราสารหนี$ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที�สาํนักงานกําหนดเพิ�มเตมิ 

1.3  ตราสารกึ�งหนี$ก ึ�งทนุ (ไมร่วมตราสาร Basel III) 

1.4  ตราสาร Basel III 

1.5  ศกุกู  

1.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพันธ ์(DW) 

2.  คณุสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุ 

ทรัพยส์นิที�บรษัิทจัดการจะสามารถลงทนุไดต้าม 1. ตอ้งมคีณุสมบตัขิองตราสารตามหลักเกณฑท์ี�ครบถว้น ดงันี$ 

2.1  ไมม่ขีอ้กําหนดหรอืเงื�อนไขที�ทําใหผู้ล้งทนุมภีาระผูกพันมากกวา่มูลคา่เงนิลงทนุในตราสาร 

2.2  สามารถเปลี�ยนมอืได ้(รวมถงึกรณีที�เป็น B/E หรอื P/N ที�มเีงื�อนไขหา้มเปลี�ยนมอืแตก่องทนุไดดํ้าเนนิการใหม้กีารรับ
โอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที�กฎหมายกําหนด หรอืมเีงื�อนไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3  มขีอ้มลูเกี�ยวกบัตราสารที�บรษัิทจัดการสามารถเขา้ถงึไดเ้พื�อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทนุไดอ้ยา่ง
สมํ�าเสมอ และมขีอ้มลูราคาที�สะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มูลดงักลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูที�เชื�อถอืไดซ้ึ�งจัดทําตาม
หลกัวชิาการอนัเป็นที�ยอมรับในระดบัสากล 

2.4  ในกรณีที�เป็นการลงทนุใน B/E หรอื P/N ที�ออกตราสารดังกลา่วเพื�อชําระหนี$การคา้  B/E หรอื P/N ดงักลา่วตอ้งมี
การรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดงันี$  

2.4.1  ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอื บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศที�มลีกัษณะทํานองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

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

สว่นที� 2 :  ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property 

ตอ้งมคีณุสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี$ 

1. มีคุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกับขอ้กําหนดสําหรับตราสารทางการเงนิทั�วไปตามขอ้  
2.1 - 2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทนุในหน่วย CIS กองทนุรวมซึ�งถกูลงทนุ (invested MF) ตอ้งมนีโยบายการลงทนุดงันี$  

2.1 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิซึ�งเป็นประเภทและชนดิเดยีวกบัที�กองทนุสามารถลงทนุได ้

2.2 มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเมื�อใชว้ธิคํีานวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit 
ของกองทนุนั$น 

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิเมื�อใชว้ธิีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit 
สาํหรับทรัพยส์นิที�เป็น SIP ของกองทนุนั$น 

2.4 มกีารลงทนุใน derivatives ที�เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุนั$น 
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3. กรณีกองทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุรวมฟีดเดอร ์

สว่นที� 3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝากดงันี$ 

1.  ธนาคารพาณิชย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ  
2.  ธนาคารออมสนิ  
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4.  ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.  บรรษัทตลาดรองสนิเชื�อที�อยูอ่าศยั  
6.  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
7.  ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
8.  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
9.  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10.  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศที�มลีักษณะทํานองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 1. - 9.  

สว่นที� 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื�อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) 

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�สาํนักงานกําหนด 

สว่นที� 5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�สาํนักงานกําหนด 

สว่นที� 6 :  ธุรกรรมประเภทสญัญาซื�อขายลว่งหนา้ (derivatives) ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุดงันี$ 

1.  ประเภท underlying derivatives ที�กองทนุจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ�งหรอืหลาย
อยา่งดงันี$ 
1.1  ทรัพยส์นิที�กองทนุสามารถลงทนุไดต้ามภาคผนวกนี$ 
1.2  อตัราดอกเบี$ย 
1.3  อตัราแลกเปลี�ยนเงนิ 
1.4  เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ดชันีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดชันเีงนิเฟ้อ ดชันีที�มอีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  
1.6  ดชันีที�มอีงคป์ระกอบเป็นดชันตีาม 1.5 
1.7  underlying อื�นตามที�สํานักงานกําหนดเพิ�มเตมิ 

ในกรณีที� derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที�อา้งองิดงักลา่วตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot 
price) หรอืราคาสญัญาซื$อขายลว่งหนา้ (futures price) เทา่นั$น ทั $งนี$ ราคาของ underlying อื�นที�ไมใ่ชด่ัชน ีหรอื 
underlying ที�เป็นองคป์ระกอบของดชันดีงักลา่ว ตอ้งเป็นที�ยอมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย 

2.  เงื�อนไขการลงทนุ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมื�อไดร้ะบเุกี�ยวกับการลงทนุใน 
derivatives และunderlying ของ derivatives ที�จะลงทนุไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.1  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี$  
2.1.1  derivatives on organized exchange 
2.1.2  OTC derivatives ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ�งเป็นธนาคารพาณชิย ์ธนาคารที�มกีฎหมายเฉพาะจัดตั $งขึ$น ตวัแทน
ซื$อขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 
2.3  ในกรณีที�จะตอ้งมกีารชาํระหนี$ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื�อ derivatives สิ$นสดุลง สนิคา้นั$นตอ้งเป็นทรัพยส์นิที�
กองทนุสามารถลงทนุได ้ทั $งนี$ ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ที�สง่มอบสนิคา้นั$นก็ตาม 

3.  หลักเกณฑเ์พิ�มเตมิกรณี underlying เป็นดัชนี ในกรณีที� derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนีตาม 1.5 - 1.6 ดัชนี
ดงักลา่วตอ้งมลีกัษณะดงันี$ 

3.1  เป็นดัชนทีี�มกีารกําหนดวธิกีารคํานวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมกีารระบแุหลง่ขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจัยตา่ง ๆ 
ที�นํามาใชใ้นการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดัชนี  ทั $งนี$ 
underlying หรอืปัจจัยดงักลา่วตอ้งมกีารเคลื�อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีที�มลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี$ 
3.2.1  ดัชนทีี�มกีารกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดชันีที�มลีกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี$ 
3.2.1.1  ดชันีที�องคป์ระกอบแตล่ะตัวมนํี$าหนัก < 20% ของนํ$าหนักทั $งหมด 
3.2.1.2  ดชันีที�องคป์ระกอบตัวใดตวัหนึ�งมนํี$าหนัก < 35% ของนํ$าหนักทั $งหมด ในกรณีที�เป็นไปตามสภาวะตลาด โดย
องคป์ระกอบตัวอื�นตอ้งมนํี$าหนักไมเ่กนิอตัราที�กําหนดใน 3.2.1.1 

การพจิารณาการกระจายนํ$าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนําองคป์ระกอบที�เกี�ยวขอ้งกับทองคําหรอืนํ$ามันดบิ
มาพจิารณา 
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3.2.2  ดัชนทีี�มอีงคป์ระกอบทั $งหมดเป็นหรอืเกี�ยวขอ้งกบัทองคําหรอืนํ$ามันดบิ หรอืเป็นดชันรีาคาทองคําหรอืนํ$ามันดบิ 
3.2.3  ดัชนอีื�นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที�เป็นไปตามเงื�อนไขครบถว้นดงันี$ 
3.2.3.1  เป็นดัชนทีี�มอีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาที�กองทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง 
3.2.3.2  เมื�อคํานวณเงนิลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหนึ�งวา่กองทนุลงทนุในตราสารหรอืสญัญานั$นโดยตรง
แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนั$น 

3.3  เป็นดชันีที�ไดรั้บการพัฒนาโดยสถาบันที�มคีวามน่าเชื�อถอืและทําหนา้ที�ไดอ้ยา่งอสิระจากบรษัิทจัดการ  ทั $งนี$ หาก
ปรากฏวา่สถาบนัดงักลา่วเป็นบรษัิทในเครอืของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการนั$นตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชนอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันนัี$น ๆ อย่างตอ่เนื�องเป็นประจําทกุวนัทําการผ่านสื�อที�มกีารเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตกุารณ์ 
3.5  ในกรณีที�เป็นดชันีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนดีงักลา่วตอ้งคํานวณจากตวัแปรอยา่งหนึ�งอยา่งใดหรอืหลายอยา่งดงันี$ 

3.5.1. ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื$อขายลว่งหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภคภัณฑ ์
3.5.2. ดชันีสนิคา้โภคภัณฑท์ี�คํานวณจากราคาปัจจบุนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื$อขายลว่งหนา้ (futures price) 
ของสนิคา้โภคภัณฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ�ง 

3.5.3. ราคาสญัญาซื$อขายลว่งหนา้ที�อา้งองิกับดชันีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 2 

3.6  ในกรณีที�เป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งคํานวณโดยใชแ้หลง่ขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสนิคา้และบริการที�บริษัทจัดการแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวธิีการ
คํานวณของผูพั้ฒนาดชันดีงักลา่วสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.  หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิที�เพยีงพอตอ่การชาํระหนี$ตามภาระผกูพัน (cover rule) 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทุนที�มคีณุภาพและมสีภาพคลอ่งในจํานวนที�เพยีงพอตอ่ภาระที�กองทนุอาจ
ตอ้งชําระหนี$ตามขอ้ตกลงเมื�อ derivatives สิ$นสุดลงไวต้ลอดเวลาที�ไดล้งทุนใน derivatives นั$น และเป็นไปตามที�
สาํนักงานกําหนด                           

 5.  หลักเกณฑเ์พิ�มเตมิสาํหรับการลงทนุที�มวีตัถปุระสงคเ์พื�อการลดความเสี�ยง 

ในกรณีที�บรษัิทจัดการลงทนุใน derivatives ที� underlying ไม่ใชส่ ิ�งเดยีวกับทรัพยส์นิที�จะลดความเสี�ยง การลงทนุใน 
derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามที�สาํนักงานกําหนด 

 6.  หลักเกณฑเ์พิ�มเตมิสาํหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี$ 

6.1  ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ�งคํานวณและแจง้มูลคา่ยุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทกุวนัที� 15 และวัน
สุดทา้ยของแต่ละเดือน  ทั $งนี$ ในกรณีที�วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบรษัิทจัดการ ใหคํ้านวณและแจง้มูลค่า
ยตุธิรรมภายในวนัทําการถัดไป   

6.2  ในกรณีที�เกดิเหตกุารณ์ที�สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อย่างมนัียสําคัญ ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ�งคํานวณ
และแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทนัท ี

6.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ�งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื�อบรษัิทจัดการรอ้งขอได ้

7.  หลักเกณฑเ์พิ�มเตมิสาํหรับการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขดงันี$ 

7.1  เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื�อการลดความเสี�ยงเทา่นั$น 

7.2  เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที�มลีกัษณะของธรุกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอยา่งหนึ�งอยา่งใด 
ดงันี$ 

7.2.1  Credit Default Swap :  ซึ�งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ื$อประกันความเสี�ยงดา้นเครดิตที�เกี�ยวขอ้งกับ
ความสามารถในการชําระหนี$ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นั$น โดยคูส่ัญญาที�อยู่ในฐานะผูข้ายประกัน
ความเสี�ยงมภีาระผูกพันที�จะตอ้งชําระเงนิตามขอ้ตกลงซื$อประกันความเสี�ยงเมื�อเกดิ credit event ขึ$นโดยจะมผีลให ้
ขอ้ตกลงซื$อประกันความเสี�ยงครบกําหนดทันท ี(ในกรณีที�ไม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิ$นสดุในวันครบกําหนด
ตามปกต)ิ  ทั $งนี$ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มี
หลายรายการซึ�งกําหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสี�ยงมหีนา้ที�ชําระหนี$เมื�อเกดิ credit event ขึ$นกับ obligation รายการใด
รายการหนึ�งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื�อเกดิ credit event ขึ$นกับ obligation รายการใดรายการ
หนึ�งในกลุม่ obligation ซึ�งจะมกีารชําระราคากันเฉพาะในสว่นของสนิทรัพยร์ายนั$น แต่ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมื�อเกดิ 
credit event ขึ$นกบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ�งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ื$อประกันความเสี�ยงของสนิทรัพยอ์า้งองิที�เกดิ
จากการลดลงของผลตอบแทนที�จะไดรั้บจากสนิทรัพย์อา้งองิ โดยผูข้ายประกันความเสี�ยงมีภาระผูกพันที�จะจ่าย
ผลตอบแทนในอัตราคงที�หรอือัตราลอยตัวที�อา้งองิกับอัตราดอกเบี$ยตามที�จะตกลงกัน และส่วนที�ลดลง (ถา้มี) ของ
มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิ เพื�อแลกกับการที�ผูซ้ ื$อประกันความเสี�ยงจะโอนผลตอบแทนและสว่นที�เพิ�มขึ$น (ถา้
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ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหก้ับผูข้ายประกันความเสี�ยง จนกวา่จะเกดิ credit event หรอืครบกําหนด
สญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event) 

7.3  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามที�กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอื
สญัญามาตรฐานอื�นตามที�สํานักงานยอมรับ ซึ�งมขีอ้ตกลงที�มลีกัษณะดงันี$ 

 7.3.1  มผีลใชบ้งัคับไดต้ามกฎหมาย และไมข่ดัหรอืแยง้กับกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รอื
กฎหมายอื�น 

7.3.2  ไมม่ขีอ้กําหนดที�ทําใหส้ทิธทิี�กําหนดไวใ้นตราสารแหง่หนี$หรอืสญัญาซื$อขายลว่งหนา้ที� credit derivatives นั$น
อา้งองิเสื�อมเสยีไป 

7.3.3 ไมม่ขีอ้กําหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ญัญา 

 
3.13.2 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื�น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื�นที�จะลงทนุในตา่งประเทศ : 

ไมม่กีารลงทนุในตา่งประเทศ 

3.14 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื�น เพื�อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม : 

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์นิอื�น เพื�อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและ
ตา่งประเทศ : 

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืมไีวซ้ ึ�งหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอื�น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื�นเพื�อเป็นทรัพยส์นิของกองทุน
รวม ตามที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังตอ่ไปนี$ ใน
กรณีที�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลี�ยนแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บรษัิทจัดการจะลงทนุใหเ้ป็นไป
ตามประกาศที�แกไ้ขดว้ย  

สว่นที� 1 : อตัราสว่นการลงทนุที�คํานวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดังนี$ ไม่มีขอ้กําหนดเกี�ยวกับ single entity limit ของผูรั้บฝาก ผูอ้อกตราสารหรือ
คูส่ญัญา แลว้แตก่รณี 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื�อการดําเนนิงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

ตอนที� 1.1 : อตัราสว่นการลงทนุสําหรบักองทุนท ั�วไป 
 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
2 
 

 

ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  
2.1  กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ$นไป 

 
ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade แตตํ่�า
กวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กนิ 35% 
 

3 หน่วย CIS  ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
4 
 

 

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากที�ผูรั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี
ลกัษณะอย่างใดอยา่งหนึ�งดงันี$ 
4.1  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทั $งนี$ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที�รัฐบาล
เป็นประกนั  

ไมเ่กนิ 20% 
 
      

5 ตราสารที�มลีักษณะครบถว้นดงันี$ 
5.1  เป็นตราสารหนี$ ตราสารกึ�งหนี$ก ึ�งทนุ หรอื SN  
       ที�ผูอ้อกจัดตั $งขึ$นตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ.    
       ตา่งประเทศที�ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ ธพ.  
       ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารที�มลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี$ 
       5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 
       5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั�วไปโดยม ี
                  รายละเอยีดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มกํีาหนดวนัชาํระหนี$ < 397 วนั  
                  นับแตว่นัที�ลงทนุ และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื  

ไมเ่กนิอัตราดงันี$ แลว้แตอ่ัตราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) นํ$าหนักของตราสารที�ลงทนุ 

ใน benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
                  5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพันตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็น 
                  บคุคลดงันี$ 
                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ย 
                              ธรุกจิสถาบนัการเงนิ  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
                 5.2.3.4  ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์ 
                              การเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชื�อที�อยู่อาศยั  
                 5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและ 
                              ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

           5.2.3.7  ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเขา้ 
                              แหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มกํีาหนดวนัชําระหนี$ > 397 วนั  
       นับแตว่นัที�ลงทนุ ตอ้งขึ$นทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ  
       regulated market 

6 ทรัพยส์นิดงันี$  
6.1  ตราสารทนุที�จดทะเบยีนซื$อขายในกระดานซื$อขาย 
       หลกัทรัพยส์าํหรับผูล้งทนุทั�วไปของ SET หรอืของตลาด 
       ซื$อขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุ 
       ที�ผูอ้อกตราสารอยูร่ะหวา่งดําเนนิการแกไ้ขเหตทุี�อาจ 
       ทําใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรัพยซ์ื$อขายใน SET  
       หรอืในตลาดซื$อขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศ)  
6.2  ตราสารทนุที�ออกโดยบรษัิทที�จัดตั $งขึ$นไมว่า่ตาม 
       กฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ ซึ�งหุน้ของ 
       บรษัิทดงักลา่วซื$อขายในกระดานซื$อขายหลักทรัพยส์ําหรับ 
       ผูล้งทนุทั�วไปของ SET หรอืของตลาดซื$อขายหลักทรัพย ์
       ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึบรษัิทที�อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ      
       แกไ้ขเหตทุี�อาจทําใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซื$อขาย 
       ใน SET หรอืในตลาดซื$อขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ) 
6.3  หุน้ที�อยูใ่นระหวา่ง IPO เพื�อการจดทะเบยีนซื$อขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารที�มลีกัษณะครบถว้นดงันี$  
       6.4.1  เป็นตราสารหนี$ ตราสารกึ�งหนี$ก ึ�งทนุ SN หรอืศกุกู 
                 ที�ผูอ้อกจัดตั $งขึ$นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย 
                 ตราสารนั$นในตา่งประเทศ หรอืผูอ้อกจัดตั $งขึ$น 
                 ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ.  
                 ตา่งประเทศที�ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ ธพ.                  
                 ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 
       6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
       6.4.3  เป็นตราสารที�มลีักษณะอย่างใดอยา่งหนึ�งดงันี$ 
                 6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีนใน SET หรอื 
                              ในตลาดซื$อขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
                 6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทั�วไปโดยม ี
                              รายละเอยีดตามแบบ filing 
                 6.4.3.3  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มกํีาหนดวนัชาํระหนี$  
                              < 397 วนั นับแตว่นัที�ลงทนุ และไม่ได ้
                              มลีกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2   
                              ผูม้ภีาระผูกพันตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็น                              
                              บคุคลดงันี$ 
                               6.4.3.3.1  บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 –   
                                                    5.2.3.9 
                               6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ 
                                               ที�ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
                               6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศ 

ไมเ่กนิอัตราดงันี$ แลว้แตอ่ัตราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
 (2) นํ$าหนักของทรัพยส์นิที�ลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
                                               ที�มลีกัษณะทํานองเดยีวกบั 
                                                บคุคล ามขอ้ 6.4.3.3.1 –  
                                                 6.4.3.3.2 
       6.4.4  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มกํีาหนดวนัชาํระหนี$ > 397 วนั  
                นับแตว่นัที�ลงทนุ ตอ้งขึ$นทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ                  
                regulated market 
6.5  DW ที�ม ีissuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธรุกรรมดงันี$ ที�คูส่ญัญาม ีcredit rating อยูใ่นระดบั  
       investment grade 
       6.6.1  reverse repo 
       6.6.2  OTC derivatives 
6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ที�มลีกัษณะครบถว้นดงันี$ 
       6.7.1  จดทะเบยีนซื$อขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพื�อ 
                 การจดทะเบยีนซื$อขายในกระดานซื$อขายหลักทรัพย ์
                 สําหรับผูล้งทนุทั�วไปของ SET หรอืของตลาด 
                 ซื$อขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึ 
                 หน่วยดงักลา่วที�อยูร่ะหวา่งดําเนนิการแกไ้ขเหต ุ
                 ที�อาจทําใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักลา่วออกจาก 
                 การซื$อขายใน SET หรอืในตลาดซื$อขายหลกัทรัพย ์                
                 ตา่งประเทศ)  
       6.7.2  เป็นหน่วยของกองทนุที�ไมไ่ดม้ลีักษณะกระจาย 
                 การลงทนุในกจิการโครงสรา้งพื$นฐาน 
                 อสงัหารมิทรัพย ์หรอืสทิธกิารเชา่ แลว้แตก่รณี  
                  (diversified fund) ตามแนวทางที�สํานักงานกําหนด 

7 ทรัพยส์นิอื�นนอกเหนอืจากที�ระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไมเ่กนิ 5% 

สว่นที� 2 : อตัราสว่นการลงทนุที�คํานวณตามกลุม่กจิการ (group limit) 
 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพยส์นิของบรษัิททกุบรษัิทที�อยูใ่นกลุม่กจิการเดยีวกนัหรอื
การเขา้เป็นคูส่ญัญาในธรุกรรมทางการเงนิกับบรษัิทดงักลา่ว  
      

ไมเ่กนิอัตราใดอัตราหนึ�งดงันี$ แลว้แตอ่ัตราใดจะ      
สงูกวา่ 
(1)  25% หรอื 
(2)  นํ$าหนักของทรัพยส์นิที�ลงทนุ 
       ใน benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดงันี$ ไมม่ขีอ้กําหนดเกี�ยวกับ group limit  
                   1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื�อการดําเนนิงานของ MF  
                   2. derivatives on organized exchange 

สว่นที� 3 : อตัราสว่นการลงทนุที�คํานวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit) 
 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก B/E หรอื P/N ที�นติบิคุคลตาม

กฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของนติบิคุคลดังกลา่ว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ั�งจ่าย หรอืคูส่ญัญา ดงันี$ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิที�มกีฎหมายเฉพาะจัดตั $งขึ$น 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชื�อที�อยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิที� MF ไดรั้บโอนกรรมสทิธิ�มาจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัช ี    
  เวน้แตเ่ป็น MF ที�มอีายโุครงการ < 1 ปี  
  ใหเ้ฉลี�ยตามรอบอายุกองทนุ 
- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้ับ MF ที�อายกุองทนุ  
  คงเหลอื < 6 เดอืน  ทั $งนี$ เฉพาะ MF ที�ม ี
  อายโุครงการ > 1 ปี 
 
 
 

2 ทรัพยส์นิดงันี$ 
2.1  B/E หรอื P/N ที�มเีงื�อนไขหา้มเปลี�ยนมอืแตก่องทนุได ้
ดําเนนิการใหม้กีารรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที�
กฎหมายกําหนด หรอืมเีงื�อนไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตรา
สารได ้

ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กนิ 25% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากที�มรีะยะเวลาการฝากเกนิ 
12 เดอืน  
2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี$ แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี$ ตราสาร
กึ�งหนี$ก ึ�งทนุ หรอืศกุกู ที�มลีักษณะครบถว้นดงันี$ 
      2.3.1  มลีักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที� 1 : 
อตัราสว่นการลงทนุที�คํานวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา 
(single entity limit) 
      2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ�ากวา่ investment grade 
หรอืไมม่ ีcredit rating (ขอ้นี$ไมใ่ชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด 
และกองทนุ buy & hold ที�ลงทนุใน B/E P/N เงนิฝากหรอืตราสาร
เทยีบเทา่เงนิฝากที�มอีายุไมเ่กนิอายุกองทนุ หรอืรอบการลงทนุของ
กองทนุ หรอืมกีารลงทนุใน derivatives เพื�อใหท้รัพยส์นิดงักลา่วมี
อายุสอดคลอ้งกบัอายุกองทนุ) 

3 ตราสารทนุ ไมเ่กนิ 80% 
4 หน่วย property ไมเ่กนิ 80% 
5 หน่วย Infra ไมเ่กนิ 80% 
6 reverse repo ไมเ่กนิ 25% 
7 securities lending   ไมเ่กนิ 25% 
8 ตราสารดงันี$ (total SIP) 

8.1 ทรัพยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นที� 1 : อตัราสว่นการลงทนุที�คํานวณ
ตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit)  
8.2 ตราสาหนี$ ตราสารกึ�งหนี$ก ึ�งทนุ หรอืศกุกู (ถา้นโยบายเดมิม ีSN 
หรอื Basel lII ก็ใสเ่พิ�มตรงนี$ดว้ย) ที�มอีนัดับความน่าเชื�อที�ตัวตรา
สารและ/หรอื ผูอ้อกตราสารที�ตํ�ากวา่ที�สามารถลงทนุได ้(non-
investment grade / unrated) (หมายความรวมถงึ ในระบบ 
regulated market และไมอ่ยูใ่นระบบ regulated market และ ที�มี
ขอ้มลู public และ non-public) 
 

ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กนิ 15% 
 

9 derivatives ดงันี$ 
 9.1  hedging limit :  การเขา้ทําธรุกรรม derivatives ที�มี

วตัถปุระสงคเ์พื�อการลดความเสี�ยง 
ไมเ่กนิมลูคา่ความเสี�ยงที�มอียู ่ 

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื�อการดําเนินงานของ MF ไม่มีขอ้กําหนด
เกี�ยวกบั product limit 

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

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  
1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนึ�ง ทกุกองทนุรวมกนัภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการตอ้งมี

จํานวนหุน้ของบรษัิทรวมกนั<25% ของจํานวนสทิธอิอก
เสยีงทั $งหมดของบรษัิทนั$น  

2 ตราสารหนี$ ตราสารกึ�งหนี$ก ึ�งทนุ ตราสาร Basel III 
และศกุกู ของผูอ้อกรายใดรายหนึ�ง (ไมร่วมถงึตราสาร
หนี$ภาครัฐไทย หรอืตราสารหนี$ภาครัฐตา่งประเทศ) 

2.1  ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่หนี$สนิทางการเงนิ (financial 
liability) ของผูอ้อกตราสารรายนั$น ตามที�เปิดเผยไวใ้นงบ
การเงนิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชลีา่สดุ โดยไมใ่หนั้บรวม
มลูคา่หนี$สนิดงักลา่วของเจา้หนี$ที�มคีวามเกี�ยวขอ้งกบัผูอ้อก 
เชน่ เงนิกูย้มืจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทั $งนี$ ในกรณีที�ผูอ้อกตราสารไมม่หีนี$สนิทางการเงนิตามที�
เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชลีา่สดุ  ให ้
ใช ้อตัราสว่นไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขาย 
ตราสารตามขอ้นี$ของผูอ้อกรายนั$นเป็นรายครั$ง  เวน้แต ่ในกรณี
ที�ผูอ้อกตราสารไดม้กีารยื�นแบบ filing ในลักษณะ เป็น
โครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย
โครงการ 

  2.2  ในกรณีที�กองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นี$โดยเป็นตรา
สาร ที�ออกใหมแ่ละม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ�ากวา่ 
investment grade หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทนุ
เพื�อกองทนุภายใต ้การจัดการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนั
ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสาร
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  
ดงักลา่วเป็นรายครั$ง เวน้แตก่รณีที�ผูอ้อกตราสารไดม้กีารยื�น
แบบ filing ในลักษณะ เป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็น รายโครงการ 

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้ับกรณีเป็นตราสารที�ออกโดย 
บคุคลดงันี$  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเชื�อที�อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่
ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบนัการเงนิตา่งประเทศที�มลีักษณะทํานองเดยีวกับ
บคุคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ�ง - ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั $งหมดของ MF หรอื 
กองทนุ CIS ตา่งประเทศ ที�ออกหน่วยนั$น   
- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้ับการลงทนุดงันี$ 
(1)  การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที�มลีักษณะครบถว้น 
ดงันี$โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน  
(1.1)  มขีนาดเล็ก  
(1.2)  จัดตั $งขึ$นใหมโ่ดยมอีายุไมเ่กนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง  

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึ�ง ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั $งหมดของกองทนุ 
infra ที�ออกหน่วยนั$น  เวน้แตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุที�มี
ลกัษณะครบถว้นดงันี$ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน 
(1)  มขีนาดเล็ก  
(2)  จัดตั $งขึ$นใหมโ่ดยมอีายไุม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึ�ง ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั $งหมดของกองทนุ 
property ที�ออกหน่วยนั$น  เวน้แตเ่ป็นหน่วย property ของ
กองทนุที�มลีกัษณะครบถว้นดงันี$ โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
สาํนักงาน 
(1)  มขีนาดเล็ก  
(2)  จัดตั $งขึ$นใหมโ่ดยมอีายไุม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

ทั $งนี$ การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
วา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรอื ที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ 

สว่นที� 5 : การดําเนนิการเมื�อทรพัยส์นิที�ลงทนุขาดคุณสมบตัหิรอืการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน 

1.     ในกรณีที�กองทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี�กําหนดแตต่อ่มาทรัพยส์นิที�ลงทนุมคีณุสมบัตทิี�เปลี�ยนแปลงไป
จนเป็นเหตใุหข้าดคณุสมบตัใินการเป็นทรัพยส์นิที�กองทนุสามารถลงทนุไดอ้กีตอ่ไป บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการดงัตอ่ไปนี$ 

(1.1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี�ยวกับชื�อ จํานวน อัตราสว่นการลงทุนและวันที�ทรัพยส์นิขาดคุณสมบัต ิและ
จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั $งจัดสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที�เกดิกรณีดังกล่าว ตลอดจน
จัดเก็บสาํเนารายงานไวท้ี�บรษัิทจัดการ 

(1.2)  จําหน่ายทรัพยส์นิที�ขาดคณุสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคํานงึถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นสาํคญั แตต่อ้งไม่เกนิกวา่
ระยะเวลาดงันี$ เวน้แตเ่ป็นกรณีตามสว่นที� 5 ขอ้ 4 

(ก)    30 วันนับแต่วันที�ทรัพย์สนินั$นขาดคุณสมบัต ิกรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ หรือกองทุนสํารองเลี$ยงชพีอื�นที�มี
นโยบาย การลงทนุในลกัษณะเดยีวกบักองทนุรวมตลาดเงนิ 

(ข)    90 วนันับแตว่นัที�ทรัพยส์นินั$นขาดคณุสมบัต ิกรณีเป็นกองทนุรวมอื�นนอกเหนอืจากกองทนุตาม (ก) 
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(1.3)  เมื�อบรษัิทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพยส์นิที�ขาดคณุสมบัต ิหรอืทรัพยส์นิที�ขาดคณุสมบัตมิคีุณสมบัตเิปลี�ยนแปลง
ไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี�กําหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงานขอ้มลูเกี�ยวกบัชื�อ จํานวน อัตราสว่นการลงทนุใน
ทรัพยส์นิดังกล่าว รวมถงึวันที�ไดจํ้าหน่ายทรัพยส์นินั$นออกไปหรอืวันที�ทรัพยส์นิมกีารเปลี�ยนแปลงคุณสมบัต ิแลว้แต่กรณี 
และใหจั้ดสง่รายงานตอ่สาํนักงาน รวมทั $งจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในวนัทําการถัดจากวนัที�เกดิกรณีดงักลา่ว 

2. ในกรณีที�ทรัพยส์นิในขณะที�กองทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุที�กําหนด แตต่อ่มาการลงทนุไมเ่ป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการตดิต่อกัน โดยมิไดเ้กดิจากการลงทุนเพิ�ม บรษัิทจัดการตอ้งดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี$ 

(2.1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี�ยวกับประเภท จํานวน อัตราสว่นการลงทุน และวันที�การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราสว่นการลงทุน และจัดสง่รายงานตอ่สํานักงาน รวมทั $งจัดสง่ตอ่ผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันครบ
ระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บสาํเนารายงานไวท้ี�บรษัิทจัดการ 

(2.2)  ไม่ลงทุนเพิ�มเตมิในทรัพยส์นิที�เกนิอัตราสว่นการลงทุนจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนที�
กําหนด 

(2.3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที�กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานงึถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นสําคญั แต่
ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงันี$ 

(ก)  30 วันนับแต่วันสิ$นรอบระยะเวลาบัญช ีในกรณีที�ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที�คํานวณตามประเภททรัพย์สนิ 
สาํหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตัqวแลกเงนิหรอืตัqวสญัญาใชเ้งนิ สว่นที� 3 ในขอ้ 1  

(ข)  90 วนันับแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว สาํหรับกรณีอื�นใดนอกเหนอืจากกรณีตาม (2.3) (ก) หรอื  

(ค)  เวน้แตก่รณีเป็นกองทนุรวมตลาดเงนิ หรอืกองทนุสาํรองเลี$ยงชพีที�มนีโยบายการลงทนุในลักษณะเดยีวกับกองทนุรวม
ตลาดเงนิ บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการแกไ้ขภายใน 30 วนันับแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

(2.4)  เมื�อบรษัิทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที�กําหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงาน
ขอ้มูลเกี�ยวกับชื�อ จํานวน อัตราสว่นการลงทุนในทรัพยส์นิดังกล่าว รวมถงึวันที�สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการ
ลงทนุ แลว้แต่กรณี และจัดสง่รายงานตอ่สํานักงาน  รวมทั $งจัดสง่ตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที�มกีาร
แกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุนั$น 

(2.5)  ในกรณีที�กองทนุมหีุน้ของบรษัิทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุที�คํานวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการ
ที�ลงทนุ (concentration limit) ตามที�กําหนดในอัตราสว่นการลงทนุนี$ นอกจากการปฏบิัตติามวรรคหนึ�ง (2.1) (2.2) (2.3) 
และ (2.4) แลว้ บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการดงันี$ดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จํานวนที�เกนิอัตราสว่นการลงทนุ เวน้แตก่รณีจําเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผัน
จากสาํนักงาน 

(ข)  ลดสัดสว่นการถอืหุน้หรือลดการมอํีานาจควบคุม หรอืยื�นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื$อ ในกรณีที�ทรัพยส์นิเป็นหุน้
ของบรษัิทจดทะเบยีน และการไดม้าซึ�งหุน้ของบรษัิทดังกลา่วเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทนั$นจนถงึ
หรอืขา้มจดุที�ตอ้งทําคําเสนอซื$อ 

3.  ในกรณีที�เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที�มีอัตราส่วนการลงทุนที�
คํานวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที�ลงทนุ (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑเ์กี�ยวกับอัตราสว่นการลงทนุ
ดงักลา่ว แตต่อ่มาการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุนั$นเป็นเวลา 5 วันทําการตดิตอ่กนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทนุ
เพิ�ม ใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการดงัตอ่ไปนี$ 

(3.1)   จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี�ยวกับประเภท จํานวน อัตราสว่นการลงทุน และวันที�การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราสว่นการลงทุน และจัดสง่รายงานต่อสํานักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันครบระยะเวลา
ดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บสาํเนารายงานไวท้ี�บรษัิทจัดการ 

(3.2)   แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วภายในโอกาสแรกโดยคํานงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสาํคัญ แต่
ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลา 180 วนันับแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

(3.3)   เมื�อบรษัิทจัดการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนที�กําหนดแลว้ ใหจั้ดทํารายงานขอ้มูลเกี�ยวกับชื�อ จํานวน 
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที�สามารถแกไ้ขได ้และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผูดู้แล
ผลประโยชน ์ภายในวนัทําการถัดจากวนัที�มกีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุนั$น 

(3.4)   ในกรณีที�เป็นกองทนุรวมฟีดเดอรซ์ึ�งบรษัิทจัดการไม่สามารถดําเนนิการตาม (3.2) หา้มมใิหบ้รษัิทจัดการเสนอขาย
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนั$นเพิ�มเตมิจนกวา่จะเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุตามที�หลักเกณฑกํ์าหนด 

4. ในกรณีที�กองทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุที�กําหนดแตต่อ่มามกีรณีดังตอ่ไปนี$ จนเป็นเหตใุหไ้ม่เป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 และ 3 แลว้แตก่รณี โดยอนุโลม  

(4.1)  กรณีที�กองทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรัพยต์ามสดัสว่นที�มอียูเ่ดมินั$น 

(4.2)  กรณีที�กองทนุไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค 
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ในกรณีที�มีเหตุสุดวสิัยหรือเหตุจําเป็นอื�นใดทําใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถดําเนินการแกไ้ขเพื�อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ี�กําหนด และบรษัิทจัดการมคีวามเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนบรษัิทจัดการ
สามารถใชด้ลุยพนิจิดําเนนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคํานงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และตอ้ง
สง่รายงานเกี�ยวกับการดําเนินการของบรษัิทจัดการในเรื�องดังกลา่วตอ่สานักงาน ผูถ้อืหน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม กอ่นครบระยะเวลาที�ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักลา่ว 

ทั $งนี$ ในการจัดสง่รายงานดังกล่าวใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการสามารถดําเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบรษัิทจัดการแทนได ้

สว่นที� 6 : การดําเนนิการเมื�อการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีที�กองทุนมสีดัสว่นการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบง่ประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการ
ตอ้งดําเนนิการดงัตอ่ไปนี$ 

(1) จัดทํารายงานเกี�ยวกับการลงทนุที�ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทั $งเหตุผลที�ทําใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานรวมทั $งจัดส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที�ไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจัดเก็บสาํเนารายงานไวท้ี�บรษัิทจัดการ 

(2) ดําเนินการแกไ้ขใหส้ัดสว่นการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี�ยนแปลงประเภท
ของกองทนุ  ทั $งนี$ ตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดในขอ้ 2.  

2. ในกรณีที�การลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบง่ประเภทของกองทนุ บรษัิทจัดการจะ
ดําเนินการแกไ้ขสัดสว่นการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที�สัดสว่นการ
ลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุใหเ้ปลี�ยนแปลง
ประเภทของกองทนุรวมภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว 

ในการเปลี�ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ�ง บรษัิทจัดการจะจัดใหม้วีธิีการในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลง
ทนุเดมิในการที�จะออกจากกองทนุรวมกอ่นที�การเปลี�ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักลา่วมี
ระยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  รวมทั $งเมื�อไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุใหเ้ปลี�ยนแปลงประเภทของ
กองทนุรวมแลว้ บรษัิทจัดการจะไม่เรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซื$อคนืหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายจนกวา่การ
เปลี�ยนแปลงดังกลา่วจะมผีลใชบ้ังคับ และในกรณีที�ครบกําหนด 90 วันนับแต่วนัที�สดัสว่นการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี�ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผีลใชบ้ังคับ บรษัิทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมนั$นเพิ�มเตมิ 
4. 

4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทุน (Class of Unit) 

4.1  การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ม ี

4.2 ประเภทการแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ 

- สทิธทิี�จะไดรั้บเงนิปันผล 

4.3. รายละเอยีดเพิ�มเตมิ (การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) :  

รายละเอยีดแตล่ะชนดิ 
หนว่ยลงทุน 

ชื�อยอ่ คําอธบิายเพิ�มเตมิ 

1. ชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ
(ยังไมเ่ปิดเสนอขาย)  

LHIP-R เหมาะกบัผูล้งทนุประเภทบคุคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทนุรับ
รายไดส้มํ�าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิ

2. ชนดิจา่ยเงนิปันผล   LHIP-D 

เหมาะสาํหรับผูล้งทนุประเภทนติบิคุคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ ้
ลงทนุรับรายไดส้มํ�าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดรั้บสทิธิ
พเิศษทางภาษี หากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื�อนไขที�
กรมสรรพากรกําหนด 

3. ชนดิสะสมมลูคา่  
(ยังไมเ่ปิดเสนอขาย) LHIP-A 

เหมาะสาํหรับผูล้งทนุประเภทบคุคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทนุ
รับรายไดจ้ากสว่นตา่งจากการลงทนุ (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชนจ์ากการลงทนุ (Total return) 

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ : 

5. การเสนอขายหนว่ยลงทุนคร ั�งแรก 

5.1 ชอ่งทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ั�งแรก 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื  

- วธิกีารอื�นๆ เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 
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5.2 รายละเอยีดการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ั�งแรก 

บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนืจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั$งแรกใหแ้กป่ระชาชนทั�วไปในราคาขาย
หน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั$งแรกที�ระบุไวใ้นหนังสอืชี$ชวน ทั $งนี$ หากมผีูจ้องซื$อหน่วยลงทุนครบตาม
จํานวนเงนิทนุของโครงการกอ่นสิ$นสดุระยะเวลาเสนอขายครั$งแรก บรษัิทจัดการสามารถจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
โดยปิดประกาศที�สาํนักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ 

5.2.1 วธิกีารขอรับหนังสอืชี$ชวน ใบคําสั�งซื$อหน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชกีองทนุ  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี$ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ หนังสือชี$ชวน
ส่วนขอ้มูลโครงการ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคําสั�งซื$อหน่วยลงทุน ไดท้ี�บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทําการ
ตามปกตขิองบรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี  

5.2.2 วนัและเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

ผูส้นใจตดิต่อจองซื$อหน่วยลงทุนไดทุ้กวันทําการในระหว่างวันที� 26 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 8:30 – 
15:30 น. ณ บรษัิทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนืแต่ละราย โดยกรอกใบจองซื$อใหค้รบถว้นและแนบ
เอกสารหลักฐานในการจองซื$อ พรอ้มชาํระเงนิคา่จองซื$อหน่วยลงทนุ โดยวนัเสนอขายวันสดุทา้ย บรษัิทจัดการขอสงวน
สทิธรัิบเงนิคา่จองซื$อเป็นเงนิโอนเทา่นั$นภายในเวลา 15:30 น. 

5.2.3 วธิกีารสั�งซื$อหน่วยลงทนุ 

5.1.1.1. การกําหนดราคาขายหรอืราคาสั�งซื$อหน่วยลงทนุ 
ราคาขายหน่วยลงทนุ = 10 บาท  บวกดว้ย คา่ธรรมเนยีมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี   

5.1.1.2. วธิกีารเสนอขายหรอืสั�งซื$อหน่วยลงทนุ 

(1) ผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทนุแตล่ะรายสามารถสั�งซื$อหน่วยลงทนุไดท้ี�บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื ผูจั้ด
จําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี ไดต้ามวนัและเวลาระบไุวใ้นหนังสอืชี$ชวน  
 ในการสั�งซื$อโดยการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ ผูส้นใจ   
 สามารถสั�งซื$อหน่วยลงทนุในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครั$งแรกได ้โดยการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุมาจาก 
 กองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ ตามเงื�อนไขที�ระบใุนขอ้ 8 การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ 
(2) ผูส้ั�งซื$อจะตอ้งชําระเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทนุและคา่ธรรมเนียมทั $งจํานวนใหแ้กบ่รษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซื$อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี และกรอกรายละเอยีดตา่งๆ ในใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ และใบคํา
สั�งซื$อหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน 
(3) ผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทุนที�มีถิ�นฐานอยู่ในประเทศต่างๆ จะตอ้งเป็นผูรั้บภาระในเรื�องของขอ้กําหนด กฎระเบยีบ และ
ภาษีตา่งๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 
(4) สําหรับผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทุนที�ยังไม่เคยมบีัญชกีองทุน และ/หรอื บัญชผีูถ้อืหน่วยลงทุน กับบรษัิทจัดการ จะตอ้ง
เปิดบญัชกีองทนุ และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุกอ่น 

5.2.4 การรับชาํระ และการเก็บรักษาเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทนุ 

(1) ผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทนุจะตอ้งชาํระเงนิคา่ซื$อครั$งเดยีวเต็มจํานวนที�สั�งซื$อ โดยชาํระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์หรอืวธิี
อื�นใดที�บรษัิทจัดการยอมรับ โดยผูส้ั�งซื$อจะตอ้งลงวันที�ตามวันที�ที�สั�งซื$อและขดีคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายในนาม “บลจ. 
แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั เพื�อจองซื$อหน่วยลงทนุ” โดยระบชุื�อ ที�อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูส้ั�งซื$อลงบนดา้นหลัง
ของเชค็เพื�อความสะดวกในการตดิตอ่และเพื�อผลประโยชนข์องผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทนุ 

กรณีสั�งซื$อดว้ยวธิอีื�นที�มใิชเ่งนิโอน ผูส้ั�งซื$อจะตอ้งลงวันที�ใหบ้รษัิทจัดการสามารถเรยีกเก็บเงนิไดก้่อนระยะเวลาการ
เสนอขายครั$งแรกจะสิ$นสดุลง ซึ�ง “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด เพื�อจองซื$อหน่วยลงทนุ” เป็นบัญชกีระแสรายวนั มี
ดงัตอ่ไปนี$ 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) สาํนักลมุพนิ ี เลขที�บญัช ี889-1-01361-5 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) สาขาอาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิ ี เลขที�บญัช ี227-3-01446-6 

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

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลมุพนิ ี เลขที�บญัช ี539-0-00105-5 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขที�บญัช ี200-3-03485-3 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลมุพนิ ี เลขที�บญัช ี492-6-00046-6 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) สาขาอาคารสาทร ซติี$ เลขที�บญัช ี004-1-10428-2 

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

ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) สาขาสาํนักสลีม เลขที�บญัช ี800-0-22888-4 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) สาํนักงานใหญ ่ เลขที�บญัช ี100-0-00251-3 

ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) สาํนักงานใหญ ่ เลขที�บญัช ี0001-114-005064-7 
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บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงเพิ�มเตมิบญัชดีังกลา่วโดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการโดยจะปิด
ประกาศ ณ ที�ทําการของบรษัิทจัดการและสถานที�ตดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายและรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ 

ทั $งนี$ ในวันทําการสดุทา้ยของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในครั$งแรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะรับชําระเงนิค่า
จองซื$อหน่วยลงทนุเป็นเงนิสด และ/หรอืเงนิโอนเทา่นั$น เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเป็นอยา่งอื�น ทั $งนี$ ขึ$นอยูก่บัดลุย
พนิจิของบรษัิทจัดการ 

 (2)    หลังจากที�บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื$อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี ไดรั้บการ
สั�งซื$อหน่วยลงทนุ พรอ้มทั $งเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทนุจากผูส้ั�งซื$อแลว้ บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื ผูจั้ด
จําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี จะออกสาํเนาใบคําสั�งซื$อหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั�งซื$อไวเ้ป็นหลักฐาน 

(3) ในกรณีที�ผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทุนชําระเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรอืดราฟต ์ซึ�งไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้น
วันที�สั�งซื$อ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทุนทําการสั�งซื$อหน่วยลงทุนในวันทําการที�
สามารถเรยีกเก็บเงนิได ้

ในกรณีที�วนัทําการที�สามารถเรยีกเก็บเงนิไดนั้$นเป็นวนั และ/หรอื เวลาที�ลว่งเลยจากชว่งระยะเวลาการเสนอขายไปแลว้ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะระงับการซื$อหน่วยลงทนุของผูส้ั�งซื$อนั$น 

ในกรณีที�เช็ค หรอืดราฟตด์ังกลา่วถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ั�งซื$อ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะระงับ
การขายหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ั�งซื$อนั$น 

(4) ในการชําระเงนิค่าซื$อหน่วยลงทุน ผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทุนจะตอ้งชําระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงนิจนเต็มจํานวน จะหัก
ลบหนี$กับบรษัิทจัดการไม่ได ้เวน้แตผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมหนึ�งเพื�อซื$อหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมนี$ที�บรษัิทจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบดําเนนิการ บรษัิทจัดการอาจจะดําเนนิการใหม้กีารหักลบกลบหนี$กนัก็ได ้

(5) ผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทนุที�ไดทํ้าการสั�งซื$อหน่วยลงทนุ และไดช้ําระเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแลว้จะเพกิ
ถอนการสั�งซื$อหน่วยลงทนุ และ/หรอื ขอคนืเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทนุไมไ่ด ้ยกเวน้บรษัิทจัดการจะอนุญาตใหเ้พกิถอนได ้

(6) บรษัิทจัดการจะนําเงนิที�ไดรั้บจากการสั�งซื$อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไวใ้นบัญชเีงนิฝากที�บรษัิทจัดการเปิดไวเ้พื�อ
การนี$ ซึ�งดอกผล (ถา้ม)ี ในชว่งดงักลา่วทั $งหมดจะนําเขา้เป็นผลประโยชนข์องกองทนุ 

5.2.5 การจัดสรรหน่วยลงทนุ 

(1) บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ส้ั�งซื$อหน่วยลงทนุตามที�สั�งซื$อและไดช้ําระเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทนุเต็ม
ตามจํานวนแลว้ ในกรณีที�จํานวนเงนิที�ระบใุนคําสั�งซื$อหน่วยลงทนุไม่ตรงกับจํานวนเงนิที�บรษัิทจัดการไดรั้บชําระบรษัิท
จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจํานวนเงนิที�ไดรั้บชําระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีที�การสั�งซื$อหน่วยลงทุนนั$นมีผลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามที�ไดรั้บอนุมัตจิากสํานักงาน บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั�งซื$อโดยใชห้ลักการ “จองซื$อ
กอ่นไดก้อ่น” ตามวันที�ไดรั้บการสั�งซื$อและเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทนุเต็มตามจํานวน ในกรณีที�มกีารสั�งซื$อในวนัเดยีวกนัและ
มหีน่วยลงทนุไม่เพยีงพอตอ่การจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรรตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุที�สั�งซื$อใหแ้กผู่ซ้ ื$อหน่วย
ลงทนุ 

ทั $งนี$ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที�มผีูส้ั�งซื$อหน่วยลงทุนเกนิกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที�ไดรั้บอนุมัตจิากสํานักงานในวันทําการถัดจากวันที�มีผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทุนเกนิ
จํานวนหน่วยลงทนุของโครงการ แมว้า่จะยังไม่ส ิ$นสดุระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบรษัิทจัดการจะปิดประกาศแจง้ไว ้
ณ ที�ทําการของบรษัิทจัดการ 

(2) ในกรณีที�บรษัิทจัดการพิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุหรอืชื�อเสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี�จะจัดสรรหรอืไม่
จัดสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทั $งหมดก็ได ้โดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั�งซื$อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

(3)  บรษัิทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกันใดเกนิกวา่หนึ�งในสามของจํานวน
หน่วยลงทนุที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมด เวน้แตบ่คุคลที�ไดรั้บการจัดสรรเป็น  

(ก) กองทนุดงัตอ่ไปนี$ 

1. กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  

2. กองทนุประกนัสงัคม   

3. กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

4. กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาต ิ 

5. กองทนุสาํรองเลี$ยงชพี   

6. กองทนุรวมเพื�อผูล้งทนุทั�วไป 

7. กองทนุอื�นใดที�สาํนักงานพจิารณาวา่มลีักษณะทํานองเดยีวกบักองทนุตาม 1. ถงึ 6. 
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8. กองทนุตา่งประเทศที�มลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นติบิคุคลที�จัดตั $งขึ$นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตาม (ก) ซึ�งไมอ่ยู่ภายใตบ้ังคบัตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติ ิ
บคุคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย มลูนธิ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค) บคุคลซึ�งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื�อผูล้งทุนทั�วไปที�เสนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ Cross-
border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนที�มิไดม้ีสัญชาติ
ไทยในตา่งประเทศหรอืเป็นการลงทนุผา่นบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื�อ (omnibus account) ในตา่งประเทศ 

(ง) บคุคลอื�นที�ไดรั้บการผ่อนผันจากสํานักงานเมื�อมเีหตจํุาเป็นและสมควร   

ใหถ้อืวา่บคุคลที�มคีวามสมัพันธก์นัดงัตอ่ไปนี$เป็นกลุม่บคุคลเดยีวกนั 

(ก) คูส่มรสและบตุรที�ยังไม่บรรลนุติภิาวะ 

(ข) นิตบิุคคลและผูถ้ือหุน้หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนของนิตบิุคคลนั$นซึ�งถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนในนิตบิุคคลดังกล่าวไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละหา้สบิของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมดหรอืความเป็นหุน้สว่นทั $งหมด   

(ค) กองทนุสว่นบคุคลของบคุคลตาม (ก) หรอื (ข) ที�ไมใ่ชก่องทนุสาํรองเลี$ยงชพี 

 (4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึ$น หลงัจากที�นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้ันทกึขอ้มูลการซื$อหน่วยลงทนุของผู ้
สั�งซื$อในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นั$น โดยนายทะเบยีนจะออกและจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 
/ ใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากับภาษีใหแ้ก่ผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทําการถัด
จากวนัสิ$นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครั$งแรก 

5.2.6 การคนืเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั�งซื$อหน่วยลงทนุ ในกรณีตา่งๆ ภายใตเ้งื�อนไขที�กําหนดดงัตอ่ไปนี$ 

(1) กรณีที�การสั�งซื$อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั$นไม่ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทั $งหมดหรือบางส่วน
นอกเหนอืจากกรณีตาม (2)  

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ซ้ ื$อหน่วยลงทนุโดยการชาํระเป็นเช็คขดีคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะ
ในนามของผูจ้องซื$อหน่วยลงทนุและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดังกลา่วเขา้บัญชเีงนิฝากของผูส้ั�งซื$อ
หน่วยลงทุนตามเลขที�บัญชทีี�ระบไุวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุน หรอืดําเนนิการโดยวธิกีารอื�นใดขึ$นอยู่กับดุลยพนิจิของ
บริษัทจัดการ ภายใน 1 เดอืนนับตั $งแต่วันทําการถัดจากวันสิ$นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั$งแรกตาม
สัดสว่นของเงนิค่าซื$อหน่วยลงทุน อนึ�ง สําหรับดอกเบี$ยหรอืผลประโยชน์ใดๆ ที�เกดิขึ$นจากเงนิที�ไดรั้บจากการสั�งซื$อ
หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการจะนํารวมเขา้เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

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

(ก) ไมส่ามารถจําหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ล้งทนุทั�วไปไดถ้งึ 35 ราย  

(ข)  ในกรณีที�เป็นกองทุนรวมเพื�อผูล้งทุนประเภทสถาบัน มกีารจําหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึสบิราย เวน้
แตเ่ป็นกรณีที�เป็นการจําหน่ายหน่วยลงทนุทั $งหมดใหแ้กก่องทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ หรอืกองทนุประกนัสงัคม  

(ค)    ในกรณีที�เป็นกองทนุรวมเพื�อผูล้งทนุทั�วไป มกีารจัดสรรหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามหลักเกณฑเ์กี�ยวกับขอ้จํากัด
การถอืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กี�ยวกับขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุใน
กองทนุรวม และหนา้ที�ของบรษัิทจัดการ ทําใหไ้มส่ามารถจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมได ้ 

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ซ้ ื$อหน่วยลงทนุโดยการชาํระเป็นเช็คขดีคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะ
ในนามของผูจ้องซื$อหน่วยลงทนุและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดังกลา่วเขา้บัญชเีงนิฝากของผูส้ั�งซื$อ
หน่วยลงทุนตามเลขที�บัญชทีี�ระบไุวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุน หรอืดําเนนิการโดยวธิกีารอื�นใดขึ$นอยู่กับดุลยพนิจิของ
บริษัทจัดการ ภายใน 1 เดอืนนับตั $งแต่วันทําการถัดจากวันสิ$นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั$งแรกตาม
สดัสว่นของเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทนุ และหากบรษัิทจัดการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชนภ์ายในกําหนดเวลาดงักลา่ว
ไดอ้ันเนื�องจากความผดิพลาดของบรษัิทจัดการเอง บรษัิทจัดการจะชําระดอกเบี$ยในอัตราไม่ตํ�ากวา่รอ้ยละ 7.50 ตอ่ปี
นับแต่วันที�ครบกําหนดเวลานั$นจนถงึวันที�บรษัิทจัดการชําระเงนิจํานวนดังกล่าวไดค้รบถว้น ทั $งนี$ เวน้แต่สํานักงาน จะ
พจิารณาผอ่นผัน สั�งการเป็นอยา่งอื�น 

ในกรณีที�บรษัิทจัดการประสงคจ์ะยกเลกิการจัดตั $งกองทุนรวมที�อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั$งแรก บรษัิท
จัดการอาจยุตกิารขายหน่วยลงทุนได ้โดยบรษัิทจัดการจะรายงานใหส้ํานักงานทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุน
ดังกล่าวภายใน 7 วันนับแตว่ันที�ยุตกิารขายหน่วยลงทุนนั$น และใหก้ารอนุมัตใิหจั้ดตั $งกองทนุรวมสิ$นสดุลงในวันที�แจง้
ใหส้ํานักงานทราบ และบรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที�เกดิขึ$นจากเงนิที�ไดรั้บจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ตามสดัสว่นของเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทนุภายใน 15 วนันับแตว่ันที�การอนุมัตใิหจั้ดตั $งกองทุน
รวมสิ$นสุดลง และหากบรษัิทจัดการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวไดอ้ันเนื�องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี$ยในอัตราไม่ตํ�ากว่ารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที�ครบ
กําหนดเวลานั$นจนถงึวนัที�ชาํระเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทนุจนครบถว้น 
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5.2.7 เงื�อนไขการขายหน่วยลงทนุ 

5.2.7.1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะปฏเิสธ และ/หรอื ระงับการสั�งซื$อหน่วยลงทุนทั $งหมดหรือบางสว่นในกรณีใด
กรณีหนึ�งดงัตอ่ไปนี$ 

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

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูที�บรษัิทจัดการ ไดรั้บจากผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไมค่รบถว้น 

(3) กรณีที�มีผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทุนจนอาจทําใหก้ารจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิ
กวา่หนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมด เวน้แตบ่คุคลที�ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุเป็น  

(ก) กองทนุดงัตอ่ไปนี$ 

1. กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  

2. กองทนุประกนัสงัคม   

3. กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

4. กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาต ิ 

5. กองทนุสาํรองเลี$ยงชพี   

6. กองทนุรวมเพื�อผูล้งทนุทั�วไป 

7. กองทนุอื�นใดที�สาํนักงานพจิารณาวา่มลีักษณะทํานองเดยีวกบักองทนุตาม 1. ถงึ 6. 

8. กองทนุตา่งประเทศที�มลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นติบิคุคลที�จัดตั $งขึ$นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตาม (ก) ซึ�งไมอ่ยู่ภายใตบ้ังคบัตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติ ิ
บคุคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย มลูนธิ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค) บคุคลซึ�งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื�อผูล้งทุนทั�วไปที�เสนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ Cross-
border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนที�มิไดม้ีสัญชาติ
ไทยในตา่งประเทศหรอืเป็นการลงทนุผา่นบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื�อ (omnibus account) ในตา่งประเทศ 

(ง) บคุคลอื�นที�ไดรั้บการผ่อนผันจากสํานักงานเมื�อมเีหตจํุาเป็นและสมควร 

(4) กรณีบรษัิทจัดการเกดิขอ้สงสยัวา่การซื$อหน่วยลงทนุของผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทนุไม่โปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ 
เป็นตน้ 

(5) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะปฏเิสธการสั�งซื$อหน่วยลงทนุในบางกรณีตามที�บรษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ ในกรณี
ที�บรษัิทจัดการเห็นวา่เป็นประโยชน์ตอ่กองทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือกรณีที�การสั�งซื$อหน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิ
ปัญหาในการบรหิารกองทุนหรือก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นตน้ ทั $งนี$เพื�อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ
กองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และชื�อเสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษัิทจัดการเป็นหลัก 

5.2.7.2 เมื�อสิ$นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของโครงการแลว้ หากปรากฏเหตใุดเหตหุนึ�งดังตอ่ไปนี$ ใหก้าร
อนุมัตใิหจั้ดตั $งและจัดการกองทุนรวมของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิ$นสดุลง เวน้แต่จะมเีหตุอันสมควร
และไดรั้บการผอ่นผันจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มลูคา่ของหน่วยลงทนุที�ขายไดม้จํีานวนไมม่ากพอที�จะทําใหเ้หมาะสมกับคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการลงทนุตอ่ไป 

(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จํานวนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืลักษณะของผูล้งทุน ไม่ไดเ้ป็นไปตามโครงการที�ไดรั้บ
อนุมัตจิากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื�อการอนุมัตจัิดตั $งและจัดการกองทุนรวมสิ$นสดุลง ใหบ้รษัิทจัดการดําเนินการคนืเงนิค่าจองซื$อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู ้
จองซื$ออยา่งเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที�กําหนดไวใ้นขอ้ 5.2.6 “การคนืเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทนุ” 

5.2.7.3  บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีี�จะปฏบิัตติามนโยบาย รายละเอยีด และ 
วธิกีารเงื�อนไขตา่งๆ ที�กําหนดในโครงการนี$แลว้ 

ทั $งนี$ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืวธิกีารจัดการกองทนุรวมเกี�ยวกับ
การเปลี�ยนแปลงวัน เวลาทําการขายหรอืรับซื$อคนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบิัตทิี�เกี�ยวขอ้ง โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทั $งนี$ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น 

5.2.7.4 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบัญช ี

ผูส้ั�งซื$อจะตอ้งเปิดบัญชกีองทุนกับบรษัิทจัดการไว ้เพื�อประโยชน์ในการตดิต่อทํารายการซื$อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทนุทกุกองทนุภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ โดยผูส้ั�งซื$อจะตอ้งกรอกรายละเอยีด  และขอ้ความตา่งๆ ใน
คําขอเปิดบัญชกีองทุนอย่างถูกตอ้งและตามความจรงิ พรอ้มทั $งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญช ี(บรษัิทจัดการขอ
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สงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลักฐานอื�นๆ และ/หรอืเปลี�ยนแปลงเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญช ีตามที�
เห็นสมควร) ดงันี$ 

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาบัตรประจําตัวขา้ราชการ หรอืสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวสิาหกจิ 
พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

ในกรณีที�ใชส้ําเนาบัตรประจําตัวขา้ราชการ หรอืสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวสิาหกจิ ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนบา้น
พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งเป็นเอกสารหลกัฐานเพิ�มเตมิดว้ย 

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

(2) สาํเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื�อและเลขที�บัญช ี(ในกรณีที�มคีวามประสงคจ์ะรับ
เงนิคนืในสว่นที�ไม่ไดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้บัญช)ี 
พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(3) สาํเนาเอกสารแสดงตนอื�นใดที�บรษัิทจัดการเห็นสมควร  

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาตติา่งดา้ว 

(1) สาํเนาใบตา่งดา้วหรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(2) สาํเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื�อและเลขที�บัญช ี(ในกรณีที�มคีวามประสงคจ์ะรับ
เงนิคนืในสว่นที�ไม่ไดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้บัญช)ี 
พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(3) สาํเนาเอกสารแสดงตนอื�นใดที�บรษัิทจัดการเห็นสมควร  

กรณีคณะบคุคล 

(1) สาํเนาหนังสอืจัดตั $งคณะบคุคล 

(2) หนังสอืแสดงความยนิยอมของคณะบคุคลทกุทา่นที�แตง่ตั $งผูม้อํีานาจดําเนนิการแทน 

(3) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของคณะบคุคลทกุทา่น 

(4) สาํเนาบตัรประจําตวัผูเ้สยีภาษีในนามคณะบคุคล (ในกรณีที�มคีวามประสงคใ์หห้ักภาษี ณ ที�จา่ย) 

(5) สาํเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื�อและเลขที�บัญช ี(ในกรณีที�มคีวามประสงคจ์ะรับ
เงนิคนืในสว่นที�ไมไ่ดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

ทั $งนี$ เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) และ (5) ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้อํีานาจลงนามแทนนิตบิุคคลนั$น 
พรอ้มประทบัตราบรษัิท (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งโดยคณะบคุคลแตล่ะราย 

กรณีนติบิคุคลที�จดทะเบยีนในประเทศไทย 

(1) สาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนจากกระทรวงพาณชิย ์อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นวนัสั�งซื$อหน่วยลงทนุ 

(2) สาํเนาหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษัิท  

(3) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของกรรมการผูม้อํีานาจลงนามตามเงื�อนไขของบรษัิท ตามแบบบคุคลธรรมดา 

(4) สาํเนารายงานมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทที�อนุญาตใหเ้ปิดบญัชซีื$อขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมได ้

(5) หนังสอืมอบอํานาจ 

(6) หลกัฐานของผูรั้บมอบอํานาจ ตามแบบบคุคลธรรมดา 

(7) สาํเนาบญัชรีายชื�อผูถ้อืหุน้ (บอจ.5) 

(8) สาํเนาบตัรประจําตวัผูเ้สยีภาษี 

 (9) สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื�อและเลขที�บัญช ี(ในกรณีที�มคีวามประสงคจ์ะรับ
เงนิคนืในสว่นที�ไมไ่ดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

ทั $งนี$ เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้อํีานาจลงนามแทนนติิ
บคุคลนั$น พรอ้มประทบัตราบรษัิท (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยผูม้อํีานาจลงนาม
แทนนติบิคุคลแตล่ะราย 

กรณีนติบิคุคลที�จดทะเบยีนในตา่งประเทศ 

(1) สาํเนาหนังสอืสาํคญัการจัดตั $งบรษัิท 
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(2) หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ 

(3) ขอ้บงัคบั 

(4) สาํเนารายงานมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทที�อนุญาตใหเ้ปิดบญัชซีื$อขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมได ้

(5) หนังสอืรับรองที�ออกไมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นวนัสั�งซื$อหน่วยลงทนุ 

(6) ตวัอยา่งลายมอืชื�อผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคลและเงื�อนไขในการลงนาม  

(7) สาํเนาใบตา่งดา้วหรอืหนังสอืเดนิทาง (แลว้แตก่รณี) ของผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล 

(8) หนังสอืมอบอํานาจ (ในกรณีที�ผูม้ ีอํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้ีอํานาจลงนามที�ระบุใน
หนังสอืรับรองนติบิคุคล) 

(9) สาํเนาบญัชรีายชื�อผูถ้อืหุน้  

(10) สาํเนาบตัรประจําตวัผูเ้สยีภาษี (ถา้ม)ี 

(11) สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื�อและเลขที�บัญช ี(ในกรณีที�มคีวามประสงคจ์ะรับ
เงนิคนืในสว่นที�ไมไ่ดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

(12) เอกสารอื�นใดที�กําหนดโดยบรษัิทจัดการ   

ทั $งนี$ เอกสารตามขอ้ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) และ (12) ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้ ี
อํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลนั$น พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้มี) ส่วนเอกสารตามขอ้ (7) ตอ้งลงนามรับรองสําเนา
ถกูตอ้งโดยผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคลแตล่ะราย 

หมายเหต ุ: เอกสารสาํเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื�อและเลขที�บัญช ี(ในกรณีที�มคีวาม
ประสงคจ์ะรับเงนิคนืในสว่นที�ไม่ไดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการ
โอนเขา้บญัช)ี  

หากเป็นบญัชธีนาคารที�เปิดในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล (สํานักหักบัญชกีรุงเทพ) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิ
คา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้อืหน่วยลงทุน
และสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดังกลา่วเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามเลขที�บัญชทีี�ระบไุว ้
ในคําขอเปิดบญัชกีองทนุ หรอืดําเนนิการโดยวธิกีารอื�นใดขึ$นอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

หากเป็นบัญชธีนาคารที�เปิดในเขตต่างจังหวัด ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถใชเ้ป็นบัญชรัีบเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน/
ผลประโยชน์อื�นๆ ได ้10 ธนาคารเท่านั$น ไดแ้ก่ ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด(มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย ์
จํากัด (มหาชน), ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน) , ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน), ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด 
(มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน), ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) นอกเหนอืจาก 10 ธนาคารที�กลา่ว
มาขา้งตน้นี$ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการชาํระเป็นเชค็ขดีคร่อมสั�ง
จา่ยเฉพาะในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดังกลา่วเขา้บัญชเีงนิฝากของผู ้
ถอืหน่วยลงทุนตามเลขที�บัญชทีี�ระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุน หรอืดําเนินการโดยวธิกีารอื�นใดขึ$นอยู่กับดุลยพนิิจ
ของบรษัิทจัดการ โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นผูรั้บภาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เขา้
บญัชขีองผูถ้อืหน่วยลงทนุตามอัตราที�ธนาคารพาณชิยกํ์าหนด โดยตดัจา่ยจากจํานวนเงนิที�จะโอนเขา้บัญชนัี$นๆ  

หากมกีารเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเตมิธนาคารหรอืวธิทีี�ชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบ โดย
จะตดิประกาศแจง้ใหท้ราบ ณ ที�ทําการของบริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซื$อคืนหน่วยลงทุน รวมทั $ง
เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขโครงการ 

6 การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ั�งแรก : 

6.1 ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ั�งแรก : 
   - บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื 
- วธิกีารอื�น ๆ เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

6.2 รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ั�งแรก : 

6.2.1  วธิกีารขอรับหนังสอืชี$ชวน ใบคําสั�งซื$อหน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชกีองทนุ  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี$ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ หนังสือชี$ชวน
ส่วนขอ้มูลโครงการ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคําสั�งซื$อหน่วยลงทุน ไดท้ี�บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทําการ
ตามปกตขิองบรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี  

สําหรับผูล้งทุนที�ยังไม่เคยมบีัญชกีองทุน จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ในคําขอ
เปิดบญัชกีองทนุพรอ้มแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบญัชกีองทนุ 
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6.2.2  วนัและเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

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

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซื$อคนืหน่วยลงทนุจะรับคําสั�งซื$อหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุวันทํา
การแรกของสัปดาห ์ตั $งแต่เวลาเริ�มทําการของบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซื$อคนืหน่วยลงทุน (ถา้มี) 
จนถงึเวลา 15.30 น. ณ บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื โดยผูส้นใจกรอกใบคําสั�งซื$อใหค้รบถว้น
และแนบเอกสารหลักฐานในการซื$อหน่วยลงทนุ พรอ้มชําระเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทุน รวมถงึชดุเปิดบัญชกีองทนุ (กรณีที�
ยังไมเ่คยเปิดบญัชกีองทนุ)   

การสง่คําสั�งซื$อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ใหถ้อืว่าเป็นการสั�งซื$อหน่วยลงทุนในวันทําการแรกของสัปดาห์
ถัดไป 

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

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

6.2.3  วธิกีารซื$อและชาํระเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทนุ  

6.2.3.1 วธิกีารซื$อหน่วยลงทนุผา่นบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื 

(1)  ผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทนุแตล่ะรายสามารถสั�งซื$อหน่วยลงทนุไดท้ี�บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื ผูจั้ด
จําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี ไดต้ามวันและเวลาระบไุวใ้นหนังสอืชี$ชวน โดยจะตอ้งสั�งซื$อหน่วยลงทนุเป็นมูลคา่
ไมตํ่�ากวา่ที�ระบไุวใ้นหนังสอืชี$ชวน ซึ�งเป็นมลูคา่ที�รวมคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุแลว้ (ถา้ม)ี  
(2) ผูส้ั�งซื$อจะตอ้งชําระเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทนุและคา่ธรรมเนียมทั $งจํานวนใหแ้กบ่รษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซื$อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี และกรอกรายละเอยีดตา่งๆ ในใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ และใบคํา
สั�งซื$อหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน 
(3) สําหรับผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทุนที�ยังไม่เคยมบีัญชกีองทุน และ/หรอื บัญชผีูถ้อืหน่วยลงทุน กับบรษัิทจัดการ จะตอ้ง
เปิดบญัชกีองทนุ และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุกอ่น 
(4) ผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทนุสามารถชาํระเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทนุ โดยชําระเป็น เงนิโอน เช็ค ดราฟต ์หรอืวธิอีื�นใดที�บรษัิท
จัดการยอมรับ โดยผูส้ั�งซื$อจะตอ้งลงวนัที�ตามวันที�ที�สั�งซื$อและขดีคร่อมเฉพาะสั�งจา่ยในนาม “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
จํากัด เพื�อจองซื$อหน่วยลงทนุ” โดยระบชุื�อ ที�อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูส้ั�งซื$อลงบนดา้นหลังของเช็คเพื�อความ
สะดวกในการตดิตอ่และเพื�อผลประโยชน์ของผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทนุ เป็นบญัชกีระแสรายวนั มดีงัตอ่ไปนี$ 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) สาํนักลมุพนิี เลขที�บัญช ี889-1-01361-5 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) สาขาอาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขที�บัญช ี227-3-01446-6 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขที�บัญช ี064-1-06608-7 

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

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขที�บัญช ี200-3-03485-3 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขที�บัญช ี492-6-00046-6 

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

ธนาคาร ยโูอบ ีจํากดั (มหาชน)   สาขา อาคารไทยวา เลขที�บัญช ี794-3-63067-8 

ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) สาขาสํานักสลีม เลขที�บัญช ี800-0-22888-4 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) สาํนักงานใหญ่ เลขที�บัญช ี100-0-00251-3 

ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) สาํนักงานใหญ่ เลขที�บัญช ี0001-114-005064-7 
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บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงเพิ�มเตมิบัญชดีังกลา่ว  โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการโดยจะ
ปิดประกาศ ณ ที�ทําการของบรษัิทจัดการและสถานที�ตดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายและรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ 

 (5)    หลังจากที�บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื$อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี ไดรั้บการ
สั�งซื$อหน่วยลงทุน พรอ้มทั $งเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทุนจากผูส้ั�งซื$อแลว้ บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื (ถา้
ม)ี ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี จะออกสาํเนาใบคําสั�งซื$อหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั�งซื$อไวเ้ป็นหลักฐาน 

(6) ในกรณีที�ผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทุนชําระเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรอืดราฟต ์ซึ�งไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้น
วนัที�สั�งซื$อ ไมว่า่ดว้ยเหตใุดก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะระงับการขายหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ั�งทําการซื$อนั$น 

(7) นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุของผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทนุทางไปรษณียภ์ายใน 
7 วนัการ นับตั $งแตว่นัถัดจากวนัขายหน่วยลงทนุ  

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

(8) ในการชําระเงนิค่าซื$อหน่วยลงทุน ผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทุนจะตอ้งชําระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงนิจนเต็มจํานวน จะหัก
ลบหนี$กับบรษัิทจัดการไม่ได ้เวน้แตผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมหนึ�งเพื�อซื$อหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมนี$ที�บรษัิทจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบดําเนนิการ บรษัิทจัดการอาจจะดําเนนิการใหม้กีารหักลบกลบหนี$กนัก็ได ้

(9) ผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทนุที�ไดทํ้าการสั�งซื$อหน่วยลงทนุ และไดช้ําระเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแลว้จะเพกิ
ถอนการสั�งซื$อหน่วยลงทนุ และ/หรอื ขอคนืเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทนุไมไ่ด ้ยกเวน้บรษัิทจัดการจะอนุญาตใหเ้พกิถอนได ้

(10) การเพิ�มจํานวนหน่วยลงทนุที�ขายไดแ้ลว้ จะกระทําในวันทําการถัดจากวันที�คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุจํานวน
นั$น 

(11) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะปฏเิสธการสั�งซื$อหน่วยลงทุน ในกรณีที�บรษัิทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการ
สั�งซื$อดังกลา่ว มผีลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุ หรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืตอ่ชื�อเสยีง หรอืตอ่ความรับผดิชอบ
ทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั�งซื$อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

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

เมื�อบรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกล่าว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายละเอยีดหลักเกณฑ ์เงื�อนไข ขั $นตอนวธิกีารใช ้
บรกิาร และกําหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบิัตติาม โดยปิดประกาศ ณ ที�ทําการของ
บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเริ�มใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผา่น
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.3.3  การรับคําสั�งซื$อหน่วยลงทุนโดยผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส ์(Internet) (บริษัทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื�อเปิด
ใหบ้รกิารและเมื�อไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที�ทําการของบรษัิท
จัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื) 

เมื�อบรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกล่าว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายละเอยีดหลักเกณฑ ์เงื�อนไข ขั $นตอนวธิกีารใช ้
บรกิาร และกําหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบิัตติาม โดยปิดประกาศ ณ ที�ทําการของ
บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซื$อคนื ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเริ�มใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.3.4 การรับคําสั�งซื$อหน่วยลงทุนโดยวธิกีารอื�น ๆ เพื�ออํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต บรษัิท
จัดการอาจเพิ�มเตมิวธิีการรับคําสั�งซื$อหน่วยลงทุนโดยวธิีอื�น ๆ เช่น วธิีการรับคําสั�งซื$อหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส ์
(Internet Banking) เครื�องฝากถอนเงนิอัตโนมัต ิ(Automatic Teller Machine) หรอืวธิกีารอื�นใดอันจะเป็นการอํานวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบรษัิทจัดการจะดําเนินการตามเกณฑข์องสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทั $งนี$ บรษัิทจัดการจะแจง้ถงึวธิกีารรับคําสั�งซื$อหน่วย
ลงทุนนั$น ๆ ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน
กอ่นเริ�มใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.4  ราคาขายหน่วยลงทนุ 

ผูส้นใจลงทนุสามารถสั�งซื$อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทนุที�คํานวณได ้ณ สิ$นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั$น 
โดยเป็นราคาที�ไดรั้บการรับรองจากผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ บวกดว้ยคา่ธรรมเนยีมในการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

6.2.5 เงื�อนไขการขายหน่วยลงทนุ 

6.2.5.1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะปฏเิสธ และ/หรอื ระงับการสั�งซื$อหน่วยลงทุนทั $งหมดหรือบางสว่นในกรณีใด
กรณีหนึ�งดงัตอ่ไปนี$ 

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



หนงัสือชี �ชวนสว่นข้อมลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช มั�นคง 

-29- 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูที�บรษัิทจัดการ ไดรั้บจากผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไมค่รบถว้น 

(3)  บรษัิทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกวา่หนึ�งในสามของจํานวน
หน่วยลงทนุที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมด เวน้แตบ่คุคลที�ไดรั้บการจัดสรรเป็น 

(ก) กองทนุดงัตอ่ไปนี$ 

1. กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  

2. กองทนุประกนัสงัคม   

3. กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

4. กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาต ิ 

5. กองทนุสาํรองเลี$ยงชพี   

6. กองทนุรวมเพื�อผูล้งทนุทั�วไป 

7. กองทนุอื�นใดที�สาํนักงานพจิารณาวา่มลีักษณะทํานองเดยีวกบักองทนุตาม 1. ถงึ 6. 

8. กองทนุตา่งประเทศที�มลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นติบิคุคลที�จัดตั $งขึ$นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตาม (ก) ซึ�งไมอ่ยู่ภายใตบ้ังคบัตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติ ิ
บคุคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย มลูนธิ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค) บคุคลซึ�งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื�อผูล้งทุนทั�วไปที�เสนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ Cross-
border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนที�มิไดม้ีสัญชาติ
ไทยในตา่งประเทศหรอืเป็นการลงทนุผา่นบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื�อ (omnibus account) ในตา่งประเทศ 

(ง) บคุคลอื�นที�ไดรั้บการผ่อนผันจากสํานักงานเมื�อมเีหตจํุาเป็นและสมควร  

ใหถ้อืวา่บคุคลที�มคีวามสมัพันธก์นัดงัตอ่ไปนี$เป็นกลุม่บคุคลเดยีวกนั 

(ก) คูส่มรสและบตุรที�ยังไมบ่รรลนุติภิาวะ 

(ข) นิตบิุคคล และผูถ้อืหุน้หรือผูเ้ป็นหุน้สว่นของนิตบิุคคลนั$นซึ�งถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนในนิตบิุคคลดังกล่าวไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละหา้สบิของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมดหรอืความเป็นหุน้สว่นทั $งหมด   

(ค) กองทนุสว่นบคุคลของบคุคลตาม (ก) หรอื (ข) ที�ไมใ่ชก่องทนุสาํรองเลี$ยงชพี 

(4) กรณีบรษัิทจัดการเกดิขอ้สงสยัวา่การซื$อหน่วยลงทุนของผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอก
เงนิ เป็นตน้ 

(5) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะปฏเิสธการสั�งซื$อหน่วยลงทนุในบางกรณีตามที�บรษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ ใน
กรณีที�บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือกรณีที�การสั�งซื$อหน่วยลงทุนอาจ
กอ่ใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแกก่องทนุ เป็นตน้ ทั $งนี$เพื�อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และชื�อเสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษัิทจัดการเป็นหลกั 

(6) บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี�จะหยุดรับคําสั�งซื$อหน่วยลงทุนเป็นการชั�วคราวและ/หรอืถาวรก็ได ้ในกรณีที�บรษัิท
พจิารณาเห็นว่าการหยุดรับคําสั�งซื$อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุต่อกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุน โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที�สํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและ
รับซื$อคนืหน่วยลงทนุ รวมทั $งเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.5.2  บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีี�จะปฏบิัตติามนโยบาย รายละเอยีด และ 
วธิกีารเงื�อนไขตา่งๆ ที�กําหนดในโครงการนี$แลว้ 

ทั $งนี$ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืวธิกีารจัดการกองทนุรวมเกี�ยวกับ
การเปลี�ยนแปลง และ/หรอื เพิ�มเตมิ วัน เวลา และวธิกีาร การขายหรอืรับซื$อคนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบิัตทิี�เกี�ยวขอ้ง 
โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  
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7 การรบัซื�อคนืหนว่ยลงทุน 

7.1 ชอ่งทางการรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื 

- วธิกีารอื�น ๆ เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

7.2 รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซื�อคนืหนว่ยลงทุนเพิ�มเตมิ 

ไมม่ ี

7.3 วธิกีารรบัซื�อคนืหนว่ยลงทุน :  

- รับซื$อคนืหน่วยลงทนุแบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

- รับซื$อคนืหน่วยลงทนุแบบอตัโนมัต ิ  

7.4 รายละเอยีดวธิกีารรบัซื�อคนืหนว่ยลงทุนเพิ�มเตมิ 

กรณีรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุแบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

ชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิ    :  ม ี

ชนดิจา่ยเงนิปันผล                       :  ม ี

ชนดิสะสมมลูคา่                           :  ม ี

1. การรับซื$อคนืหน่วยลงทนุโดยผา่นบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั�งขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ี�บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนืไดทุ้กวัน
ทําการ ตั $งแตเ่วลาเริ�มทําการถงึเวลา 15.30 น. หรอืเวลาอื�นใดที�บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนืจะ
กําหนดเวลาโดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ โดยใชร้าคารับซื$อคนืหน่วยลงทุนที�คํานวณได ้ณ สิ$นวันทําการซื$อขายหน่วย
ลงทนุเป็นเกณฑใ์นการคํานวณราคารับซื$อคนืหน่วยลงทนุ ซึ�งเป็นราคาที�ไดรั้บรองจากผูด้แูลผลประโยชน ์

ทั $งนี$ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงวันและเวลาของวนัที�เปิดรับคําสั�งขายคนืหน่วยลงทนุ ตามที�ไดแ้จง้ไว ้
ในหนังสอืชี$ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะทําการปิดประกาศใหท้ราบลว่งหนา้ ณ สํานักงานของบรษัิท
จัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื หรอืเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั�งขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคําสั�งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอก
รายละเอยีดในใบคําสั�งขายคนืหน่วยลงทนุใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน โดยระบจํุานวนหน่วยลงทนุที�จะขายคนืหรอื
จํานวนเงนิที�ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทุนซึ�งบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซื$อคนืที�รับคําสั�งขายคนืหน่วยลงทุนจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสั�งขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็น
หลกัฐาน 

ทั $งนี$ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสง่คําสั�งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านทางโทรสารได ้โดยผูถ้อืหน่วยตอ้งลงนามในแบบฟอรม์
ขายคนืหน่วยลงทุน พรอ้มทั $งแนบเอกสารหลักฐานตามที�บรษัิทจัดการกําหนด และจะตอ้งปฏบิัตติามเงื�อนไขที�บรษัิท
จัดการระบุไวใ้นคําขอใชบ้รกิารดังกล่าว และผูถ้อืหน่วยลงทุนที�ใชบ้รกิารซื$อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะตอ้ง
ยอมรับและผูกพันตามเงื�อนไข และ/หรอื ที�จะแกไ้ขเพิ�มเตมิเปลี�ยนแปลงในอนาคต ซึ�งรวมถงึการยอมรับความเสี�ยงใด 
ๆ ที�อาจเกดิขึ$นอนัเนื�องมาจากความขดัขอ้งของระบบ 

(3) ในกรณีที�ผูถ้อืหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุที�จะขายคนื หรอืจํานวนเงนิที�ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในใบคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ย
ค่าธรรมเนียมการรับซื$อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนที�ปรากฏอยู่ในรายการที�บันทกึโดยนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคท์ี�จะขายคนืหน่วยลงทนุทั $งหมดเทา่ที�ปรากฏอยูใ่นรายการที�
บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนั$น 

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะทําการตรวจสอบรายการสั�งขายคนืหน่วยลงทุนกับทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน หาก
ถกูตอ้งนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะเป็นผูย้กเลกิหน่วยลงทนุดังกลา่วพรอ้มกับออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุสง่
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 7 วันทําการนับตั $งแตว่ันถัดจากวนัคํานวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทนุ  

ทั $งนี$ สทิธกิารขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึ$นต่อเมื�อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดทํ้าการบันทึก
รายการสั�งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

(5) บรษัิทจัดการจะดําเนินการใหม้ีการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั $งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยุดทําการในตา่งประเทศของ
ผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศที�มลีักษณะในทํานองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวม  
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(6) ในกรณีที�ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ื�นคําสั�งขายคนืหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื$อคนื 
และบรษัิทจัดการยังไม่สามารถรับซื$อคนืหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของ
บรษัิทจัดการตามขอ้ “การไมข่ายหรอืรับซื$อคนืหน่วยลงทนุตามคําสั�งซื$อหรอืขายคนืหน่วยลงทนุ” ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจ
ขอยกเลกิคําสั�งขายคนืของผูถ้อืหน่วยลงทนุไดใ้นระหวา่งวันทําการใดที�บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อ
คนื ที�ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ื�นคําสั�งขายคนืหน่วยลงทุน ทั $งนี$ การยกเลกิคําสั�งขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื�อ
ไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่นเทา่นั$น 

(7) การลดจํานวนหน่วยลงทนุที�รับซื$อคนืจะกระทําในวนัทําการถัดจากวนัทําการขายคนืหน่วยลงทนุจํานวนนั$น 

2. การรับซื$อคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท ์(บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื�อเปิดใหบ้รกิารและเมื�อไดรั้บ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที�ทําการของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซื$อคนื 

3. เมื�อบริษัทจัดการเปิดใหใ้ชบ้ริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื�อนไข ขั $นตอน
วธิกีารใชบ้รกิาร และกําหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบและปฏบิัตติาม โดยปิดประกาศ ณ ที�ทําการ
ของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซื$อคนื ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเริ�มใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศ
ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

4. การรับซื$อคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส ์(Internet) (บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื�อเปิดใหบ้รกิาร
และเมื�อไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที�ทําการของบรษัิทจัดการและ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื) 

เมื�อบรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกล่าว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายละเอยีดหลักเกณฑ ์เงื�อนไข ขั $นตอนวธิกีารใช ้

บรกิาร และกําหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบิัตติาม โดยปิดประกาศ ณ ที�ทําการของ
บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซื$อคนื ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเริ�มใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

5. การรับซื$อคนืหน่วยลงทุนโดยวธิกีารอื�น ๆ เพื�ออํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต บรษัิทจัดการ
อาจเพิ�มเตมิวธิกีารรับซื$อคนืหน่วยลงทนุโดยวธิอีื�น ๆ เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 
เช่น วธิีการรับซื$อคนืหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone 
Banking) บริการธนาคารทางอเิล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื�องฝากถอนเงนิอัตโนมัต ิ(Automatic Teller 
Machine) หรือวธิกีารอื�นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถอืวา่ไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทั $งนี$ บริษัทจัดการจะแจง้ถึงวธิีการรับซื$อคืนหน่วยลงทุนนั$น ๆ ใหส้ํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วันก่อนเริ�มใหบ้รกิาร โดยจะ
ปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

กรณีรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุแบบอตัโนมตั ิ

ชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิ : ม ี

ชนดิจา่ยเงนิปันผล                        :   ไมม่ ี

ชนดิสะสมมลูคา่                          :   ไมม่ ี

1. บรษัิทจัดการจะทําการรับซื$อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุราย โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้
ตกลงสั�งขายคนืหน่วยลงทุน และยนิยอมใหบ้รษัิทจัดการรับซื$อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิโดยจะพจิารณาจากผลการ
ดําเนินงานสิ$นสดุตามชว่งเวลาที�บรษัิทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม และ/หรอืกําไรสทุธใินงวดบัญชขีองกองทุน 
แลว้แต่กรณี  โดยบริษัทจัดการจะรับซื$อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั$ง ซึ�งจะพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานสิ$นสุดตามช่วงเวลาที�บรษัิทจัดการเห็นสมควรในงวดบัญชทีี�จะจ่ายเงนิค่ารับซื$อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
แลว้แตก่รณี 

2. การพจิารณาจา่ยเงนิคา่รับซื$อคนืหน่วยลงทนุอตัโนมัตขิ ึ$นอยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

รายละเอยีดเพิ�มเตมิกรณีรับซื$อคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ

(1) ในการรับซื$อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิบรษัิทจัดการจะใหม้กีารรับซื$อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี$เพื�อสับเปลี�ยน  
ไปยัง กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ โดยถอืว่าไดรั้บความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษัิทจัดการไม่
จําเป็นตอ้งบอกกลา่วหรอืขอความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแตอ่ย่างใด 
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(2) ในการรับซื$อคนืหน่วยลงทุนดังกล่าว บรษัิทจัดการจะใชร้าคารับซื$อคนื ณ สิ$นวันทํารายการรับซื$อคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมัต ิโดยบรษัิทจัดการจะดําเนนิการชําระเงนิคา่รับซื$อคนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัตภิายใน 5 วนัทําการนับตั $งแตว่ัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวันหยุดทําการใน
ตา่งประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทุนต่างประเทศที�มลีักษณะในทํานองเดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทุน
รวมซึ�งบรษัิทจัดการกองทนุรวม เพื�อนําเงนิไปซื$อหน่วยลงทนุกองทนุเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ   
ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถดําเนนิการขายคนืหรอืสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุกองทนุเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ ไปยังกองทนุ
อื�นได ้โดยเป็นไปตามเงื�อนไขระบไุวใ้นหนังสอืชี$ชวนของกองทนุเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ  

(3) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที�รับซื$อคนืโดยอัตโนมัตจิะทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื$อคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมัตจํิานวนนั$น 

7.5 ระยะเวลาในการรบัซื�อคนื : 

ตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4 

7.6 รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื�อคนื :  

ตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4 

ทั $งนี$ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลง และ/หรอื เพิ�มเตมิ วัน เวลา และวธิกีาร การรับซื$อคนืหน่วยลงทุน 
โดยบรษัิทจัดการจะทําการปิดประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซื$อคนื (ถา้ม)ี หรอืเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

7.7 การขายคนืหนว่ยลงทนุ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

7.8 รายละเอยีดการขายคนืหนว่ยลงทุนเพิ�มเตมิ : 

ไมม่ ี

7.9 รายละเอยีดเพิ�มเตมิ : 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงกําหนดการขายคนืหน่วยลงทนุ เป็นแจง้คําสั�งขายคนืลว่งหนา้ โดยบรษัิท
จัดการจะทําการปิดประกาศใหท้ราบลว่งหนา้ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื 
(ถา้ม)ี หรอืเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงกําหนดการ ในการขายคนืหน่วยลงทุน หรอืปรับปรุง เพิ�มเตมิ วธิกีาร และ
การรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทั $งนี$ เป็นไปเพื�อประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยจะทําการตดิประกาศที�สํานักงานของบรษัิทจัดการ และสํานักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซื$อคนื 

8.  การสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ 

8.1 ชอ่งทางการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทุน 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื  

- วธิกีารอื�นๆ เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทุนเพิ�มเตมิ  

การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ หมายถงึ การขายหน่วยลงทนุของกองทนุกองหนึ�ง (กองทนุตน้ทาง) เพื�อซื$อหน่วยลงทนุของ
กองทุนอกีกองทุนหนึ�ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นโครงการจัดการ โดยบรษัิทจัดการจะดําเนินการนํา
เงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุจากกองทนุตน้ทางซึ�งหักคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เพื�อนําไปชําระคา่ซื$อ
หน่วยลงทนุปลายทาง 

การสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั$งแรก ซึ�งมาจากการสั�งซื$อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื�น
ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการจะตอ้งเป็นไปตามเงื�อนไขในหัวขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครั$งแรก หรอืหัวขอ้การ
เสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั$งแรก หรอืหัวขอ้การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอื�นนั$น เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาต
จากบรษัิทจัดการเป็นอยา่งอื�น 

การสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั$งแรก บรษัิทจัดการอาจเปิดใหบ้รกิารสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน โดย
บรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีดลว่งหนา้กอ่นวนัเปิดใหบ้รกิาร โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื และบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
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กรณีที�เป็นการสบัเปลี�ยนระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะใชห้ลักเกณฑข์า้งตน้ดว้ย เวน้
แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอื�น 

8.2.1.  วธิกีารสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ 

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนตน้ทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที�ประสงคจ์ะสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี$ ไปยังกองทุนอื�นภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ 
สามารถสั�งเปลี�ยนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอยีดในคําสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุชื�อกองทุนตน้
ทาง จํานวนเงนิหรอืจํานวนหน่วยลงทุนที�ตอ้งการสับเปลี�ยนจากกองทุนตน้ทาง และชื�อกองทนุปลายทาง พรอ้มเอกสาร
ประกอบการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุที�บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี�บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซื$อคนื และบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื$อคนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐาน ทั $งนี$ บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงนิที�ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนตน้ทางนี$ ไปชําระค่าซื$อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดที�ระบุไวใ้นคําสั�งสับเปลี�ยนหน่วย
ลงทุน หรือเอกสารอื�นใดที�บรษัิทจัดการกําหนด เมื�อบรษัิทจัดการไดทํ้ารายการสับเปลี�ยนแลว้ ผูส้ั�งสับเปลี�ยนหน่วย
ลงทนุจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตใหดํ้าเนนิการเป็นอยา่งอื�นได ้

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนปลายทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที�ประสงคจ์ะสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนจากกองทนุรวมอื�นภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ มายังกองทุน
นี$ สามารถขอรับหนังสอืชี$ชวน คูม่อืผูล้งทนุ คําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ หรอืเอกสารอื�นใดที�บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้ม)ี 
ไดท้ี�ที�ทําการของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื ในวันและเวลาทําการ หรือช่องทางอื�นที�บรษัิท
จัดการอาจแจง้เพิ�มเตมิในอนาคต และสามารถสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคําสั�งสับเปลี�ยน
หน่วยลงทนุ หรอืเอกสารอื�นใดที�บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี�บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซื$อคนื เมื�อบรษัิทจัดการไดทํ้ารายการสับเปลี�ยนแลว้ ผูส้ั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรือเพกิถอนการสับเปลี�ยน
หน่วยลงทนุไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตใหดํ้าเนนิการเป็นอย่างอื�นได ้

(สาํหรับผูส้ั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุที�ยังไมเ่คยเปิดบญัชกีองทนุรวม จะตอ้งเปิดบัญชกีองทนุรวม โดยกรอกรายละเอยีดใน
ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชกีองทุนรวมโดยปฏบิัติ
เชน่เดยีวกับการเปิดบัญชกีองทนุรวมตามหัวขอ้ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั$งแรก เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจาก
บรษัิทจัดการเป็นอยา่งอื�น) 

8.2.2 วนัและเวลาในการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ 

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนตน้ทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน โดยส่งคําสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน และนําส่งหลักฐานการสับเปลี�ยน
หน่วยลงทนุซึ�งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.1 การรับซื$อคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ 

ในกรณีที�วันดังกลา่วตรงกับวันหยุดทําการ และ/หรอืวันที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื�นใดที�มี
อํานาจตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งมคํีาสั�งใหเ้ป็นวนัหยดุทําการซื$อขาย แมอ้าจเป็นวนัที�บรษัิทจัดการกําหนดใหเ้ป็นทําการ
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลื�อนวนัทําการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการถัดไป 

ทั $งนี$ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลง และ/หรอื เพิ�มเตมิ วัน เวลา และวธิกีาร การสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ตามที�บรษัิทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ สํานักงานของ
บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื รวมทั $งเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนปลายทาง 

ผูส้นใจลงทนุสามารถสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุไดซ้ึ�งเป็นไปตามรายละเอยีดตามเงื�อนไขวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุ  

ทั $งนี$ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงวันและเวลาทําการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุดังกลา่ว ตามที�บรษัิทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบลว่งหนา้ โดยประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซื$อคนื  

8.2.3  ราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ 

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนตน้ทาง 

ราคารับซื$อคนืหน่วยลงทนุจะใชมู้ลคา่หน่วยลงทนุที�ใชคํ้านวณราคารับซื$อคนืหน่วยลงทนุ ที�คํานวณได ้ณ สิ$นวันทําการที�
บริษัทจัดการไดรั้บคําสั�งสับเปลี�ยนหรือเอกสารอื�นใดที�บริษัทจัดการกําหนด (ถา้มี) ที�สมบูรณ์ และไดทํ้ารายการ
สบัเปลี�ยนเรยีบรอ้ยแลว้ หักดว้ยคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนปลายทาง 

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที�ใชคํ้านวณราคาขายหน่วยลงทุน ที�คํานวณได ้ณ สิ$นวันก่อนวันที�กองทุน
จะไดรั้บเงนิจากการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
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หรอืจะใชมู้ลคา่หน่วยลงทนุที�ใชคํ้านวณราคาขายหน่วยลงทนุ ที�คํานวณได ้ณ สิ$นวันทําการซื$อขายที�บรษัิทจัดการไดรั้บ
เงนิจากกองทนุตน้ทาง บวกดว้ยคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี แลว้แตก่รณี 

หากมกีารเปลี�ยนแปลงใด ๆ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยปิดประกาศที�สํานักงานของบรษัิทจัดการ 
และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื 
ทั $งนี$ บริษัทจัดการอาจยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน
ระหวา่งกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการโดยจะตดิประกาศไวท้ี�ทําการของบรษัิทจัดการและสถานที�ตดิต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื ลว่งหนา้กอ่นวนัเปลี�ยนแปลง   

เง ื�อนไขในการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทุน 

1. กรณีที�กองทุนนี$เป็นกองทุนตน้ทางและผูถ้ือหน่วยลงทุนสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนโดยมีจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลคา่หน่วยลงทุนสงูกวา่ขอ้มูลที�ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมี
ผลทําใหห้น่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ�ากว่ามูลค่าหรือจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืขั $นตํ�า (ถา้มี) บริษัท
จัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคท์ี�จะสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุทั $งหมดตามจํานวนที�ปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทนุไปยังกองทนุปลายทาง 

ทั $งนี$ หากบรษัิทจัดการจะเปลี�ยนแปลงมูลคา่หรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีั $นตํ�าดังกล่าว บรษัิทจัดการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดังกลา่วกอ่นวนัเปลี�ยนแปลง ที�ที�ทําการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและ ณ สถานที�ตดิตอ่
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื ที�ใชใ้นการรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะปฏเิสธการทํารายการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายหรือ
คา่ธรรมเนยีมที�เกี�ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุไดต้ามอัตราและวธิกีารที�บรษัิทจัดการกําหนด 

เง ื�อนไขอื�น ๆ  

1.  บรษัิทจัดการอาจเปลี�ยนแปลงหรอืปรับปรุง เพิ�มเตมิวธิกีารสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน เพื�อเพิ�มความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื�อนไข และวธิีการที�บริษัทจัดการกําหนด ซึ�งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด โดยไม่ถอืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ ทั $งนี$บรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีด
การใหบ้รกิารดังกลา่ว กอ่นวันเปลี�ยนแปลง ที�ที�ทําการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและ ณ สถานที�ตดิตอ่ของผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซื$อคนื รวมทั $งเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะปรับปรุงเปลี�ยนแปลงระยะเวลาทําการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเพื�อความเหมาะสม หรอื
เพื�อประโยชน์ของกองทนุโดยรวม โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักลา่ว กอ่นวนัเปลี�ยนแปลง 
ที�ที�ทําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานที�ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื$อคนืที�ใชใ้นการรับซื$อคนื
หน่วยลงทนุ 

3. บรษัิทจัดการจะไม่สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุหากเกดิกรณีตามขอ้ “การเลื�อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน
คนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รับซื$อคนืหน่วยลงทุนตามคําสั�งซื$อหรอืคําสั�งขายคนืหน่วยลงทนุ” และ “การ
หยุดรับซื$อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื�นใดที�บริษัทจัดการไดส้งวนสทิธิในการขายหรือรับซื$อคืนหน่วยลงทุนไวใ้น 
รายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีที�บรษัิทจัดการพจิารณาเห็นวา่คําสั�งสบัเปลี�ยนใดจะมผีลกระทบตอ่กองทนุหรอื
ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสี�ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี�ยงตอ่ชื�อเสยีงของบรษัิทจัดการหรอืกองทนุ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะไม่ดําเนินการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนนั$น ๆ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ั�งสับเปลี�ยนกอ่นการ
ดําเนนิการ 

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี�จะหยุดรับคําสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั�วคราวและ/หรือถาวรก็ได ้ในกรณีที�บรษัิท
พจิารณาเห็นว่าการหยุดรับคําสั�งสับเปลี�ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยปิดประกาศที�สํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซื$อคนืหน่วย
ลงทนุ รวมทั $งเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

9. การชําระคา่รบัซื�อคนื สบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื�นแทนเงนิ 

กรณีบรษัิทจัดการไม่สามารถชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ และจะชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอื
ทรัพยส์นิอื�นแทน บรษัิทจัดการจะกําหนดขั $นตอนการดําเนนิการตอ่ไป โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานกอ่น 
และไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขั $นตอนที�กําหนดดังกลา่วตอ้งสามารถปฏบิัตไิดจ้รงิ และเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบรษัิทจัดการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั 

10. การเลื�อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทุนคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทจัดการอาจเลื�อนกําหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุที�ไดม้คํีาสั�งขายคนืหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี$  

(1) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื�อโดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีที�เขา้เหตดุงัตอ่ไปนี$ โดยไดรั้บความ
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
หรอื 
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(ข) มเีหตทุี�ทําใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิที�ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึ�งเหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการ 

(2) มคํีาสั�งขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้แตใ่นชว่งระยะเวลาที�บรษัิทจัดการยังไม่ไดช้ําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการพบว่าราคารับซื$อคนืหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ได ้
รับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื$อคนืหน่วยลงทนุที�ไมถู่กตอ้ง
นั$นตา่งจากราคารับซื$อคนืหน่วยลงทนุที�ถูกตอ้งตั $งแตห่นึ�งสตางคข์ึ$นไปและคดิเป็นอัตราตั $งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารับ
ซื$อคนืหน่วยลงทนุที�ถกูตอ้ง 

(3) มคํีาสั�งขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลาที�บรษัิทจัดการพบวา่ ราคารับซื$อคนืหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื$อคนื
หน่วยลงทนุที�ไม่ถกูตอ้งนั$นตา่งจากราคารับซื$อคนืหน่วยลงทนุที�ถูกตอ้งตั $งแตห่นึ�งสตางคข์ึ$นไป และคดิเป็นอัตราตั $งแต่
รอ้ยละ 0.5 ของราคารับซื$อคนืหน่วยลงทนุที�ถกูตอ้ง 

การเลื�อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษัิทจัดการอาจเลื�อน
ไดไ้ม่เกนิ 10 วันทําการนับตั $งแต่วันทําการถัดจากวันที�มีคําสั�งขายคนืหน่วยลงทุนนั$น เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผันจาก
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบรษัิทจัดการจะดําเนนิการดงัตอ่ไปนี$  

(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที�มคํีาสั�งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื�อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอื�นและผูล้งทนุทั�วไปใหท้ราบเรื�องดงักลา่วดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั 

(ข) แจง้การเลื�อนกําหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ และจัดทํารายงานในเรื�องดงักลา่ว พรอ้มทั $งแสดงเหตผุล
และหลักฐานการไดรั้บความเห็นชอบหรือการรับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบรษัิทจัดการอาจมอบหมายให ้
ผูด้แูลผลประโยชนดํ์าเนนิการดงักลา่วแทนก็ได ้

(ค) ในระหว่างที�บรษัิทจัดการเลื�อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนั$น หากถงึวันทําการซื$อขายหน่วย
ลงทนุวนัอื�น และมผีูถ้อืหน่วยลงทนุสั�งขายคนืหน่วยลงทนุอกี บรษัิทจัดการจะตอ้งรับซื$อคนืหน่วยลงทนุนั$น ทั $งนี$ บรษัิท
จัดการจะตอ้งชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุที�ยังคา้งอยูใ่หเ้สร็จสิ$นกอ่น แลว้จงึชําระเงนิคา่ขายคนื
หน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุที�สั�งขายคนืหน่วยลงทนุในวนันั$นๆ ตอ่ไป 

11. การไมข่ายไมร่บัซื�อคนืไมส่บัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุตามส ั�ง 

11.1.  บรษัิทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื$อคนื หรือไม่รับสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคําสั�งซื$อ คําสั�งขายคนื หรอืคําสั�ง
สับเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�ไดรั้บไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรับคําสั�งซื$อ คําสั�งขายคนื หรือคําสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนได ้ใน
กรณีที�ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี$ 

(1) ตลาดหลักทรัพยห์รอืศนูยซ์ื$อขายหลกัทรัพยไ์มส่ามารถเปิดทําการซื$อขายไดต้ามปกต ิ

(2) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื�อโดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดังตอ่ไปนี$ โดยความเห็นชอบของ
ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ก) มเีหตจํุาเป็นทําใหไ้มส่ามารถจําหน่ายจา่ย โอนหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 

(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค) มเีหตจํุาเป็นอื�นใดเพื�อคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

ทั $งนี$ บรษัิทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื$อคืน หรือไม่รับสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคําสั�งซื$อ คําสั�งขายคนื หรือคําสั�ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�ไดรั้บมาแลว้ หรอืจะหยุดรับคําสั�งซื$อ คําสั�งขายคนื หรือคําสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนตาม (ก)
(ข) หรอื (ค) ไดไ้มเ่กนิ 1 วนัทําการ เวน้แตไ่ดรั้บผอ่นผันจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีที�กองทนุรวมมกีารลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. วา่ดว้ย
การลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึ�งหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศเพื�อเป็นทรัพยส์นิของกองทนุ และการกําหนดอตัราสว่น
การลงทนุ เมื�อมเีหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี$เกดิขึ$นและกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่กองทนุรวมดงักลา่วอยา่งมนัียสําคญั 

(ก) ตลาดซื$อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทําการซื$อขายไดต้ามปกต ิทั $งนี$ เฉพาะกรณีที�กองทุนรวมได ้
ลงทุนในหลักทรัพย์ที�ซื$อขายในตลาดซื$อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละสบิของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิอง
กองทนุรวม 

(ข) มเีหตกุารณ์ที�ทําใหไ้ม่สามารถแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศไดอ้ยา่งเสร ีและทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิ

(ค) มเีหตทุี�ทําใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิที�ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึ�งเหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั�งซื$อหน่วยลงทุนที�รับไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับคําสั�งซื$อหน่วยลงทุน แก่ผู ้
ลงทนุเฉพาะราย เนื�องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงัตอ่ไปนี$ 

(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนั$น ๆ มสีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี$ 
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1. การกระทําที�เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี�ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื 

3. การกระทําที�เป็นการปฏบิตัติามคําสั�งเกี�ยวกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิ โดยบคุคลผูม้อํีานาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการไมส่ามารถดําเนนิการรูจั้กลกูคา้ และตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจรงิเกี�ยวกับลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคัญ 

(5)  อยู่ในระหวา่งดําเนินการเปลี�ยนใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายอื�นเขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการ
ของตนอันเนื�องมาจากการที�บรษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุนไดต้าม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการดํารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการ
กองทนุรวม การจัดการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซื$อขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพยแ์ละการจัดจําหน่าย
หลกัทรัพยท์ี�เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจั้ดการเงนิทนุสญัญาซื$อขายลว่งหนา้ ซึ�งใหก้ระทําไดไ้มเ่กนิ 3 วนัทําการ 

11.2. เมื�อปรากฎเหตุ ตามขอ้ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื$อคืนหน่วยลงทุน หรือไม่รับ
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรับคําสั�งซื$อ คําสั�งขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะ
ปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี$ 

(1) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุที�มคํีาสั�งซื$อ คําสั�งขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ ใหท้ราบ
ถงึการไม่ขาย ไม่รับซื$อคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่รับสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (1) 
(2) หรอื (3) ใหเ้ปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอื�นและผูล้งทนุทั�วไปใหท้ราบถงึการหยุดรับคําสั�งซื$อ หรอืคําสั�งขายคนื
หน่วยลงทนุ หรอืคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั 

(2) รายงานการไมข่าย ไม่รับซื$อคนื หรอืไม่รับสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุตามคําสั�งซื$อ คําสั�งขายคนื หรอืคําสั�งสบัเปลี�ยน
หน่วยลงทุนที�ไดรั้บมาแลว้ หรือการหยุดรับคําสั�งซื$อ คําสั�งขายคนื หรือคําสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน พรอ้มทั $งแสดง
เหตผุลและรายงานแผนการดําเนนิการของกองทนุเปิดนั$นใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีที�บรษัิทจัดการไม่ขาย ไมรั่บซื$อคนื หรอืไมรั่บสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุตามคําสั�งซื$อ คําสั�งขายคนื หรอืคําสั�ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�ไดรั้บมาแลว้ หรอืหยุดรับคําสั�งซื$อ คําสั�งขายคนืหรอืคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1 
(1) (2) หรอื (3) เกนิหนึ�งวันทําการ บรษัิทจัดการจะดําเนินการดังตอ่ไปนี$ กอ่นการเปิดรับคําสั�งซื$อ คําสั�งขายคนื หรือ
คําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ 

(ก) รายงานการเปิดรับคําสั�งซื$อ คําสั�งขายคืน หรือคําสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนเปิด ณ วันทําการสดุทา้ยก่อนวันรายงานนั$นใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อนวัน
เปิดรับคําสั�งซื$อ คําสั�งขายคนื หรอืคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ  

(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุที�มคํีาสั�งซื$อ คําสั�งขายคนื หรอืคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ ใหท้ราบถงึการเปิดรับ
คําสั�งซื$อ คําสั�งขายคนื หรอืคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั  

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

11.3.   บรษัิทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทนุตามคําสั�งซื$อหรอืคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุที�ไดรั้บมาแลว้หรอืหยุด
รับคําสั�งซื$อ 

หรือคําสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที�บรษัิทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วย
ลงทนุที�ไมถู่กตอ้งนั$นตา่งจากราคาขายหน่วยลงทนุที�ถูกตอ้งตั $งแตห่นึ�งสตางคข์ึ$นไป และคดิเป็นอตัราตั $งแตร่อ้ยละ 0.5 
ของราคาขายหน่วยลงทุนที�ถูกตอ้ง ทั $งนี$ บรษัิทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั�งซื$อหรือ
คําสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน ณ ที�ทําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและสถานที�ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขาย
หรือรับซื$อคนืที�ใชใ้นการซื$อขายหรือสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ ี�ไดม้ีคําสั�งซื$อหรือคําสั�งสับเปลี�ยนหน่วย
ลงทนุทราบโดยพลนั 

12 การหยุดขายหรอืรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ 

เพื�อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืในกรณีที�มคีวามจําเป็นเพื�อรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ
ของประเทศ หรอืเพื�อรักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษัิท
จัดการหยดุรับคําสั�งซื$อ คําสั�งขายคนื หรอืคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชั�วคราวตามระยะเวลา
ที�เห็นสมควร แตร่วมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 20 วนัทําการตดิตอ่กัน เวน้แตจ่ะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้
ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสั�งซื$อ คําสั�งขายคนื หรอืคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออกไปได ้

13 เง ื�อนไขและขอ้จํากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ 

13.1. ขอ้จํากดัการโอนหนว่ยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี$ 
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(1) การโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(2) การโอนหน่วยลงทนุตามคําสั�งศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย 

(3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอื�นๆ ที�บรษัิทจัดการเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้

ทั $งนี$ การโอนหน่วยลงทุนตอ้งไม่ทําใหก้ารถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใด หรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิขอ้จํากัดการถอื
หน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กี�ยวกับขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุ
รวมและหนา้ที�ของบรษัิทจัดการ  เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

13.2. วธิกีารโอนหนว่ยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุที�ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งดําเนนิการดงัตอ่ไปนี$ 

(1) กรอกแบบคําขอโอนหน่วยลงทนุตามที�บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุกําหนด พรอ้มทั $งลงลายมอืชื�อผู ้
โอนและผูรั้บโอน และยื�นคําขอโอนหน่วยลงทุนดังกลา่วพรอ้มเอกสารที�กําหนดแกน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ในกรณีที�
ผูรั้บโอนยังไม่มบีัญชกีองทนุกับบรษัิทจัดการ ผูรั้บโอนจะตอ้งดําเนนิการขอเปิดบัญชกีองทนุตามวธิกีารที�กําหนดไวใ้น
โครงการกอ่น แลว้ผูโ้อนจงึทําการโอนหน่วยลงทนุใหผู้รั้บโอนได ้

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

(3) หลงัจากที�ไดรั้บคา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะสง่มอบ
ใบเสร็จรับเงนิ และใบกํากบัภาษี พรอ้มสาํเนาคําขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่โ้อนไวเ้ป็นหลักฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะบันทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหผู้โ้อน และ
ผูรั้บโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันที�นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดรั้บคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้งสมบูรณ์ 
ทั $งนี$ ผูรั้บโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ 13 เรื�อง “สทิธหินา้ที�และความ
รับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทนุ” ไดต้อ่เมื�อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้ันทกึชื�อผูรั้บโอนหน่วยลงทนุในสมุดทะเบยีน 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้  

14 การจา่ยเงนิปันผล 

14.1. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล :  

ชื�อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHIP-R ไมจ่า่ย  

2. LHIP-D จา่ย  

3. LHIP-A ไมจ่า่ย  

14.2 หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปนัผล :  

กองทนุจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครั$ง โดยพจิารณาจากผลการดําเนินงานสิ$นสดุตามชว่งเวลาที�บรษัิท
จัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม และ/หรือกําไรสุทธใินงวดบัญชขีองกองทุนแลว้แต่กรณี โดยการจ่ายเงนิปันผล
ดงักลา่วจะไมทํ่าใหก้องทนุรวมมผีลขาดทนุสะสมเพิ�มขึ$นในงวดที�มกีารจา่ยเงนิปันผลนั$น          

ทั $งนี$ บรษัิทจัดการจะถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที�
บรษัิทจัดการเห็นสมควร 

14.3 กําหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน :  

ในกรณีที�บรษัิทจัดการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล 
วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพื�อจา่ยเงนิปันผล และอตัราปันผลของหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัชา้ ทั $งนี$ บรษัิทจัดการจะ
ปฏบิตัดิงันี$ 

(1) ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวันอย่างนอ้ยหนึ�งฉบับ หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพจิารณาผ่อนผันหรอื
สั�งใหป้ฏบิตัเิป็นอยา่งอื�น 

(2) ปิดประกาศไวใ้นที�เปิดเผย ณ ที�ทําการทกุแห่งของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้ปีระกาศดังกลา่วไว ้ณ สถานที�ตดิตอ่
ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนืที�ใชใ้นการซื$อขายหน่วยลงทนุ 

(3) สง่หนังสอืแจง้ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของหน่วยลงทนุ ณ วันปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหน่วย
ลงทนุเพื�อจา่ยเงนิปันผล และผูถ้อืหน่วยลงทนุที�ถอืหน่วยลงทนุชนดิไมร่ะบชุื�อผูถ้อืเมื�อไดรั้บการรอ้งขอ 
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บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�อาจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ดว้ยวธิกีารที�ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที�ขายใน
ชว่งเวลาที�ตา่งกันได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอ่นดําเนนิการจ่ายเงนิปันผลในแตล่ะครั$ง และจะ
ถอืปฏบิตัเิพิ�มเตมิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรับเงนิปันผลจํานวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรียกรอ้งตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์บรษัิทจัดการจะไม่นําเงนิปันผลจํานวนดังกลา่วไปใชเ้พื�อการอื�นใด นอกจากเพื�อประโยชน์ของหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดนั$น 

ขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปนัผล 

(1) บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในสว่นที�เกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุน เวน้
แต่เป็นกรณีที�ไดรั้บยกเวน้ ทั $งนี$ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กี�ยวกับขอ้จํากัดการถอื
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที�ของบรษัิทจัดการ 

(2) บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชแีละแยกเงนิที�ไม่อาจจ่ายเป็นเงนิปันผลออกจากบัญชแีละทรัพยส์นิของ
กองทุนรวม และไม่นําเงนิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุนรวม และจะส่งเงนิดังกล่าวใหเ้ป็น
รายไดข้องแผน่ดนิ 

15. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยที�เรยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ ั�งซื�อหรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

15.1 คา่ธรรมเนยีมรวม (เพดานคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยที�ประมาณการไดท้ี�เรยีกเก็บจากกองทนุรวมท ั�งหมด) :         

รายการคา่ธรรมเนยีม (ตาม 15.2) : 

ชื�อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHIP-R 
ประมาณการคา่ใชจ้า่ยที�เรยีกเก็บจากกองทนุรวมทั $งหมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.75 ตอ่ปี ของมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. LHIP-D ประมาณการคา่ใชจ้า่ยที�เรยีกเก็บจากกองทนุรวมทั $งหมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.75 ตอ่ปี ของมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

3. LHIP-A 
ประมาณการคา่ใชจ้า่ยที�เรยีกเก็บจากกองทนุรวมทั $งหมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.75 ตอ่ปี ของมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา : 
ประมาณการคา่ใชจ้า่ยที�เรยีกเก็บจากกองทนุรวมทั $งหมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.75 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

15.2 ประมาณการคา่ใชจ้า่ยที�เรยีกเก็บจากกองทุนรวม 

15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี :  

ชื�อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHIP-R ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของ
กองทนุที�คํานวณไดเ้ป็นรายวนั 

2. LHIP-D 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของ
กองทนุที�คํานวณไดเ้ป็นรายวนั 

3. LHIP-A ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของ
กองทนุที�คํานวณไดเ้ป็นรายวนั 

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ :  

ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ต่อปี  ของมูลคา่ทรัพยส์นิของกองทุนที�คํานวณไดเ้ป็นรายวัน มูลค่าทรัพยส์นิที�ใชใ้นการ
คํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถงึ มูลค่า
ทรัพย์สนิทั $งสิ$นหักดว้ยมูลค่าหนี$สนิทั $งสิ$นยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ณ วนัที�คํานวณ 

15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  
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ชื�อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHIP-R 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ตอ่ปี ของมูลคา่
ทรัพยส์นิของกองทนุที�คํานวณไดเ้ป็นรายวนั 

2. LHIP-D ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ตอ่ปี ของมูลคา่
ทรัพยส์นิของกองทนุที�คํานวณไดเ้ป็นรายวนั 

3. LHIP-A 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ตอ่ปี ของมูลคา่
ทรัพยส์นิของกองทนุที�คํานวณไดเ้ป็นรายวนั 

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ :  

ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนที�คํานวณไดเ้ป็นรายวัน มูลค่าทรัพยส์นิที�ใชใ้นการ
คํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถงึ มูลค่า
ทรัพย์สนิทั $งสิ$นหักดว้ยมูลค่าหนี$สนิทั $งสิ$นยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ณ วนัที�คํานวณ 

15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :  

ชื�อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHIP-R 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.27 ตอ่ปี ของมลูคา่
ทรัพยส์นิของกองทนุที�คํานวณไดเ้ป็นรายวนั 

2. LHIP-D ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.27 ตอ่ปี ของมลูคา่
ทรัพยส์นิของกองทนุที�คํานวณไดเ้ป็นรายวนั 

3. LHIP-A 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.27 ตอ่ปี ของมลูคา่
ทรัพยส์นิของกองทนุที�คํานวณไดเ้ป็นรายวนั 

 

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ :  

ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนที�คํานวณไดเ้ป็นรายวัน มูลค่าทรัพยส์นิที�ใชใ้นการ
คํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถงึ มูลค่า
ทรัพย์สนิทั $งสิ$นหักดว้ยมูลค่าหนี$สนิทั $งสิ$นยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ณ วนัที�คํานวณ 

15.2.4  คา่ธรรมเนยีมที�ปรกึษาการลงทนุ : 

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  
ไมม่ ี

15.2.5  คา่ธรรมเนยีมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  

ไมม่ ี

15.2.6  คา่ธรรมเนยีมอื�นๆ : 

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  

อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.690 ตอ่ปี ของมูลคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ 

(1) คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิการขายในการเสนอขายครั$งแรก และคา่ใชจ้่ายในการสง่เสรมิการขายภายหลังการเสนอ
ขายครั$งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื�อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสรมิการขาย การจัดอบรม
เผยแพร่ความรู ้คา่ใชจ้า่ยในดา้นการตลาด ตลอดจนการจัดสมัมนาการแนะนํากองทนุ เป็นตน้ ตามที�จา่ยจรงิ แตไ่มเ่กนิ
รอ้ยละ 0.535 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

(2) คา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนยีมที�เกี�ยวขอ้งในการจัดตั $งกองทนุ เชน่คา่ธรรมเนยีมในการจัดตั $งกองทนุและจดทะเบยีน
กองทรัพยส์นิของกองทนุกบัสาํนักงาน คา่ที�ปรกึษาทนายความ ในชว่งจัดตั $งกองทนุ เป็นตน้ 

(3) คา่แปลหนังสอืชี$ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ (ถา้ม)ี 

(4) คา่ใชจ้่ายในการสอบบญัช ี
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(5) คา่ใชจ้่ายที�เกี�ยวเนื�องกับการลงทุนในหลักทรัพยแ์ละทรัพยส์นิของกองทุน เชน่ ค่านายหนา้ซื$อขายหลักทรัพย์
หรอืตราสารตา่งๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ คา่ใชจ้่ายในการโอนหลักทรัพย ์ค่าใชจ้่ายในการจัดทาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกับ
หลักทรัพย ์ค่าใชจ้่ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลักทรัพย์ เช่น ใบหุน้กู ้ค่าใชจ้่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย ์
และค่าใชจ้่ายอื�น ๆ ที�เกดิจากการซื$อขายหลักทรัพย ์ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบัน
การเงนิที�เกี�ยวขอ้งกับการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื�นใดที�ทาใหก้องทุนสามารถลงทุนใน
หลกัทรัพยแ์ละหรอืทรัพยส์นินั$นได ้

(6) คา่ที�ปรกึษากฎหมาย 

(7) คา่จัดทํา จัดพมิพ ์แบบฟอรม์คําขอใชบ้รกิารกองทุน หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ/ใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับ
ภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอรม์อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับกองทุน และค่าใชจ้่ายในการจัดเตรียมและจัดส่ง
เอกสารดงักลา่วใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�เกี�ยวเนื�องกบักองทนุ 

(8) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสอืชี$ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดอืนและรายงานประจําปีถงึผูถ้ ือ
หน่วยลงทนุ 

(9) ค่าใชจ้่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสอืพิมพ์รายวันหรือ
สิ�งพมิพอ์ื�นใด 

(10) คา่ใชจ้่าย คา่ธรรมเนียม และ/หรอื คา่ไปรษณียากร คา่ภาษีอากร ที�เกดิขึ$นหรอืเกี�ยวเนื�องกับการลงทุนหรอืมไีว ้
ในทรัพย์สนิหรือหลักทรัพย์ทั $งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การจัดหาใหไ้ดม้า รับมอบ สง่มอบ ดูแล เก็บรักษา 
ป้องกันผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในการแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ การโอนเงนิ ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกับการป้องกันความเสี�ยงในอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตรา หรอืความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกับการลงทุนใน
หลักทรัพยท์ั $งในประเทศและต่างประเทศ และค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมอื�น ๆ ตามที�จ่ายจรงิ รวมถงึค่าใชจ้่ายและ
คา่ธรรมเนยีมอื�นใดเพื�อใหก้องทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพยต์ามที�กําหนดไวใ้นโครงการได ้เป็นตน้ 

(11) คา่ใชจ้่ายในการดําเนนิคด ี(ถา้ม)ี อาทเิชน่ ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ$นจากการตดิตามทวงถาม หรือการดําเนินคด ีเพื�อ
การรับชําระหนี$ใดๆ ของกองทนุ และ/หรอื คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิคดขีองผูด้แูลผลประโยชนท์ี�ฟ้องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการ
ปฏบิัตหินา้ที�หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการเพื�อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรือเมื�อ
ไดรั้บคําสั�งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายในการ
ดําเนนิคดทีางศาลเพื�อรักษาสทิธขิองกองทนุ เป็นตน้ 

(12) คา่จัดเตรยีมรายงานตา่งๆ สําหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ/หรอืคา่ใชจ้่ายตา่งๆที�เกดิขึ$นจากการปฏบิตัติามกฎหมาย
หรอืประกาศของสาํนักงาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม หรอืหน่วยงานที�มอํีานาจตามกฎหมาย 

(13) คา่ใชจ้่ายในการจัดทํา จัดพมิพ์ และจัดสง่หนังสอืบอกกลา่ว ประกาศและรายงานตา่งๆ รวมถงึการลงประกาศใน
หนังสอืพมิพ์รายวัน ที�นอกเหนือจากการประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิเชน่ ประกาศการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการ การปิด
สมดุทะเบยีนเพื�อจา่ยเงนิปันผล เป็นตน้ และ/หรอื ขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(14) ค่าใชจ้่ายเกี�ยวเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงแกไ้ขโครงการ เช่น การจัดประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้ ือ
หน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการประกาศการแกไ้ขในหนังสอืพมิพ ์เป็นตน้ 

(15) คา่เอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชกีองทนุ 

(16) ค่าใชจ้่ายในการรับชําระเงินค่าซื$อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น 
คา่ธรรมเนยีมธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร เป็นตน้ 

(17) คา่ฤชา ค่าธรรมเนียม คา่ใขจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกับการทํารายการลงทุน และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื�นๆ เชน่ ค่าธรรมเนียม
ธนาคารตา่งๆ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสอืโตต้อบกับผูถ้อืหน่วยลงทนุ ค่าพาหนะ 
ค่าจดทะเบยีนกับผูม้ีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั $งค่าใชจ้่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับการจัดหา 
ไดม้า รับมอบ/สง่มอบดแูลรักษา ป้องกนัผลประโยชน ์ซึ�งสนิทรัพยห์รอืหลักทรัพยต์า่งๆ ของกองทนุที�นอกเหนอืไปจาก
ที�ระบไุวใ้นขอ้ 15.2.2  "คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี" เป็นตน้ 

(18) คา่ใชจ้่ายที�เกดิจากการผดินัดชาํระราคา (failed trade) 

(19) คา่ใชจ้่ายเกี�ยวกบัการเก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ (ถา้ม)ี นอกเหนอืจากคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ที�
เรยีกเก็บรายปี ตามที�จา่ยจรงิ โดยจะไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

(20) คา่ใชจ้่ายตา่งๆ ในการชาํระบญัช ีและเลกิกองทนุ 

(21) คา่ฤชา คา่ธรรมเนยีม และ/หรอืคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับกองทนุ 

หมายเหต ุ

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทั $งหมดเป็นอตัราที�รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื�นใดในทํานองเดยีวกนั  
คา่ใชจ้่ายในรูปคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะ
คํานวณทุกวันและจะเรยีกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดอืน  ทั $งนี$การตัดจ่ายคา่ธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี�ยนไดต้าม
ความเหมาะสมโดยถอืประโยชนข์องกองทนุเป็นสาํคญั 
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คา่ใชจ้า่ยขอ้ 1. – 21. จะตัดจ่ายจากกองทนุรวมตามที�จา่ยจรงิ และในทางบญัชจีะพจิารณาตดัจา่ยทั $งจํานวนหรอืทยอย
ตัดจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมเฉลี�ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที�จะไดรั้บประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนั$นหรือตาม
ระยะเวลาที�เหมาะสม  

ทั $งนี$การตดัจา่ยคา่ใชจ้่ายดังกลา่วขา้งตน้จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีี�กําหนดโดยสมาคมนักบัญชแีละผูส้อบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ�ง หากมกีารเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกับภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื�นใดใน
ทํานองเดยีวกัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงการรับรูภ้าษีต่างๆ ดังกล่าว โดยถือวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้ือ
หน่วยลงทนุแลว้ 

15.3 คา่ธรรมเนยีมที�เรยีกเก็บจากผูส้ ั�งซื�อหรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ : 

15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 

ชื�อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHIP-R ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

2. LHIP-D ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

3. LHIP-A ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ :  

ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั $งนี$บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุนจากผูล้งทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะรายไม่เท่ากันขึ$นอยู่กับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณา
จากมลูคา่การทํารายการ ประเภทการทํารายการ ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 
15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ม ี 

ชื�อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHIP-R ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

2. LHIP-D ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

3. LHIP-A ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ :  

ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ ทั $งนี$บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการรับ
ซื$อคนืหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะรายไม่เทา่กนัขึ$นอยู่กบัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณา
จากมลูคา่การทํารายการ ประเภทการทํารายการ ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 
15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) : ม ี 

ชื�อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHIP-R 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเขา้ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมูลคา่หน่วย
ลงทนุ 

2. LHIP-D 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเขา้ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมูลคา่หน่วย
ลงทนุ 

3. LHIP-A 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเขา้ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมูลคา่หน่วย
ลงทนุ 
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รายละเอยีดเพิ�มเตมิ :  

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี�ยนเขา้  :  อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ทั $งนี$บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะ
รายไม่เท่ากันขึ$นอยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลคา่การทํารายการ ประเภทการทํารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ แตจ่ะมกีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการขายและรับซื$อคนืหน่วยลงทนุตาม
อตัราที�บรษัิทจัดการกําหนด 
15.3.3.2 คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ม ี 

ชื�อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHIP-R 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออก ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วย
ลงทนุ 

2. LHIP-D 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออก ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วย
ลงทนุ 

3. LHIP-A ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออก ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วย
ลงทนุ 

 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ :  

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี�ยนออก :  อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ทั $งนี$บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะ
รายไม่เท่ากันขึ$นอยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลคา่การทํารายการ ประเภทการทํารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ แตจ่ะมกีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการขายและรับซื$อคนืหน่วยลงทนุตาม
อตัราที�บรษัิทจัดการกําหนด 

15.3.4 คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา : 

ตามอตัราที�นายทะเบยีนกําหนด 

15.3.5 คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา : 

ตามอตัราที�นายทะเบยีนกําหนด 

15.3.6 คา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองที�กําหนดในโครงการ (Exit fee) : ไมม่ ี

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  

15.3.7 คา่ธรรมเนยีมอื�นๆ : ม ี

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา : 

(1)  คา่ใชจ้่ายในการซื$อขายหลักทรัพย ์เมื�อมกีารสั�งซื$อขาย สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ กองทนุจะเรยีกเก็บในอตัราไมเ่กนิ
รอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทนุที�สั�งซื$อหรอืขายคนืหรอืสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ เพื�อเป็นคา่ใชจ้่ายในการซื$อขาย
หลกัทรัพย ์เชน่ คา่ธรรมเนยีมนายหนา้ซื$อขายหลกัทรัพย ์ภาษีมลูคา่เพิ�ม หรอือื�น ๆ ตามที�กองทนุจะถกูเรยีกเก็บเมื�อ
สั�งซื$อหรอืสั�งขายหลักทรัพย ์ 
ทั $งนี$ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายในการซื$อขายหลกัทรัพยจ์ากผูล้งทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะรายไม่
เทา่กนัขึ$นอยู่กบัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมลูคา่การทํารายการ ประเภทการทํารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้  

(2)  คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามอตัราที�ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิกําหนด โดยบรษัิท
จัดการจะหักจากจํานวนคา่ขายคนืหน่วยลงทนุนั$นๆ  
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(3)  คา่ธรรมเนยีมการหักเงนิจากบัญชขีองผูซ้ื$อหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ตามอตัราที�ธนาคารพาณชิยห์รอืสถาบนัการเงนิ
กําหนด โดยตดัจา่ยจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(4)  บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ ที�ผูถ้อืหน่วยลงทนุขอใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการใหผู้ ้
ถอืหน่วยลงทนุเป็นกรณีพเิศษนอกเหนอืจากกรณีปกตซิึ�งเป็นกรณีที�บรษัิทจัดการดําเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุราย 
ตามที�จา่ยจรงิ เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการจดแจง้จํานํากบันายทะเบยีน คา่แกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้มูลในทะเบยีน เป็นตน้ โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วทราบ  

คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วในขอ้ 15.3 ขา้งตน้นี$ เป็นอตัราที�ยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื�นใดทํานอง
เดยีวกนั  

15.4 วธิกีารคํานวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนยีม 

คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั $งหมดเป็นอัตราที�ยังไม่ไดร้วมภาษีมูลคา่เพิ�ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื�นใดในทํานอง
เดยีวกนั  

คา่ใชจ้่ายในรูปคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะ
คํานวณทุกวันและจะเรยีกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดอืน  ทั $งนี$การตัดจ่ายคา่ธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี�ยนไดต้าม
ความเหมาะสมโดยถอืประโยชนข์องกองทนุเป็นสาํคญั 

คา่ใชจ้่ายขอ้ 15.2.6 (1 – 21) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที�จ่ายจรงิ และในทางบัญชจีะพจิารณาตัดจ่ายทั $งจํานวน
หรอืทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทนุรวมเฉลี�ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที�จะไดรั้บประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนั$น
หรอืตามระยะเวลาที�เหมาะสม  

ทั $งนี$การตดัจา่ยคา่ใชจ้่ายดังกลา่วขา้งตน้จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีี�กําหนดโดยสมาคมนักบัญชแีละผูส้อบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ�ง หากมกีารเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกับภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื�นใดใน
ทํานองเดยีวกัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงการรับรูภ้าษีต่างๆ ดังกล่าว โดยถือวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้ือ
หน่วยลงทนุแลว้ 

15.5 การเปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่าย 

คา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที�เรยีกเก็บจากกองทุน และ/หรอืคา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายที�เรยีกเก็บจากผูซ้ื$อหรอืผูถ้อื
หน่วยลงทุน อาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี$ 
(1) ในกรณีที�บรษัิทจัดการไดดํ้าเนินการลด และ/หรือเพิ�มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามที�ดร้ะบุไวใ้นโครงการ 
บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูเรื�องดงักลา่วดว้ยวธิกีารที�เหมาะสม ภายใน 3 วนัทําการนับแตว่นัที�มกีารลด และ/หรอืเพิ�ม
คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว เชน่ เผยแพร่ขอ้มลูบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  หรอืทางหนังสอืพมิพ ์ หรอืจัดให ้
มขีอ้มูลเรื�องดังกลา่วไว ้ ณ สถานที�ในการซื$อขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซื$อคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เป็นตน้ 

(2) บรษัิทจัดการสามารถเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ�มขึ$นจากมูลคา่ขั $นสงูของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่าย
เดมิตามที�ระบไุวล้า่สดุในโครงการได ้ 

(2.1) กรณีเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มขึ$นจากมลูคา่ขั $นสงูของ คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิตามที�ระบไุว ้
ลา่สดุในโครงการ ไม่เกนิอัตรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามที�ระบุไวล้่าสดุในโครงการนั$น บรษัิท
จัดการจะเปิดเผยเปิดเผยขอ้มูลเรื�องดังกล่าวใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มขึ$น ตามวธิกีารดงัตอ่ไปนี$ 

(ก) ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัตดิตอ่กนั 

(ข) จัดใหม้ขีอ้มูลเรื�องดังกล่าวไว ้ณ สถานที�ในการซื$อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

(2.2) กรณีเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มขึ$นจากมลูคา่ขั $นสงูของ คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิตามที�ระบไุว ้
ลา่สดุในโครงการ เกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามที�ระบไุวล้า่สดุในโครงการนั$น บรษัิท
จัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายที�เพิ�มขึ$นดงักลา่วได ้ตอ่เมื�อบรษัิทจัดการไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู ้
ถอืหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมด  

(3)  แจง้การเปลี�ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามขอ้ (1)  และขอ้ (2)  ขา้งตน้ ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแตว่นัเปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว  

กรณีที�สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งมี
การเปลี�ยนแปลงหลักเกณฑใ์นการตัดค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมตามที�ระบุเป็นอย่างอื�นในอนาคต 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงวธิกีารตัดคา่ธรรมเนียม หรอืคา่ใชจ้่ายตามหลักเกณฑท์ี�บังคับใชใ้หม่ โดย
ถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

15.6 หมายเหต ุ: 
ไมม่ ี
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16 วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หนว่ยลงทุน และ
ราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีที�มูลคา่หนว่ยลงทุนไมถู่กตอ้ง 

วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หนว่ยลงทุนราคาขาย
หนว่ยลงทนุ และราคารบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ : ในประเทศ  

16.1 เง ื�อนไขพเิศษ : 

1. บรษัิทจัดการจะคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารที�สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด  

(1.1) มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

(1.2) มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ

(1.3)มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผล 

(1.4) มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูคา่ 

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั$น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุรวมกันจะเทา่กับมูลคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวม ซึ�งผลประโยชน์ที�เกดิจากการ
ลงทนุจะถอืเป็นประโยชนข์องกองทนุรวม และจะถกูปันสว่นตามสดัสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ 

วธิกีารคํานวณมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

กองทุนมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําใหก้ารปันสว่นมูลค่าทรัพยส์นิสทุธจิะตอ้งมกีารแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิ
สทุธติามแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

การคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุนั$น จะคํานวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธโิดยรวมของกองทุน และปันสว่นใหก้ับ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี�ยตามสัดสว่นของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองวันก่อนหนา้ของหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 
กรณีวนัแรกของการคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธจิะเฉลี�ยโดยใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุที�ขายไดท้ั $งหมดของแตล่ะชนดิหน่วย
ลงทนุ 

หลงัจากนั$น ปรับปรุงรายการที�เกี�ยวขอ้งเฉพาะกับหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ (ไดแ้ก ่รายการขายหน่วยลงทนุ รายการรับซื$อ
คนืหน่วยลงทนุ รายการรับซื$อคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิและรายการเงนิปันผลจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ เป็น
ตน้) และคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิลงัหักคา่ธรรมเนยีมและมูลคา่หน่วยลงทนุของแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

ทั $งนี$ มูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที�คํานวณ จะตอ้งมมีูลค่าไม่ตํ�ากว่าศูนย ์การปันส่วนรายไดแ้ละ
คา่ใชจ้า่ยใหเ้ป็นไปตามแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

ตวัอยา่งการคํานวณมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

ตัวอย่างที� 1 การคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธวิันแรก มูลค่าทรัพยส์นิสทุธทิี�จําหน่ายไดท้ั $งหมดในช่วง IPO 10,000 
บาท มลูคา่ที�ตราไวต้อ่หน่วย = 10 บาท (แบง่เป็น (1) ชนดิจา่ยเงนิปันผล 10,000 บาท (2) ชนดิขายคนืหน่วยลงทนุ
อตัโนมัต ิไมม่เีงนิเขา้ และ (3) ชนดิสะสมมลูคา่ ไมม่เีงนิเขา้) และสมมตุมิผีลประโยชนใ์นวนัแรก 1,200 บาท  

 กองทุน
รวม 

ชนดิจา่ย
ปนัผล 

ชนดิขาย
คนืหนว่ย

ลงทนุ
อตัโนมตั ิ

ชนดิสะสม
มูลคา่ 

 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิี�จําหน่ายไดห้ลงัหักคา่ธรรมเนยีม
การขาย (ถา้ม)ี (บาท) 

10,000.00 10,000.00 ไมม่ ี ไมม่ ี

ผลประโยชนท์ี�เกดิขึ$นในวนัแรก 1,200 บาท 1,200.00 1,200.00 ไมม่ ี ไมม่ ี

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ้่ายของกองทนุ 11,200.00 11,200.00 ไมม่ ี ไมม่ ี

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมตอ่วนั (/365) 

- คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+vat) = 0.802% 
- คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+vat) = 0.107% 

 

(0.25) 

(0.03) 

 

(0.25) 

(0.03) 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 11,199.72 11,199.72 ไมม่ ี ไมม่ ี

จํานวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 1,000.0000 1,000.0000 ไมม่ ี ไมม่ ี

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 11.1997 11.1997 ไมม่ ี ไมม่ ี
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วันตอ่มา เพิ�ม-ลดหน่วยจากกาซื$อหน่วยลงทนุ และขายคนืหน่วยลงทนุ 

(จากรายการซื$อหน่วยลงทนุเพิ�ม 5,000 บาท และขายคนืหน่วยลงทุน 1,000 บาท และสมมตุมิผีลประโยชนใ์นวันแรก 500 บาท) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุของวนักอ่นหนา้ (บาท) 11,199.72 11,199.72 ไมม่ ี ไมม่ ี

ปรับปรุงมลูคา่เพิ�ม-ลดหน่วยลงทนุ (บาท) 

- รายการซื$อหน่วยลงทนุเพิ�ม (+5,000) 
- รายการขายคนืหน่วยลงทนุ (-1,000) 

 

5,000.00 

(1,000.00) 

 

5,000.00 

(1,000.00) 

 

ไมม่ ี

 

 

ไมม่ ี

 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ้่ายของกองทนุ 15,199.72 15,199.72 ไมม่ ี ไมม่ ี

ผลประโยชนท์ี�เกดิขึ$นจํานวนเงนิ 500 บาท 500.00 500.00 ไมม่ ี ไมม่ ี

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ้่ายของกองทนุ 15,699.72 15,699.72 ไมม่ ี ไมม่ ี

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมตอ่วนั ( /365) 

- คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+vat) = 0.802% 
- คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+vat) = 0.107% 

 

(0.34) 

(0.05) 

 

(0.34) 

(0.05) 

 

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 15,699.33 15,699.33 ไมม่ ี ไมม่ ี

จํานวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 

- หน่วยลงทนุเพิ�มขึ$น= 5,000 / 11.1998 =  
446.4365 หน่วย 

- หน่วยลงทนุลดลง = 1,000/11.1997 = 89.2881 
หน่วย 

 

1,357.1484 

 

1,357.1484 

 

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 11.5678 11.5678 ไมม่ ี ไมม่ ี

 

ตัวอย่างที� 2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิและชนิดสะสมมูลค่าเพิ�มเตมิ และการ
คํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิรณีมกีารจ่ายเงนิปันผล และขายคนือตัโนมัต ิ 

 กองทนุรวม ชนดิจา่ย 

ปันผล 

ชนดิขาย
คนืหน่วย
ลงทนุ

อตัโนมัต ิ

ชนดิสะสม
มลูคา่ 

หน่วยลงทนุเพิ�มจากการซื$อหน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผล และเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุชนดิขายคนือัตโนมัต ิและ ชนดิสะสม
มลูคา่ และสมมตุมิผีลประโยชนเ์กดิขึ$น 5,000 บาท 

(รายละเอยีด คอื 1. ชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ5,000 และ 2. ชนดิจ่ายเงนิปันผล 5,000 บาท และ 3. ชนดิสะสมมลูคา่ 
5,000 บาท) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุของวนักอ่นหนา้ (บาท) 15,699.33 15,699.33 00.00 00.00 

ปรับปรุงมลูคา่เพิ�ม-ลดหน่วยลงทนุ (บาท) 

- ชนดิจา่ยปันผลซื$อหน่วยลงทนุเพิ�ม (+5,000) 
- ชนดิขายคนือตัโนมัตซิื$อหน่วยลงทนุเพิ�ม (+5,000) 
- ชนดิสะสมมลูคา่ซื$อหน่วยลงทนุเพิ�ม (+5,000) 

 

5,000.00 

5,000.00 

5,000.00 

 

5,000.00 

 

 

 

 

5,000.00 

 

 

 

 

5,000.00 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ้่ายของกองทนุ 30,699.33 20,699.33 5,000.00 5,000.00 
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ผลประโยชนท์ี�เกดิขึ$นจํานวนเงนิ 5,000 บาท 

วธิคีดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

- ชนิดจ่ายปันผล = 5,000 x 20,699.33/30,699.33 = 
3,371.30 

- ชนดิขายคนือตัโนมัต ิ= 5,000 x 
5,000.00/30,699.33 = 814.35 

- ชนิดสะสมมูลค่า = 5,000 x 5,000.00/30,699.33 = 
814.35 

5,000.00 

 

 

 

 

 

 

3,371.30 

 

 

 

 

 

814.35 

 

 

 

 

 

814.35 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ้่ายของกองทนุ 35,699.33 24,070.63 5,814.35 5,814.35 

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมตอ่วนั ( /365) 

-คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+vat) = 0.802% 

-คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+vat) = 0.107%  

(คดิอตัราเทา่กนัทั $ง 3 ชนดิหน่วยลงทนุ) 

 

(0.79) 

(0.11) 

 

(0.53) 

(0.07) 

 

(0.13) 

(0.02) 

 

(0.13) 

(0.02) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 35,698.43 24,070.03 5,814.20 5,814.20 

จํานวนหน่วยลงทนุเพิ�มขึ$นจากการขาย (หน่วย) 

- ชนดิจา่ยปันผล = 5,000 / 11.5679 = 432.2306 
หน่วย 

- -ชนดิขายคนือัตโนมัต ิ= 5,000 / 11.5679 = 
432.2306 หน่วย 

- -ชนดิสะสมมูลคา่ = 5,000 / 11.5679 = 432.2306 
หน่วย 

2,653.8402  

1,789.3790 

 

 

 

432.2306 

 

 

 

 

432.2306 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 13.4516 13.4516 13.4516 13.4516 

วนัตอ่มา มกีารจา่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผล 1,000 บาท และ ขายคนืหน่วยลงทนุชนดิขายคนื
หน่วยลงทนุอตัโนมัต ิ1,000 บาท และ มรีายการซื$อหน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูคา่ 10,000 บาท และสมมตุมิี
ผลประโยชนใ์นวนัที� 3 เกดิขึ$น 6,000 บาท 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุของวนักอ่นหนา้ (บาท) 35,698.43 24,070.03 5,814.20 5,814.20 

ปรับปรุงมูลค่าเพิ�ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทําการก่อน
หนา้และรายการจา่ยเงนิปันผล 

1) จา่ยเงนิปันผล (-1,000 บาท) 

2) รับซื$อคนืหน่วยลงทนุชนดิขายคนืหน่วยลงทนุ
อตัโนมัต ิ(-1,000 บาท) 

3) ซื$อหน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูคา่ (+10,000 บาท) 

 

 

(1,000.00) 

(1,000.00) 

10,000.00 

 

(1,000.00) 

 

 

 

 

 

(1,000.00) 

 

 

 

 

 

 

10,000.00 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ 43,698.43 23,070.03 4,814.20 15,814.20 

ผลประโยชนท์ี�เกดิขึ$นจํานวน 6,000 บาท 

วธิคีดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

- ชนิดจ่ายปันผล = 6,000 x 23,070.03/43,698.43 = 
3,167.63 

- ชนดิ ขายคนือตัโนมัต ิ= 6,000 x 
4,814.20/43,698.43 = 661.01 

- ชนดิสะสมมลูคา่ = 6,000 x 15,814.20/43,698.43 
= 2,171.36 

6,000.00 

 

 

 

 

 

 

3,167.63 

 

 

 

 

 

661.01 

 

 

 

 

 

2,171.36  

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ้่ายของกองทนุ 49,698.43 26,237.66 5,475.21 17,985.56 
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รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมตอ่วนั (/ 365) 

-คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+vat) = 0.802% 

-คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+vat) = 0.107% 

(คดิอตัราเทา่กนัทั $ง 3 ชนดิหน่วยลงทนุ) 

 

(1.10) 

(0.15) 

 

(0.58) 

(0.08) 

 

(0.12) 

(0.02) 

 

(0.40) 

(0.05) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 49,697.18 26,237.00 5,475.07 17,985.11 

จํานวนหน่วยลงทนุเพิ�มขึ$นจากการขาย (หน่วย) 

- หน่วยลงทนุลดลงจากการรับซื$อคนืหน่วยลงทนุชนดิ
ขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิ= 1,000/13.4516 = 
74.3405 หน่วย 

- หน่วยลงทนุเพิ�มขึ$นจากการขายหน่วยลงทนุชนดิ
สะสมมลูคา่ = 10,000 /13.4517 = 743.4004 
หน่วย 

3,322.9001 1,789.3790  

357.8901 

 

 

 

1,175.6310 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 14.9560 14.6626 15.2982 15.2983 

 

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

(2.1) คํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิ$นวนัทําการ 

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื$อคนืหน่วยลงทุนทุกสิ$นวันทําการซื$อขายหน่วยลงทุน ทั $งนี$ ในการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื$อคนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุของสิ$นวัน
ทําการซื$อขายหน่วยลงทนุนั$นเป็นเกณฑใ์นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื$อคนืหน่วยลงทนุ 

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี$ 

(ก)  วนัทําการกอ่นวนัทําการซื$อขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายในวนัทําการซื$อขายหน่วยลงทนุลา่สดุ 

(ข)  วนัทําการซื$อขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายในวนัทําการถัดไป 

(ค)  วนัทําการสดุทา้ยของแตล่ะเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทําการถัดไป   

ทั $งนี$ เฉพาะในกรณีที�กองทนุรวมกําหนดวนัทําการซื$อขายหน่วยลงทนุแตล่ะครั$งหา่งกนัยาวกวา่หนึ�งเดอืน 

(ง)  วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพื�อการจา่ยเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศภายในวนัทําการถัดไป  

ความใน (ก) มใิหนํ้ามาใชบ้ังคับกับกองทุนรวมเปิดที�ซื$อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื�อผูล้งทุน
ประเภทสถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื$อคนืหน่วยลงทุนของวันทําการซื$อขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยให ้
ประกาศภายในวนัทําการถัดไป 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมดเมื�อสิ$นวนัทําการ
ที�คํานวณนั$น  

มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื$อคนืหน่วยลงทุน ที�ประกาศขา้งตน้ ตอ้ง
ไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์

(2.5) ประกาศทางเว็บไซตเ์พื�อใหผู้ล้งทนุทราบขอ้มูลดังกลา่วภายในเวลาที�ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลใน
การตัดสนิใจลงทุนได ้และปิดประกาศไวใ้นที�เปิดเผย ณ ที�ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดใหม้ีประกาศ
ดงักลา่วไว ้ณ สถานที�ตดิตอ่ทกุแห่งของผูส้นับสนุนการขายและรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�
จะประกาศในชอ่งทางอื�นที�เหมาะสม โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และบรษัิทจัดการจะแจง้
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

ในกรณีที�การประกาศขา้งตน้ หากไดก้ระทําผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที�จัดขึ$นโดยสมาคม (NAV 
Center) หรอืชอ่งทางอื�นที�สํานักงานยอมรับ บรษัิทจัดการจะประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมูลคา่หน่วยลงทนุภายใน
สองวนัทําการถัดไปก็ได ้

(2.6) ในกรณีที�มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ จํานวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื$อคนื
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไม่ถูกตอ้ง บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที�สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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(3) การใชต้วัเลขทศนยิมของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซื$อคนืหน่วยลงทนุ หรอื
จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดงัตอ่ไปนี$ 

(3.1) คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตาม
หลกัสากล 

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

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

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
แตจ่ะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนยิมตําแหน่งที� 5 ทิ$ง 

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

(4)     ในกรณีดงัตอ่ไปนี$ ใหบ้รษัิทจัดการไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 16.1 (2) 

(4.1) เมื�อบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื$อคนืหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั�งซื$อหรือคําสั�งขายคนืหน่วย
ลงทนุ โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว 

(4.2) เมื�อมเีหตทุี�บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตั $งแตว่นัที�ปรากฏเหตดุงักลา่ว 

16.2 แหลง่ขอ้มูลการเปิดเผยมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หนว่ยลงทุน และราคาหนว่ยลงทุน 

บรษัิทจัดการจะประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื$อคนืหน่วยลงทนุ 
ของทกุวนัทําการ ภายในวนัทําการถัดไป และสามารถตดิตามไดท้างเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
http://www.lhfund.co.th และ/หรอืชอ่งทางอื�นที�บรษัิทจัดการเห็นวา่เหมาะสม 

16.3 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีที�มูลคา่หนว่ยลงทนุไมถู่กตอ้ง 

1. ในกรณีที�ราคาหน่วยลงทนุที�ไม่ถูกตอ้งแตกตา่งจากราคาหน่วยลงทุนที�ถูกตอ้งนอ้ยกวา่หนึ�งสตางค ์หรอืตา่งจาก
ราคาหน่วยลงทนุที�ถูกตอ้งตั $งแตห่นึ�งสตางคข์ึ$นไป แตไ่ม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที�ถกูตอ้ง บรษัิทจัดการจะ
จัดทําและสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที�พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจัดใหม้สีําเนารายงานดังกล่าวไว ้ณ ที�ทําการของบรษัิทจัดการ เพื�อใหส้ํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  สามารถตรวจสอบได ้ โดยรายงานดงักลา่วจะมรีายการอย่างนอ้ย ดงัตอ่ไปนี$ 

(ก) ราคาหน่วยลงทนุที�ไมถ่กูตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทนุที�ถกูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุี�ทําใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(ง) มาตรการป้องกนัเพื�อมใิหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง ทั $งนี$ เวน้แตใ่นกรณีที�ราคาหน่วยลงทนุที�ไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที�ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครั$งสดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ื$อขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง 

2. ในกรณีที�ราคาหน่วยลงทุนที�ไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนที�ถูกตอ้งตั $งแต่หนึ�งสตางคข์ึ$นไป และคดิเป็น
อตัราตั $งแตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที�ถกูตอ้ง บรษัิทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลงันับตั $งแตว่ันที�
พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และดําเนินการดังต่อไปนี$เฉพาะวันที�ราคาหน่วยลงทุนต่างจากราคาหน่วยลงทุนที�
ถกูตอ้งตั $งแตห่นึ�งสตางคข์ึ$นไป และคดิเป็นอตัราสว่นตั $งแตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที�ถกูตอ้ง 

(1) จัดทํารายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิ$นภายในวันทําการถัดจาก
วนัที� บรษัิทจัดการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  และสง่รายงานดงักลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถัด
จากวันที�คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ$น  เพื�อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดังกลา่วภายในวันทําการ
ถัดจากวนัที�บรษัิทจัดการสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ทั $งนี$ รายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี$   

(ก) ราคาหน่วยลงทนุที�ไมถ่กูตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทนุที�ถกูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุี�ทําใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(ง) การดําเนนิการของบรษัิทจัดการเมื�อพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  

ทั $งนี$ บรษัิทจัดการจะจัดใหม้สีําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที�ทําการของบรษัิทจัดการ เพื�อใหส้ํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้
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(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุที�ไม่ถกูตอ้ง ใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุที�ถกูตอ้งภายในวันที�ผูด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มูล
ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ดําเนินการโดยวธิกีารใดๆ เพื�อใหผู้ล้งทุนสามารถรับทราบชื�อกองทุนรวมที�มกีารแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนตาม (2) 
และวนั เดอืน ปีที�มกีารแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุตาม (2) ภายในสามวันทําการนับแตว่นัที�ผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มูล
ในรายงานตาม (1)   

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จ  และดําเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพื�อใหผู้ซ้ ื$อหน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุในชว่ง
ระยะเวลาที�ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตามขอ้ (2) และการชดเชยราคา ภายในหา้วนัทําการนับ
แตว่นัที�ผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว 

(5) จัดทํามาตรการป้องกันเพื�อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  และสง่รายงานดังกล่าว พรอ้มทั $งสําเนารายงานการ
แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาที�จัดทําตาม (1) ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายในเจ็ดวันทําการนับแตว่ันที�ผูด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดังกลา่ว  เวน้แตใ่นกรณีที�ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที�ไม่อาจควบคุมได ้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให ้
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่สําเนาเอกสารที�ผูด้แูลผลประโยชน์รับรองวา่การที�ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง
มสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที�ไมอ่าจควบคมุไดแ้ทน 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี$ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุที�ไมถ่กูตอ้งตํ�ากวา่ราคาหน่วยลงทนุที�ถกูตอ้ง (understate)ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัดิงันี$ 

(ก) กรณีที�เป็นการขายหน่วยลงทนุ  ใหบ้รษัิทจัดการลดจํานวนหน่วยลงทนุของผูซ้ื$อหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ�งมมีลูคา่
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที�ไมถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุที�ถกูตอ้ง 

หากปรากฏว่าผูซ้ ื$อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที�
จะตอ้งลด  ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเท่ากับสว่นต่างของราคาที�ขาดอยู่ หรือลด
จํานวนหน่วยลงทนุที�เหลอือยู่นั $นและจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาที�ขาดอยู่ แลว้แตก่รณี  
เพื�อชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุรวมเปิด  เวน้แตก่ารที�ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที�ไม่อาจ
ควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครั$งสุดทา้ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื$อขาย
หลกัทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุงักลา่ว 

(ข) กรณีที�เป็นการรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมเพิ�มจํานวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ
เป็นจํานวนซึ�งมมีูลคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทุนที�ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที�ถูกตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของ
กองทนุรวมเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื�อชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผูข้าย
คนืหน่วยลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู่ ใหบ้รษัิทจ่ายเงนิของกองทนุรวมเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื�อ
ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุที�ไมถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุที�ถกูตอ้ง (overstate) ใหบ้รษัิทปฏบิตัดิงันี$ 

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

(ข) กรณีที�เป็นการรับซื$อคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมลดจํานวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนซึ�งมมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที�ไมถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุที�ถูกตอ้ง 

หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยู่นอ้ยกวา่จํานวนหน่วยลงทนุที�
จะตอ้งลด  ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเท่ากับสว่นต่างของราคาที�ขาดอยู่ หรือลด
จํานวนหน่วยลงทนุที�เหลอือยู่นั $นและจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาที�ขาดอยู่ แลว้แตก่รณี  
เพื�อชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุรวมเปิด เวน้แตก่ารที�ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที�ไม่อาจ
ควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครั$งสดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยห์รอืศนูยซ์ื$อขายหลักทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง 
และผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุงักลา่ว 

ในกรณีที�บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ ื$อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมี
มลูคา่ไมถ่งึหนึ�งรอ้ยบาท บรษัิทอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที�มกีารจา่ยเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ แต่
ถา้บคุคลดังกลา่วไมม่สีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ใหบ้รษัิทชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายในหา้วันทําการนับแตว่ันที�
ผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเพื�อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1)(ข) หรือผูซ้ื$อหน่วยลงทุนตาม 
(2)(ก)  บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจจา่ยเงนิของบรษัิทเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้

(3)  บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ที�เกดิขึ$นจากมูลคา่หน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง เชน่ คา่ใชจ้่ายในการประกาศ 
การแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนังสอืพมิพ ์คา่ออกเช็ค คา่ใชจ้่ายในการจัดสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ื$อหน่วยลงทนุ
และผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีที�มูลคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดังกลา่ว มสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอก
ที�ไมอ่าจควบคมุได ้
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17 ชื�อผูเ้กี�ยวขอ้ง 

17.1 ชื�อบรษิทัจดัการ 

ชื�อ : บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 

17.2 ชื�อผูด้แูลผลประโยชน ์

ชื�อ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) 

17.3 ชื�อผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) 

ไมม่ ี

17.4 ชื�อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) 

ชื�อ : ไมม่ ี

สทิธ ิหนา้ที� และความรับผดิชอบ : ไมม่ ี

17.5 ที�ปรกึษา 

17.5.1. ชื�อที�ปรกึษาการลงทนุ 

ชื�อ : ไมม่ ี

17.5.2. ชื�อที�ปรกึษากองทนุ 

ชื�อ : ไมม่ ี

17.6 ผูส้อบบญัช ี

ชื�อ : นายอนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล หรอื นางขวัญใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล หรอื นาย สาธติ เกยีรตกิงัวาฬไกล หรอื 

นาย ประสทิธ ิพร เกษามา 

17.7 การแตง่ต ั�งคณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไมม่ ี

18 รอบระยะเวลาบญัชปีระจําปีของกองทนุรวม 

18.1. วนัที�ส ิ�นสุดรอบบญัช ี: วนัที� 30 เมษายน  

18.2. วนัที�ส ิ�นสุดรอบบญัชคีร ั�งแรก : วนัที� 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอยีดเพิ�มเตมิ :  

วนัสิ$นสดุรอบบญัช ี: ประมาณ 1 ปีนับจากวนัที�จดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  

วนัที�ส ิ$นสดุรอบบญัชคีรั $งแรก :  ประมาณ 1 ปีนับจากวนัที�จดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  

19 การขอมตผิูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

19.1  การดําเนนิการและการบรหิารจดัการกองทนุ โดยบรษิทัจดัการ 

ในการดําเนินการและบรหิารจัดการใดๆ ของกองทุนนั$น บรษัิทจัดการจะดําเนินการใหเ้ป็นไปตามที�ระบไุวใ้นโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสอืชี$ชวน เวน้แต่กรณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน สมาคม และ/หรอืหน่วยงานอื�นใดที�มี
อํานาจตามกฎหมาย เชน่ กระทรวงการคลัง เป็นตน้ ไดแ้กไ้ขเปลี�ยนแปลง เพิ�มเตมิ ประกาศ กําหนด สั�งการ เห็นชอบ 
และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื�น บรษัิทจัดการจะดําเนินการใหเ้ป็นไปตามนั$น โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือ
หน่วยลงทนุแลว้ 

19.2  การแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

1.  ในกรณีที�กองทนุรวมใดมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุนอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุที�กําหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน หรอืที�กําหนดไวใ้นมาตรา 129 หรอืตามที�
กําหนดในประกาศนี$ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ�มเตมิดงัตอ่ไปนี$ดว้ย 

(1)   ในกรณีที�เป็นการขอมตทิี�มผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนดิไดรั้บผลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุไมเ่ทา่กนั ใหไ้ดรั้บมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุที�ถอืหน่วยลงทนุชนดิที�ไดรั้บผลกระทบเกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจํานวน
หน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ 

(2)   ในกรณีที�เป็นการขอมตทิี�มผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ใหไ้ดรั้บมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทนุที�ถอืหน่วยลงทนุชนดิที�ไดรั้บผลกระทบเกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ 



หนงัสือชี �ชวนสว่นข้อมลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช มั�นคง 

-51- 

(3)   ในกรณีที�เป็นการขอมตทิี�มผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึ�ง ใหไ้ดรั้บมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิที�
ไดรั้บผลกระทบเกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุชนดินั$น 

2.  การแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ หากมไิดก้ระทําตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ซึ�งคดิตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมด
ของโครงการ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น 

การแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละหา้สบิหา้
ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมดของโครงการ บรษัิทจัดการจะสง่เอกสารหลักฐานเกี�ยวกบัการขอมติ
และการนับมตไิปยังผูด้แูลผลประโยชน ์เพื�อใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรองผลการนับมตนัิ$น 

ทั $งนี$ ในการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการ หากไม่สามารถดําเนนิการตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้
เนื�องจากขอ้จํากดัในการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุวา่ดว้ย
หลกัเกณฑเ์กี�ยวกับขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวม และหนา้ที�ของบรษัิทจัดการ  บรษัิทจัดการอาจ
ดําเนนิการขอรับความเห็นชอบจากสาํนักงานสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางที�สาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.กําหนด 

3.  ในกรณีที�การแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการหรอืวธิกีารจัดการกองทนุ ไดก้ระทําโดยมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ ซึ�งคดิตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมดของโครงการ 
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้าํนักงาน ทราบภายใน 15 วนันับแตว่ันที�มมีตใิหแ้กไ้ข ทั $งนี$ บรษัิทจัดการจะแจง้การแกไ้ข
เพิ�มเตมิโครงการหรอืวธิกีารจัดการกองทนุไปยังผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุราย และจะประกาศทางหนังสอืพมิพร์ายวนัอยา่ง
นอ้ย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันับแตว่นัที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงาน หรอืวนัที�ไดม้มีตใิหแ้กไ้ข แลว้แตก่รณี 

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนในเรื�องใดๆ บรษัิทจัดการจะไม่นับคะแนนเสยีงของบคุคลหรอืกลุ่มบคุคลเดยีวกันนั$น
ในสว่นที�เกนิกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมดรวมในจํานวนเสยีงในการขอมตคิรั $งนั$น 

4. ในการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการจัดการหรอืวธิกีารจัดการที�มลีกัษณะเป็นการใหป้ระโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืเพื�อ
เป็นไปตามกฏหมายและหลกัเกณฑท์ี�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บรษัิทจัดการ
จะยื�นคําขอเป็นหนังสอืพรอ้มทั $งรายละเอยีดโครงการที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิแลว้ และคํารับรองของผูด้แูลผลประโยชน ์
เพื�อขอความเห็นชอบการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื�อสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ไดรั้บคําขอและเอกสารหลกัฐานที�ครบถว้นถกูตอ้งตามที�กําหนดแลว้ ใหถ้อืวา่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ไดใ้หค้วามเห็นชอบใหแ้กไ้ขเพิ�มเตมิโครงการได ้

5. บรษัิทจัดการอาจดําเนนิการเพิ�มเงนิทนุของโครงการจัดการกองทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทนุแลว้ ทั $งนี$ การเสนอขายหน่วยลงทนุตามจํานวนที�เพิ�มขึ$นของเงนิทนุโครงการไดต้อ่เมื�อไดม้กีารจดทะเบยีน
เปลี�ยนแปลงเงนิทนุโครงการตอ่สํานักงานแลว้ 

6. การแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการเพื�อเปลี�ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน ์ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการเพื�อลดคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยใหแ้ตกตา่งไปจากโครงการ จะถอืวา่
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ขเพิ�มเตมิโรงการเมื�อบรษัิทจัดการไดปิ้ดประกาศการลด
คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่ายไวท้ี�สํานักงานของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ 

7. บรษัิทจัดการอาจดําเนนิการควบรวมกองทนุที�อยูภ่ายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ ตอ่เมื�อไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมที�จะควบรวมกองทนุ และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน และปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์
เงื�อนไข และวธิกีารควบรวมกองทนุดงัตอ่ไปนี$ 

(7.1)  กองทุนรวมตั $งแต่สองกองทุนรวมขึ$นไปจะดําเนินการเพื�อควบรวมกองทุนไดต้่อเมื�อไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทนุตามหลกัเกณฑท์ี�ระบไุวใ้นโครงการ ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี$ 

(7.1.1) ไดรั้บมตเิกนิกึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ละ
กองทนุรวมที�จะควบรวมกองทนุดงักลา่ว 

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไมนั่บคะแนนเสยีงของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนันั$นในสว่นที�เกนิ
กว่าหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมดรวมในจํานวนเสยีงในการขอมตคิรั $งนั$น ทั $งนี$ ตาม
หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธิกีารที�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

(7.1.2) ในกรณีที�มผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที�จะควบรวมกองทุนออกเสยีงนอ้ยกว่ากึ�งหนึ�ง
ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมดของโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืออกเสยีงตั $งแตก่ึ�งหนึ�งขึ$นไปของ
จํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแตไ่ม่ไดม้ตโิดยเสยีงขา้งมากดา้นใดดา้น
หนึ�งเกนิกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมด หากบรษัิทจัดการประสงคจ์ะควบรวมกองทุน
ตอ่ไป ใหดํ้าเนนิการขอมตคิรั $งใหม่ภายใน สบิสี�วันนับแตว่นัประชมุครั$งแรกหรอืวนัที�กําหนดใหเ้ป็นวันสดุทา้ยของการรับ
หนังสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุในการขอมตคิรั $งแรก  และไดรั้บมตใินครั$งหลังนี$เกนิกึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยลงทนุ
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึ�งออกเสยีงลงมตขิองแตล่ะกองทนุรวมที�จะควบรวมกองทนุ 
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ในกรณีที�บริษัทจัดการตอ้งดําเนินการตาม (7.1.2) ใหบ้รษัิทจัดการแจง้ผลการนับมตคิรั $งแรกใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุน 
ทราบดว้ย 

การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ�ง ใหบ้รษัิทจัดการกําหนดรายละเอยีดของโครงการจัดการกองทนุรวมใหม ่
หรอืแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการจัดการกองทนุรวมที�รับโอน (ถา้ม)ี พรอ้มทั $งขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุเพื�อเลกิกองทนุรวมเดมิ
หรอืกองทนุรวมที�โอนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย 

ในการควบรวมกองทนุไมว่า่จะเป็นการควบรวมระหวา่งกองทนุปิดกับกองทนุปิดหรอืกองทนุปิดกับกองทนุเปิด หากมผีล
ใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที�รับโอนเป็นกองทุนเปิดใหบ้ริษัทจัดการขอมตผิูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื�อแกไ้ข
โครงการจัดการกองทนุปิดเป็นโครงการจัดการกองทนุเปิดดว้ย และหากไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ตามหลักเกณฑใ์น (7.1.1) ของวรรคหนึ�ง ใหถ้อืวา่ไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุปิด
เป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแลว้ ทั $งนี$โดยไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิัตติามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการกําหนดวธิปีฏบิัตใินการขอความเห็นชอบเพื�อแกไ้ขประเภทของโครงการ
จัดการกองทนุรวม 

 (7.2) ในการขอมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสบิสี�วันก่อนวัน
ประชมุ หรอืสง่หนังสอืขอมตลิว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนักอ่นวันที�กําหนดใหเ้ป็นวันสดุทา้ยของการรับหนังสอืแจง้มติ
จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยเปิดเผยขอ้มลูที�ผูถ้อืหน่วยลงทนุควรทราบเกี�ยวกับการควบรวมกองทนุไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ 
หรอืหนังสอืขอมตดิงักลา่ว 

(7.3) ในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสอืนัดประชุมหรือหนังสอืขอมตเิพื�อควบรวมกองทุนถงึวันที�มีการควบรวม
กองทนุ  บรษัิทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสั�งซื$อหน่วยลงทนุของกองทุนรวมที�จะควบรวมกองทนุที�ไดรั้บไว ้
แลว้ หรอือาจหยุดรับคําสั�งซื$อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดังกลา่วได ้โดยการปิดประกาศเรื�องดังกลา่วไว ้ณ ที�ทําการ
ทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้กีารประกาศเรื�องดงักลา่วไว ้ณ สถานที�ตดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซื$อคนื 

ในชว่งระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง ใหบ้รษัิทจัดการจัดทํารายงานแสดงสถานะ การลงทุนของวันทําการสดุทา้ยของแต่ละ
สัปดาห์ของกองทุนรวมที�จะควบรวมกองทุน  และจัดใหม้รีายงานดังกล่าวไว ้ณ ที�ทําการและสถานที�ตดิต่อทุกแห่ง
ดงักลา่วเพื�อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด ้และจัดสาํเนาใหเ้มื�อผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ 

(7.4) เมื�อผูถ้อืหน่วยลงทนุมมีตใิหม้กีารควบรวมกองทนุแลว้ ใหบ้รษัิทจัดการยื�นคําขอรับ ความเห็นชอบตอ่สาํนักงาน  
พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานประกอบคําขอรับความเห็นชอบ 

(7.5) บรษัิทจัดการบอกกลา่วการควบรวมกองทนุและการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการจัดการกองทนุรวม (ถา้ม)ี ตลอดจน
สทิธแิละกําหนดเวลาในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดมิหรอืกองทนุรวมที�โอนตามวธิกีารดงัตอ่ไปนี$
ภายในสบิหา้วนันับแตว่นัที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน 

(7.5.1) แจง้ใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที�จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสอืพรอ้มสรุปสาระสําคัญ
ของโครงการจัดการกองทนุรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที�รับโอนวันที�จะควบรวมกองทนุ วันเริ�มทําการซื$อขายหน่วยลงทุน
โดยระบวุนั เดอืน ปี อยา่งชดัแจง้ และสถานที�ตดิตอ่เพื�อสอบถามหรอืรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ 

(7.5.2) ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัที�มจํีาหน่ายแพร่หลายในทอ้งถิ�นอยา่งนอ้ยสองฉบบัเป็นเวลาสองวนัตดิตอ่กนั 

ในกรณีที�เป็นการควบรวมกองทุนระหวา่งกองทุนปิดกับกองทนุปิด หรอืกองทนุปิดกับกองทนุเปิด การแจง้และประกาศ
ตามวรรคหนึ�ง ใหบ้รษัิทจัดการแจง้และประกาศการไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุตามขอ้ 7.1 วรรคสี�ดว้ย 

(7.6) เมื�อบรษัิทจัดการไดม้หีนังสอืแจง้และประกาศการควบรวมกองทนุตามขอ้ (7.5) แลว้ ใหบ้รษัิทจัดการ
ดําเนนิการตามโครงการจัดการกองทนุรวมเดมิหรอืกองทนุรวมที�โอนในการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดมิหรอื
กองทนุรวมที�โอนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รอืกองทนุรวมที�รับโอน แลว้แตก่รณี 

สาํหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดมิหรอืกองทนุรวมที�โอนที�คดัคา้นหรอืที�ไม่ไดอ้อกเสยีงในการควบรวมกองทนุ  
บรษัิทจัดการจะจัดใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วในการที�จะออกจากกองทุนรวมกอ่นที�การควบ
รวมกองทนุแลว้เสร็จ โดยคํานงึถงึมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขาย และราคารับซื$อคนืในเวลากอ่นหนา้
การควบรวมกองทุน และแจง้ขอ้มูลเกี�ยวกับการควบรวมกองทุนดังกล่าวใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบ และสําหรับผูถ้ือ
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดมิหรอืกองทนุรวมที�โอน ไม่แสดงเจตนาภายในเวลาที�กําหนดใหส้ทิธ ิบรษัิทจัดการจะขอ
สงวนสทิธดํิาเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุใหมห่รอืกองทนุที�รับโอน 

(7.7) บรษัิทจัดการตอ้งจัดทําหนังสอืชี$ชวนสว่นสรุปขอ้มลูสําคญัและสว่นขอ้มลูโครงการที�เป็นปัจจบุนัของกองทนุรวม
ใหมห่รอืกองทนุรวมที�รับโอน โดยระบวุนัที�มกีารควบรวมกองทนุ รวมทั $งประวตัคิวามเป็นมาโดยสรุปของกองทนุรวมใหม่
หรอืกองทนุรวมที�รับโอนไวด้ว้ย และใหบ้รษัิทจัดการจัดสง่หนังสอืชี$ชวนดงักลา่วใหส้ํานักงานไมน่อ้ยกวา่หนึ�งวนัทําการ
กอ่นการเริ�มจัดสง่หรอืแจกจา่ยหนังสอืชี$ชวนสว่นสรุปขอ้มลูสําคญัใหป้ระชาชน 
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หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบังคับของมตดิงักลา่ว ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดใน
ขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรัษัทจัดการกองทนุรวม ทั $งนี$ การขอมตเิพื�อแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการเป็นไปตามที�
กําหนดไวใ้นมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 

20 ขอ้กําหนดอื�นๆ 

20.1  กรณีบุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดถอืหนว่ยลงทุนเกนิกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหนว่ยลงทนุที�
จําหนา่ยไดแ้ลว้ท ั�งหมด 
ในกรณีที�บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุน  บรษัิทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสยีงที�เกนิกว่าหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมดของกองทุนรวม เวน้แต่การเกนิ
ขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุตามขอ้ 5.2.7.1 (3)(ค)  

โดยบรษัิทจัดการจะดําเนนิการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนันั$นใหม้จํีานวนไมเ่กนิ
หนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมดของกองทนุรวมนั$นภายในสองเดอืนนับแตว่ันที�ปรากฏกรณี
ดังกล่าว หรือดําเนินการเลกิกองทุนรวมนั$นทันที เวน้แต่ เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

20.2 การแกไ้ข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเตมิโครงการจดัการกองทนุหรอืวธิกีารจดัการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิในการแกไ้ข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวธิีการจัดการตามที�
เห็นสมควรในกรณีที�สว่นราชการตา่งๆ เชน่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/
หรอื หน่วยงานอื�นใดที�มอํีานาจตามกฎหมาย ไดม้กีารปรับเปลี�ยน แกไ้ข เพิ�ม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั�งการ ผ่อนผันใน
เรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับหลักเกณฑ ์เงื�อนไข วธิกีารจัดตั $งจัดการ และ/หรอืวธิกีารบรหิารจัดการกองทุนไม่วา่จะเป็น
เรื�องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้กําหนด ระเบียบปฏิบัต ิเงื�อนไข หรือ รายละเอียดต่างๆ ทั $งนี$โดยถือว่าไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกราย ทั $งนี$การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงเพิ�มเตมิดังกล่าว จะตอ้งเป็นไปตามที�สํานักงาน
ประกาศกําหนด เห็นชอบ ผอ่นผัน สั�งการ ใหส้ามารถกระทําได ้ 

20.3 การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนื�องจากการที�กองทุนใชบ้รกิารบุคคลอื�น (Soft commission) 

บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื�อกองทุนจากบุคคลที�เป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื�องมาจากการใชบ้รกิารของ
บคุคลดงักลา่วในการจัดการกองทนุได ้โดยมหีลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี$ 

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

(2) ตอ้งไมม่พีฤตกิรรมที�แสดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบคุคลนั$นบอ่ยครั$งเกนิความจําเป็นเพื�อใหก้องทนุ
ไดรั้บประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว  (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ�งใหแ้ก่กองทุนรวมที�อยู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทตอ้ง
กระทําดว้ยความเป็นธรรมและคํานงึถงึลักษณะและประเภทหลกัทรัพยท์ี�อาจมไีวไ้ดข้องกองทนุรวมนั$นดว้ย 

20.4  การกูย้มืเงนิหรอืการทําธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซื�อคนื 

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

20.5 การดํารงความเพยีงพอของเงนิทุน 

ในกรณีที�บรษัิทจัดการไมส่ามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่
ดว้ยหลักเกณฑ์เกี�ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุน และการทําประกันภัยความรับผดิของบรษัิทจัดการ 
บรษัิทจัดการจะเปลี�ยนใหบ้รษัิทจัดการรายอื�นเขา้จัดการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิขีอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ�งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วย
ลงทนุที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมดของกองทนุรวมภายใน 15 วนันับแตว่นัที�บรษัิทจัดการรูห้รอือาจรูถ้งึการไมส่ามารถดํารง
ความเพียงพอของเงนิกองทุนดังกล่าว ทั $งนี$ หากมเีหตุจําเป็นและสมควร บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ํานักงานพิจารณา
ขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคัดเลอืกบรษัิทจัดการรายใหม่จะคํานงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ  
และในกรณีที�มคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึ$นจากการเปลี�ยนบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว  

หากบรษัิทจัดการไมส่ามารถดําเนนิการภายในระยะเวลาที�กําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 

20.6 การบรกิารซื�อขายหนว่ยลงทนุดว้ยวธิอี ื�นๆ เพิ�มเตมิ 

(1) บรษัิทจัดการอาจเปิดใหบ้ริการซื$อขายหน่วยลงทุนดว้ยวธิีการซื$อขายแบบอื�นๆ เพิ�มเตมิ ตามหลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขที�บรษัิทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผู้ ้
ลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันก่อนเริ�มใหบ้ริการ โดยติดประกาศไวท้ี�สํานักงานของบริษัทจัดการ และ
สาํนักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ 
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(2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงหรอืปรับปรุง เพิ�มเตมิ วธิกีารชําระเงนิค่าซื$อขายหน่วยลงทุนโดยไม่
ถอืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยจะทําการตดิประกาศที�สํานักงานของบรษัิทจัดการ และสํานักงานผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซื$อคนื  

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

บรษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนืที�บรษัิทจัดการแตง่ตั $ง อาจพจิารณาขอขอ้มูล เอกสาร หลกัฐาน 
เพิ�มเตมิจากผูส้นใจสั�งซื$อหน่วยลงทนุ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุ หรอืบคุคลที�เกี�ยวขอ้งกับผูล้งทนุตามคําจํากัด
ความของกฎหมายหรือตามที�หน่วยงานที�มอํีานาจกําหนด ทั $งก่อนและหรอืภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว้ ทั $งนี$
เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอื�นที�เกี�ยวขอ้ง หรือ
เพื�อใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏบิัต ิหรอืการตคีวาม หรอืการสั�งการของหน่วยงานผูม้อํีานาจ ทั $งนี$ บรษัิทจัดการและ/หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนืมหีนา้ที�ตอ้งทําความรูจั้กตัวตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสิจูน์
ทราบลกูคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้งทนุ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุมหีนา้ที�แจง้การเปลี�ยนแปลง
ขอ้มูลเกี�ยวกับการรูจั้กตัวตนของลกูคา้ (KYC) และการพสิจูน์ทราบลกูคา้ (CDD) ใหบ้รษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซื$อคนืทราบ โดยตามแนวทางปฏบิตัขิองกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการฟอกเงนิดังกลา่ว บรษัิทจัดการและ/
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนืจําเป็นตอ้งดําเนนิการตามกฎหมายครอบคลุมทั $งการเปิดบัญชเีพื�อใชบ้รกิารใหม ่
การทําธุรกรรมของลูกคา้เดมิ และการทบทวนขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั $งการดําเนินการอื�นๆ ตามที�
หน่วยงานผูม้อํีานาจกําหนดแนวทาง 

20.8 ขอ้จํากดัการถอืหนว่ยลงทนุ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลี�ยนแปลง เพิ�มเตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มูล หรอื
รายงานตา่ง ๆ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะปรับปรุงเปลี�ยนแปลง เพิ�มเตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดสง่เอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน   
ต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับกองทุน เช่น หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ รายงานยอดหน่วย
ลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็นตน้ โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจรับเอกสาร ขอ้มูล หรือรายงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับ
กองทนุแตกตา่งไปจากเดมิ เชน่ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาจัดสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานตา่ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบักองทนุ
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบอื�นใดของบริษัทจัดการหรือบริษัทประกัน ดังนั$น ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจึงควร
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดรั้บขอ้มูลเกี�ยวกับกองทุนครบถว้นแลว้ เพื�อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทั $งนี$ สาหรับหนังสอื
รับรองสทิธใินหน่วยลงทุนที�ไดรั้บผ่านทางระบบอเิล็กทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื�นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทน
หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุตามปกตไิด ้

การซื�อหนว่ยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ  

ผูล้งทุนสามารถซื$อหน่วยลงทุนของกองทุนนี$ควบกรมธรรมป์ระกันชวีติหรอืที�เรียกวา่ กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วย
ลงทนุ โดยตดิตอ่กบับรษัิทประกนัชวีติ หรอืตวัแทนที�บรษัิทประกันชวีติกําหนด (ถา้ม)ี ทั $งนี$ การซื$อขายหน่วยลงทนุควบ
กรมธรรมป์ระกันชวีติอาจมขีอ้กําหนด และวธิปีฏบิัตทิี�แตกตา่งไปจากการซื$อขายหน่วยลงทนุเพยีงอย่างเดยีว ผูล้งทนุที�
ซื$อกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุจงึควรศกึษารายละเอยีดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกันชวีติ
ควบหน่วยลงทนุกอ่น  

บรษัิทประกันชวีติเป็นตัวแทนของผูถ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีติในการรวบรวม และนําส่งคําสั�งซื$อขาย
หน่วยลงทนุ รวมทั $งคําสั�งต่าง ๆ ไปยังบรษัิทจัดการในนามของบรษัิทประกันชวีติ โดยไม่เปิดเผยชื�อที�แทจ้รงิของผูถ้อื
หน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีติมีหนา้ที�ตอ้งตดิต่อเพื�อรับหน่วยลงทุน 
หรอืรับชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ และตลอดจนรับคํายนืยันการทํารายการตา่ง ๆ จากบรษัิทประกนัชวีติโดยตรง  

อนึ�ง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการใหบ้รกิารซื$อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ 
รวมถึงการใหบ้ริการอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนและ/หรือ ผูล้งทุนที�ซื$อ
กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุแลว้ ทั $งนี$ ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงการใหบ้รกิารดังกลา่ว บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนทราบลว่งหนา้ โดยตดิประกาศที�ทําการของบรษัิทจัดการและ/หรอืบรษัิทประกันชวีติและ/หรอืเผยแพร่บน
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

ในกรณีที�มกีารยกเลกิบรกิารดังกล่าว บรษัิทจัดการ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน โดยตดิ
ประกาศที�ทําการของบรษัิทจัดการและ/หรอืบรษัิทประกันชวีติ และ/หรอืเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และแจง้
ใหส้าํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ราบภายใน 15 วนั  

ขอ้กําหนดเกี�ยวกับการซื$อขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติดงัตอ่ไปนี$ อาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้โดยถอืวา่
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุและ/หรอืผูล้งทนุที�ซื$อกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุแลว้  

1. มลูคา่ขั $นตํ�าของการสั�งซื$อหน่วยลงทนุ มูลคา่ขั $นตํ�าของการขายคนืหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัช ี
ขั $นตํ�าจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั $นตํ�า คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) และคา่ธรรมเนยีม
การรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) :  

เนื�องจากการซื$อขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติมขีอ้กําหนดที�เกี�ยวขอ้งกับกรมธรรม ์เชน่ การเวนคนืกรมธรรม ์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี�ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกับ
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กรมธรรม ์เชน่ คา่การประกันภัย เป็นตน้ ดังนั$น การสั�งซื$อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ จงึมขีอ้กําหนดใน
เรื�องมูลคา่ขั $นตํ�าของการสั�งซื$อหน่วยลงทนุ มูลคา่ขั $นตํ�าของการสั�งขายคนื จํานวนหน่วยลงทนุขั $นตํ�าของการสั�งขายคนื 
มูลคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั $นตํ�า จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั $นตํ�า คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
(Front-end Fee) และคา่ธรรมเนียมการรับซื$อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ซึ�งอาจแตกต่างจากการซื$อขายหน่วย
ลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุทั�วไปเพยีงอยา่งเดยีว 

ผูล้งทนุที�สนใจซื$อกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ จงึตอ้งศกึษาขอ้กําหนดดงักลา่วได ้ตามเงื�อนไขที�ระบไุวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ และ/หรอืเอกสารประกอบการขายที�จัดทําโดยบรษัิทประกนัชวีติ 

2. การเสนอขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ :  

ผูล้งทนุสามารถซื$อหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษัิทประกันชวีติ หรอื
ตวัแทนที�บรษัิทประกนัชวีติกําหนด (ถา้ม)ี โดยชาํระคา่ซื$อหน่วยลงทนุตามวธิกีารที�แตล่ะบรษัิทประกนัชวีติกําหนด ทั $งนี$ 
บรษัิทประกันชวีติอาจกําหนดมูลคา่ขั $นตํ�าในการสั�งซื$อหน่วยลงทนุ วันและเวลาทําการในการสั�งซื$อหน่วยลงทนุ วธิกีาร
ในการสั�งซื$อ วธิกีารชําระเงนิเพิ�มเตมิ ตามที�ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายที�ผูล้งทนุไดรั้บจาก
บรษัิทประกันชวีติ โดยระยะเวลาในการสั�งซื$อจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุที�กําหนดไวใ้น
โครงการ และคําสั�งซื$อหน่วยลงทนุจะมผีลเมื�อบรษัิทจัดการไดรั้บชาํระเงนิครบถว้นจากบรษัิทประกนัชวีติแลว้  

ในกรณีของการสั�งซื$อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีติ บรษัิทจัดการ หรือบรษัิทประกันชวีติอาจปฏเิสธคํา
สั�งซื$อขายหน่วยลงทนุของผูล้งทนุ เมื�อพจิารณาเห็นวา่ คําสั�งดังกลา่วอาจเขา้ขา่ยการทําธุรกรรมที�มเีหตอุนัควรเชื�อได ้
ว่ามีความเกี�ยวขอ้งหรืออาจจะเกี�ยวขอ้งกับการฟอกเงนิและ/หรือการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย ตาม
พระราชบัญญัตป้ิองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และพระราชบัญญัตป้ิองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิ
แกก่ารกอ่การรา้ย รวมถงึกฎหมายฉบับอื�นที�เกี�ยวขอ้ง หรอืเขา้ขา่ยบคุคลที�บรษัิทประกันชวีติสงวนสทิธใินการพจิารณา
รับประกัน หรือการสั�งซื$อหน่วยลงทุนดังกล่าวมผีลกระทบตอ่การลงทุนของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืตอ่ชื�อเสยีง
หรอืต่อความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ หรอืบรษัิทประกันชวีติ รวมถงึกรณีที�คําสั�งซื$อหน่วยลงทนุเขา้
ข่ายเป็นการทําธุรกรรมที�ถอืเป็นความผดิตามกฎหมาย ขัดต่อกฎหมายหรอืความสงบเรียบรอ้ยของประชาชนหรอือยู่
ภายใตคํ้าสั�งหา้มการทําธุรกรรมของทางราชการ และกรณีที�ผูล้งทนุไม่ผ่านหลักเกณฑก์ารรับประกันของบรษัิทประกัน
ชวีติ 

3. การรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ :  

3.1. ผูล้งทนุที�ซื$อกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์
ประกนัชวีติควบหน่วยลงทนุผ่านบรษัิทประกนัชวีติหรอืตัวแทนที�บรษัิทประกนัชวีติกําหนด (ถา้ม)ี  

ทั $งนี$ บรษัิทประกันชวีติอาจกําหนดมูลคา่ หรอื จํานวนหน่วยลงทนุขั $นตํ�าในการขายคนืหน่วยลงทนุ เงื�อนไขในการขาย
คนืหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทุน วธิกีารนําสง่เงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเพิ�มเตมิตามที�ระบุไวใ้น
กรมธรรมป์ระกันชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายที�ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดรั้บจากบรษัิทประกนัชวีติ โดยระยะเวลาการขายคนื
จะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาที�กําหนดไวใ้นโครงการ และคําสั�งขายคนืจะมผีลเมื�อบรษัิทประกันชวีติไดส้ง่คําสั�งขาย
คนืหน่วยลงทุนดังกลา่วมายังบรษัิทจัดการแลว้ โดยบรษัิทประกันชวีติอาจตอ้งการเอกสารหลักฐานจากผูถ้อืกรมธรรม์
จนครบถว้น กอ่นสง่คําสั�งขายคนืหน่วยลงทนุมายังบรษัิทจัดการ  

ทั $งนี$ ผูล้งทุนที�ซื$อกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนที�ประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถขายคนืหน่วยลงทุน 
โดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใชแ้บบฟอร์มของบรษัิทประกันชวีติ ตามจํานวนขั $นตํ�าและเงื�อนไขที�ระบุไวใ้น
กรมธรรม ์ 

บรษัิทจัดการจะดําเนินการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กต่ัวแทนของผูถ้อืกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน 
(กลา่วคอื บรษัิทประกันชวีติที�ออกกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ) ภายใน 5 วันทําการ นับตั $งแตว่นัถัดจากวนัทํา
การซื$อขายหน่วยลงทุน และบรษัิทประกันชวีติมหีนา้ที�ตอ้งชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนที�ไดรั้บจากบรษัิทจัดการ
ใหแ้กผู่ถ้อืกรมธรรมภ์ายใน 5 วันทําการ นับตั $งแตว่นัถัดจากวันทําการซื$อขายหน่วยลงทนุ โดยวธิกีารรับคา่ขายคนืหน่วย
ลงทนุเป็นไปตามวธิทีี�บรษัิทประกนัชวีติกําหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ  

3.2. การรับซื$อคนืหน่วยลงทนุอตัโนมัตภิายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ :  

ในบางกรณี บรษัิทประกนัชวีติ อาจมขีอ้ตกลงกบัผูถ้อืหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติที�จะดําเนนิการสง่คําสั�งซื$อ/ 
ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นประจําหรอือตัโนมัตหิรอืตามเงื�อนไขใด ๆ ทกุเดอืน และ/หรอืดําเนนิการนําเงนิจากการขายคนื
หน่วยลงทนุมา 

ชาํระคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยอื�นใด ๆ ที�บรษัิทประกนัชวีติเรยีกเก็บเงนิจากผูถ้อืหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 
ทั $งนี$ การสง่คําสั�งซื$อ/ขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืคําสั�งใด ๆ เกี�ยวกับการดงักลา่วในแตล่ะครั$งโดยบรษัิทประกนัชวีติ ถอืวา่
บรษัิทประกนัชวีติไดรั้บมอบอํานาจจากผูถ้อืหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติใหส้ง่คําสั�งดงักลา่วมายังบรษัิทจัดการ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยบรษัิทประกันชวีติอาจจะสรุปคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วและจัดสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ ทั $งนี$ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
สามารถตรวจสอบคา่ใชจ้า่ยลา่สดุไดต้ามชอ่งทางที�บรษัิทประกนัชวีติจะเปิดเผยเพิ�มเตมิในเอกสารประกอบการขายตาม
รูปแบบและเงื�อนไขที�บรษัิทประกนัชวีติตกลงกบัลกูคา้  
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4. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  

กรณีที�ผูล้งทนุที�ซื$อกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเป็นผูอ้อกเอกสารรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ
ใหแ้กบ่รษัิทประกนัชวีติ ภายใน 10 วนัทําการนับตั $งแตว่นัทํารายการสั�งซื$อหน่วยลงทนุ ทั $งนี$ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ
ที�จะไมอ่อกเอกสารรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้อืหน่วยภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ  

ทั $งนี$ บรษัิทประกนัชวีติจะเป็นผูอ้อกและจัดสง่หนังสอืยนืยันการทํารายการซื$อหน่วยลงทนุตามขอ้ (2) และการขายคนื
หน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามขอ้ (3) ขอ้ 3.1 ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทําการ 
นับตั $งแตว่นัถัดจากวนัสั�งซื$อหรอืขายคนืหน่วยลงทนุ  

5. การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทนุผา่นบรษัิทประกนัชวีติ ตามจํานวนขั $นตํ�า จํานวนเงนิคงเหลอื
ขั $นตํ�า และเงื�อนไขที�ระบไุวใ้นกรมธรรม ์โดยสง่คําสั�งตามแบบฟอรม์ที�บรษัิทประกนัชวีติกําหนด  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมภายใต ้
กรมธรรมป์ระกันชวีติตามที�บรษัิทประกันชวีติกําหนดไวเ้ท่านั$นโดยตอ้งเป็นการทํารายการผ่านบรษัิทประกันชวีติ การ
สับเปลี�ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที�บริษัทประกันชวีติขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ�ง 
(กองทุนเปิดตน้ทาง) เพื�อซื$อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอกีกองหนึ�ง (กองทนุเปิดปลายทาง) ใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกันชวีติและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชวีติจะเป็น
ผูดํ้าเนินการนําเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง ซึ�งไดห้ักค่าธรรมเนียมการรับซื$อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
เพื�อนําไปชําระค่าซื$อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดําเนินการอื�นใดเพื�อใหเ้กดิรายการดังกล่าวใหก้ับผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ  

ทั $งนี$ การดําเนนิการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ ม ี3 รูปแบบสรุปไดด้งันี$  

(1)  การสับเปลี�ยนกองทุน คอื การสับเปลี�ยนจากกองทุนเปิดตน้ทางกองหนึ�งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ�งหรือ
หลายกองทนุตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นครั$งคราว  

(2)  การสบัเปลี�ยนกองทนุอตัโนมัต ิคอื การสบัเปลี�ยนกองทนุเป็นประจําตามคําสั�งที�ผูถ้อืหน่วยลงทนุระบไุวล้ว่งหนา้ให ้
มกีารขายหน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทางกองหนึ�งเพื�อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอกีกองหนึ�งหรอืหลายกองทุน
ตามเงื�อนไขที�ผูถ้อืหน่วยลงทนุแสดงความประสงค ์ 

(3)  การปรับสัดสว่นกองทุนอัตโนมัต ิคอื การสบัเปลี�ยนจากกองทุนเปิดตน้ทางกองหนึ�งหรอืหลายกองทุนไปกองทุน
เปิดปลายทางกองหนึ�งหรอืหลายกองทุนโดยอัตโนมัตติามรอบของกรมธรรม ์เชน่ ทกุรอบสามเดอืน เป็นตน้ โดยใหม้ี
สดัสว่นการลงทนุเป็นไปตามที�ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงค ์ 

บรษัิทประกนัชวีติอาจระงับการสบัเปลี�ยนการถอืหน่วยลงทนุเป็นการชั�วคราว และ/หรอืถาวรในกรณีที�บรษัิทประกนัชวีติ
เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมผีลกระทบในทางลบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรือกรณีที�ยกเลกิตามเงื�อนไขที�กําหนดไวใ้น
กรมธรรม ์ 

บรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูจั้ดสง่หนังสอืยนืยันการทํารายการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 10 วันทํา
การ นับแต่วันที�ไดดํ้าเนินการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิและการปรับ
สัดส่วนลงทุนอัตโนมัต ิบรษัิทประกันชวีติ จะจัดสง่รายงานยนืยันการรับคําสั�งครั $งแรก หรอื สรุปสง่เป็นรายงานรายปี 
แลว้แตก่รณี ทั $งนี$ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโทรศพัทส์อบถามสถานะการลงทนุไดท้างโทรศัพทต์ามที�บรษัิทประกนัชวีติ
กําหนด  

6. วนัและเวลาในการขาย รับซื$อคนืหน่วยลงทนุ และสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถซื$อ ขาย หรอืสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนไดท้ี�บรษัิทประกันชวีติไดทุ้กวันและเวลาทําการที�บรษัิท
ประกันชวีติกําหนด ทั $งนี$ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถทํารายการเกี�ยวกับกองทุน ไดแ้ก ่การซื$อหน่วยลงทนุ (การชําระเบี$ย
ประกันภัยเพิ�มเตมิพเิศษ) การขายคนืหน่วยลงทุน (การถอนเงนิจากบัญชกีรมธรรมป์ระกันชวีติ) การสบัเปลี�ยนกองทุน 
การสับเปลี�ยนกองทุนอัตโนมัต ิและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตไิดโ้ดยส่งคําสั�งตามแบบฟอร์มและปฏิบัตติาม
หลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขที�บรษัิทประกนัชวีติกําหนด  

7. สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุมสีทิธติา่งๆที�แตกตา่งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุทั�วไปที�ซื$อ
หน่วยลงทนุของกองทนุนี$เพยีงอยา่งเดยีว เชน่  

(1).  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะไมใ่หม้กีารโอนเปลี�ยนมอืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใดทั $งสิ$น  

(2).  ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุไมม่สีทิธนํิาหน่วยลงทนุไปจํานําเป็นหลกัประกนั  

(3).  ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกนัภัยจากบรษัิทประกันชวีติ รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถยกเลกิการ
ทํา กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาที�บรษัิทประกนัชวีติ และ/หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกําหนด 
โดยบรษัิทประกนัชวีติจะเป็นผูดํ้าเนนิการขายหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการในสว่นของการลงทนุในหน่วยลงทนุ  
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(4).  สทิธใินการขอรับหนังสอืชี$ชวนสว่นขอ้มลูรายละเอยีดโครงการจากบรษัิทประกนัชวีติ หรอืตวัแทนขายหน่วยลงทนุ
ควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ (ถา้ม)ี ที�บรษัิทประกนัชวีติกําหนด  

(5).  สทิธใินการไดรั้บทราบจากบรษัิทประกนัชวีติ ถงึรายชื�อของบรษัิทจัดการทกุแหง่ที�รับจัดการกองทนุรวมควบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติที�เสนอขายโดยบรษัิทประกนัชวีตินั$น  

(6).  สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มลูจากบรษัิทประกนัชวีติเกี�ยวกบัชื�อ ที�อยู ่ของบรษัิทจัดการ บรษัิทประกนัชวีติ รวมทั $ง
ชื�อ ที�อยู่ และเลขประจําตัวของตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติที�บรษัิทประกนัชวีติกําหนด 

(7).  สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มลูจากบรษัิทประกนัชวีติเกี�ยวกบัความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกับหน่วยลงทนุที�ไดรั้บคําแนะนํา
เพื�อซื$อหน่วยลงทนุนั$น ตลอดจนรับทราบคําเตอืนและคําอธบิายเกี�ยวกบัความเสี�ยงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ  

(8).  สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้เท็จจรงิที�มผีลกระทบอยา่งมนัียสําคัญตอ่สทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืตอ่
การตดัสนิใจในการลงทนุ เชน่ การขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที�อยูใ่นขั $นตอนการดําเนนิการเพื�อการควบกองทนุ
รวมหรอืการรวมกองทนุรวม เป็นตน้ จากบรษัิทประกนัชวีติ  

(9).  สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มลูจากบรษัิทประกนัชวีติเกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เชน่ คา่ธรรมเนยีมหรอื
ผลตอบแทนที�ตัวแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจไดรั้บจากการซื$อกรมธรรม ์รวมทั $งการซื$อหรอืขาย
คนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้  

(10). เงื�อนไขหรอืสทิธใินการรับบรกิารจากบรษัิทจัดการของผูถ้อืหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจไม่เทา่เทยีม 
และแตกตา่งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุทั�วไป เชน่ สทิธใินการรับสมุดบัญชแีสดงสทิธหิน่วยลงทนุ (Fund Book) ของบรษัิท
จัดการ และการไดรั้บขอ้มูลกองทนุอาจมคีวามลา่ชา้กวา่ไดรั้บจากบรษัิทจัดการโดยตรง รวมถงึการที�ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรมป์ระกันชวีติจะไม่สามารถทํารายการผ่านชอ่งทางปกตอิื�นๆของบรษัิทจัดการ นอกเหนือจากการทํารายการ
ผ่านบรษัิทประกันชวีติที�ผูถ้อืหน่วยลงทุนมกีรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทั $งนี$ เนื�องจากบรษัิทประกัน
ชวีติจะทําหนา้ที�เป็นตัวแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติในการรวบรวม และสง่คําสั�งซื$อขายหน่วย
ลงทุนไปยังบรษัิทจัดการในนามของบรษัิทประกันชวีติ โดยไม่เปิดเผยชื�อที�แทจ้รงิของผูถ้ือหน่วยลงทุน (Omnibus 
Account) และจะเป็นผูต้ดิต่อในการยนืยันรายการต่างๆ ตลอดจนสง่มอบหน่วยลงทุนในกรณีซื$อ และชําระค่าขายคนื
หน่วยลงทุนในกรณีขายคนืหน่วยลงทุนใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ โดยตรงตามวธิกีารที�บรษัิท
ประกนัชวีติแตล่ะแหง่กําหนด  

(11).  นอกจากนี$ สทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ อาจอยูภ่ายใตเ้งื�อนไข และขอ้กําหนดของบรษัิทประกนัชวีติที�ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านบรษัิทประกนัชวีติแตล่ะราย โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 
ตอ้งศกึษารายละเอยีดในกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุและเอกสารที�เกี�ยวขอ้งเพิ�มเตมิ  

8. การจัดสง่เอกสารใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ :  

1.  การจัดสง่รายงานหกเดอืน และรายงานประจําปี  

บรษัิทประกนัชวีติจะเป็นผูดํ้าเนนิการจัดสง่รายงานหกเดอืน รายงานประจําปีของกองทนุ ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 
หลงัจากที�ไดรั้บเอกสารจากบรษัิทจัดการ  

2.  รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ อาจตดิตอ่บรษัิทประกนัชวีติเพื�อใหจั้ดสง่รายงานแสดงฐานะการถอืหน่วย
ลงทนุตามวธิกีารและเงื�อนไขที�บรษัิทประกนัชวีติกําหนด 

20.9 ขอ้กําหนดเกี�ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษตีา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายที�เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ�งต่อไป
จะเรยีกวา่ FATCA) โดยมผีลบังคับใชว้ันที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลา่วกําหนดใหส้ถาบันการเงนิที�
ไม่ใช่สัญชาตอิเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มูลเกี�ยวกับ
บัญชขีองบุคคลที�อยู่ในบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึ�งรวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สัญชาติ
อเมรกิัน ผูซ้ ึ�งมถีิ�นที�อยู่ถาวรในสหรัฐอเมรกิา และผูซ้ ึ�งมถีิ�นที�อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมรกิา) ซึ�งเปิดหรอืมไีวก้ับ FFI นั$น 
นอกจากนี$ยังปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที�มีขอ้กําหนดและ
หลักเกณฑ์ในลักษณะที�คลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึ�งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้ง”) 

กองทนุรวมและบรษัิทจัดการถอืวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ�งถูกกําหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยมหีนา้ที�ตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบคุคลสัญชาตอิเมรกิัน
และบคุคลที�มลีักษณะตามหลักเกณฑท์ี� FATCA กําหนด หนา้ที�ในการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพื�อหาความสมัพันธข์อง
ลูกคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ที�ในการกําหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจัดทําเอกสารยนืยันตนตาม
หลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพื�อปฏบิัตติามหลักเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนั$นจะไดรั้บผลกระทบที�สําคัญ
ในสองกรณี คอื 
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(1) ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30 % ของเงนิที�กองทนุรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรัพยส์นิ
ทางการเงนิในประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ�งจะเริ�มตน้ตั $งแต่วันที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 
และเงนิลงทุนทางออ้มในทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึ�งอาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิ
ลงทุนกับสถาบันการเงนิอื�นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ�งจะเริ�มตน้ตั $งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA 
กําหนดใหส้ถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ที�เขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้กําหนดของ FATCA (ซึ�งรวมถงึ
ธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ) มหีนา้ที�
ดําเนนิการหักเงนิ ณ ที�จา่ยดงักลา่วกอ่นชําระใหก้ับกองทนุรวมที�เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงนิทั $งในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทั $งผูด้แูลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และ
ผูส้นับสนุนการขายและรับซื$อคนืหน่วยลงทุน ที�เขา้ร่วมผูกพันตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงับการ
ทําธุรกรรมทางการเงนิหรือยุตคิวามสัมพันธท์างธุรกจิกับกองทุนรวมหรือบรษัิทจัดการ ซึ�งอาจทําใหก้องทุนรวมไม่
สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือดําเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทําใหผู้ถ้ ือหน่วย
ลงทนุไมส่ามารถทํารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรับซื$อคนืหน่วยลงทนุไดอ้กีตอ่ไป  

เพื�อมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมไดรั้บผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั $งเพื�อเป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุโดยรวม บรษัิทจัดการและกองทนุรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพื�อปฏบิัตติามหลักเกณฑแ์ละ
ขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้ง และเพื�อใหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมสามารถปฏบิัตติามภาระผกูพัน
ภายใตข้อ้กําหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทนุรวม (ซึ�งรวมทั $งผูท้ี�
เกี�ยวขอ้งกับการปฏบิัตงิานของกองทุน เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรับซื$อ
คนืหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการดงันี$ 

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนที�เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที�กฎหมาย
ตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้งกําหนด) ใหคํ้ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสง่ขอ้มูล (เชน่ ชื�อ ที�อยู ่
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษีของสหรัฐอเมรกิา จํานวนและมูลคา่หน่วยลงทนุคงเหลอื จํานวนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุหรอื
เงนิปันผลที�ไดรั้บ เป็นตน้)ที�มอียูใ่นบัญชทีั $งหมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุนั$นกับบรษัิทจัดการ ใหก้ับหน่วยงานของรัฐทั $งใน
และตา่งประเทศ ตามขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือคํายนิยอม เพิ�มเตมิ เพื�อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เกี�ยวขอ้งกับประเทศสหรัฐอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสัญชาตอิเมรกิันหรือการใหข้อ้มูลตามหัวขอ้ที�
กําหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเมื�อขอ้มูลที�เคยให ้
ไวม้ีการเปลี�ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื�อยืนยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที�
เกี�ยวขอ้ง (ในกรณีที�เป็นลกูคา้สถาบนัการเงนิ) ทั $งนี$ เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

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

เพื�อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที�จะเกดิตอ่กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั $งเพื�อใหก้องทุนหรอืผูถ้อื
หน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพิ�มขึ$นหากมกีารดําเนนิการที�สอดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้งขา้งตน้ 
ในกรณีที�ผูถ้ ือหน่วยลงทุนปฏเิสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที�บริษัทจัดการกําหนด 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ�งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี$ตามความจําเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที�บริษัทจัดการแจง้นี$แลว้ และ/หรือได ้
ดําเนนิการตามขอ้ตกลงที�ไดร้ะบไุวใ้นคําขอเปิดบัญช ี  

(1)  ไมรั่บคําสั�งซื$อ/ สบัเปลี�ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2)  ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และดําเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(3) ดําเนินการหักเงนิ ณ ที�จ่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที�ชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อื
หน่วยลงทนุรายนั$นได ้เพื�อใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้ง ทั $งนี$ ตอ้งไม่ขัด
กบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื�นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บ
ประโยชนเ์พิ�มขึ$น หากมกีารดําเนนิการที�สอดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้งขา้งตน้ 

การดําเนนิการดงักลา่วถอืเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื�อ
หลกีเลี�ยงมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทนุมกีารดําเนนิการที�ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคับของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศ
ที�เกี�ยวขอ้งอันจะทําใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหัก ณ ที�จ่าย หรือถูกปิดบัญชธีนาคารตามที�กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ�งในทาง
ปฏบิัตบิรษัิทจัดการจะเลอืกดําเนนิการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุที�เขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็น
บคุคลตามที�กฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้งกําหนด)เทา่นั$น  

ทั $งนี$ ในกรณีที�กฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิขอ้กําหนดเพื�อรองรับการดําเนนิการตามที�บรษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิว ้
ขา้งตน้ บรษัิทจัดการ(รวมถงึผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง) จะดําเนินการตามขอ้กําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่ง
ขอ้มูลของผูถ้ือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื�นใดที�ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ 
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21.  การดําเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถดํารงเงนิกองทุนไดท้ี� ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที� บรษัิทจัดการไม่สามารถดํารงเงนิกองทุนไดต้ามท ีประกาศกําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนินการเปลี�ยนให ้
บรษัิทจัดการรายอื�นเขา้จัดการกองทนุรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึ�งคดิตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกันมากกวา่รอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุท ีจําหน่ายได ้
แลว้ทั $งหมดของกองทนุรวมภายใน 15 วนันับแตว่นัที�รูห้รอืควรรูว้า่ไมส่ามารถดํารงเงนิกองทนุได ้ทั $งนี$ หากมเีหตจํุาเป็น
และสมควร บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ํานักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปไดโ้ดยการคัดเลอืกบรษัิทจัดการกองทุน
รวมรายใหม่จะคํานงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และในกรณีท ีมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึ$นจากการเปลี�ยนบรษัิท
จัดการ บรษัิทจัดการรายเดมิจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายดังกล่าว หากบรษัิทจัดการไม่สามารถดําเนินการไดภ้ายใน
ระยะเวลาท ีกําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 

22.มาตรการเยยีวยากรณีบรษิทัจดัการปฏบิตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการอนุมตัใิหจ้ดัต ั�งกองทุน
รวมเป็นการท ั�วไป 

ในกรณีที�บรษัิทจัดการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิัตติามหลักเกณฑเ์กี�ยวกับการอนุมัตใิหจั้ดตั $งกองทนุรวมแบบเป็นการทั�วไปและ
การฝ่าฝืนหรอืการไม่ปฏบิัตนัิ$นก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน บรษัิทจัดการจะแกไ้ขเยยีวยาความ
เสยีหายโดยไม่ชกัขา้  โดยในกรณีที�เกดิขอ้พพิาทระหวา่งบรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูล้งทนุ บรษัิทจัดการยนิยอมให ้
นําขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาของอนุญาโตตลุาการ 

23. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ที�ปฏบิัตติามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั�งที�ออกโดย
อาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว ทั $งนี$ ในกรณีที�ขอ้กําหนดในโครงการขัดหรอืแยง้กบัหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ 
กฎ หรอืคําสั�งดงักลา่ว หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดดํ้าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสั�งนั$น ให ้
ถอืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะแตง่ตั $งผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามที�ระบไุวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูด้แูลผลประโยชน์มอํีานาจลงนามในขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม ทั $งนี$ การลงนาม
ในขอ้ผกูพันของผูด้แูลผลประโยชน์ที�ไดรั้บการแตง่ตั $งโดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทั $งปวง 

การที�ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื$อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี$ ไม่วา่ในทอดใดๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกลา่วยอมรับที�จะผูกพันตามขอ้กําหนดในโครงการจัดการ
กองทนุรวมและขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที�ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ�มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที�แนบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิท
จัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึ�งของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม 
 


